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“É fundamental diminuir a distância entre o
que se diz e o que se faz, de tal forma que,
num dado momento, a tua fala seja a tua
prática.”
Paulo Freire
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APRESENTAÇÃO
A Escola Classe 50 de Ceilândia, mediante as bases legais que regem o sistema
educacional vem, por meio deste, apresentar sua Proposta Pedagógica.
Esta, portanto, tem como objetivo primordial a melhoria na qualidade da
aprendizagem e na construção formação de cidadãos autônomos na perspectiva democrática,
promovendo expectativas de ensino que considerem as dimensões humanas globalmente,
principalmente pela valorização de elementos que enriqueçam o letramento nas linguagens de
leitura/ escrita, matemática e as que constam nos eixos norteadores e transversais do Currículo
em Movimento.
Sua elaboração deu-se em espaços de escuta promovidas no espaço escolar em todos
os seus segmentos, por meio de levantamentos orais, análise de gráficos, discussões em
coordenações pedagógicas coletivas, reuniões com a comunidade escolar, estudos nas
coordenações coletivas de documentos pertinentes a esta construção, na coleta de dados em
que houve questões norteadoras quanto à escola
que se tem, a que se quer e o que a pessoa,
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como agente do espaço educacional, pode colaborar para as mudanças.
Esta Proposta Pedagógica visa também reconstruir uma organização do trabalho
pedagógico que amenize e gerencie os conflitos e as contradições existentes em um ambiente
democrático, buscando transformar as relações competitivas em cooperativas, as dificuldades
e os problemas encontrados no processo ensino-aprendizagem em espaços de reconstruções,
rompendo com a rotina do autoritarismo, do fazer por fazer e sem saber aonde se quer chegar,
através da tríade reflexão-ação-reflexão.
Todos estes elementos que compõem o ambiente escolar são possíveis de
transformação, reformulação e avanços, pois na sua elaboração, a Escola e seus agentes
discutem, refletem, repensam, agem e expõem, cada um a sua maneira, valores coletivos, nos
quais determinam-se prioridades, definem-se os resultados desejados e as metas que foram
definidas por toda a comunidade escolar, assim como o processo avaliativo das ações.
O presente projeto explicita os fundamentos teórico-metodológicos, os objetivos, o
tipo de organização e as formas de implantação e avaliação da Escola para que tal documento
reflita verdadeiramente a identidade desta instituição. Nesse sentido, ocorrerão momentos de
reflexões, planejamentos, execução destes, e avaliações no decorrer de sua execução para
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ajustes periódicos, considerando-o como um documento em um processo de constante
construção, desconstrução e reconstrução.
A elaboração e sistematização deste Projeto foram efetivadas pela Equipe Pedagógica
deste Estabelecimento de Ensino, sendo elas a Coordenação Pedagógica e Gestão, o Corpo
Docente escolar, o Serviços de Apoio (E.E.A.A), Sala de Recursos Generalista, Serviço de
Orientação Educacional e demais segmentos que envolvem todos os Assistentes de Educação
que corroboraram com suas reflexões, suas sugestões e ideias para o enriquecimento do
Projeto.
A partir da Deliberação CEE - nº03/06 e pela Resolução 07/10, expedidas pelo
Conselho Nacional de Educação, por determinação legal, implanta-se o Ensino Fundamental
de nove anos, configurando a efetivação do direito à educação, propiciando a aquisição do
conhecimento e respeitando as especificidades da primeira infância até os quintos anos, em
seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais, sociais e cognitivos, com matrícula
obrigatória aos quatro anos de idade.
6

Em conformidade com as orientações específicas da SEEDF – Secretaria Estadual de
Educação do Distrito Federal, este documento passa a atender simultaneamente aos estudantes
nesta modalidade de ensino.
Portanto, este projeto é o instrumento teórico-metodológico da trajetória pedagógica e
administrativa que, ao longo deste ano letivo, passará por constante avaliação, objetivando
uma educação que priorize os princípios da qualidade e da equidade, cujo foco principal seja
sempre atender o estudante como ser completo, total e indivisível.

7

1 PERFIL INSTITUCIONAL
1.1 Missão
Promover uma educação pública de qualidade, assegurando a universalização do
acesso e permanência na escola no percurso escolar de todos os estudantes com vistas à
formação integral do ser humano, necessária para o exercício da cidadania, por meio do
desenvolvimento da capacidade afetiva, física, ética e de atuação e inserção social, com
melhoria na qualidade da aprendizagem e na formação de cidadãos autônomos na perspectiva
democrática, para atuação como agente de construção científica, cultural e política da
sociedade.

1.2 Histórico da Escola
Não há como começar a falar da origem histórica da Escola Classe 50 sem antes falar
da própria cidade em que ela se localiza: Ceilândia.
7

Em 1969, com apenas nove anos de fundação, Brasília já tinha 79.128 favelados, que
moravam em 14. 607 barracos, para uma população de 500 mil habitantes em todo o Distrito
Federal. Naquele ano, foi realizado em Brasília um seminário sobre problemas sociais no
Distrito Federal. O favelamento foi o mais gritante. Reconhecendo a gravidade do problema e
suas consequências, o governador Hélio Prates da Silveira (gaúcho de Passo Fundo) solicitou
a erradicação das favelas à Secretaria de Serviços Sociais, comandada pelo potiguar Otamar
Lopes Cardoso. No mesmo ano, foi criado um grupo de trabalho que mais tarde se
transformou em Comissão de Erradicação de Favelas.
Foi criada, então, a Campanha de Erradicação das Invasões – CEI, presidida pela
primeira-dama, dona Vera de Almeida Silveira. Em 1971, já estavam demarcados 17.619
lotes, de 10x25 metros, numa área de 20 quilômetros quadrados – depois ampliada para
231,96 quilômetros quadrados, pelo Decreto n.º 2.842, de 10 de agosto de 1988, ao norte de
Taguatinga nas antigas terras da Fazenda Guariroba, de Luziânia – GO, para a transferência
dos moradores das invasões do IAPI; das Vilas Tenório, Esperança, Bernardo Sayão e
Colombo; dos morros do Querosene e do Urubu; e Curral das Éguas e Placa das Mercedes,
invasões com mais de 15 mil barracos e mais de 80 mil moradores. A Novacap fez a
demarcação em 97 dias, com início em 15 de outubro de 1970.
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Com este breve resgate histórico, a Escola Classe 50 é autorizada para funcionar no
dia 08 de agosto de 1979, tendo iniciado suas atividades no dia 25 de agosto de 1980, sob a
direção da professora Ieda Maria Costa Melo. Percebe-se que esta escola foi criada devido à
demanda de estudantes que na época, aumentou na região do Setor P Sul, principalmente
vindos de novos setores de loteamento, uma vez que as instituições mais próximas já não
comportavam o grande número de crianças a serem matriculadas.
Criação – Resolução nº 334 – CD, de 21/05/80 (DODF nº 105, de 04/06/80 a A.
N. da FEDF – volume III). Criada com a denominação de Escola Classe 50 de
Ceilândia, pelo Parecer nº 119 – CEDF, de 15/07/81 (Boletim nº 16 – CEDF) foi
aprovado pelo plano de funcionamento desta escola. Vinculação – Instrução nº
76 – Dex., de 21/05/80 (A.N. da FEDF – Volume III). Vinculada ao Complexo
“B” de Ceilândia. Reconhecimento – Portaria nº 42 – SEC, de 10/08/81 (DODF
nº 156 de 18/08/81 e A.N. da FEDF – Volume IV). Fonte: Escolas da FEDF –
Volume II. COBAPA. 1985.

1.3 Mapeamento Institucional
1.3.1 Contexto Educacional
8

A Escola Classe 50 de Ceilândia está situada no setor P. Sul, bem próxima ao
Condomínio Sol Nascente, com poucas opções de lazer, esporte e cultura. A escola também
recebe estudantes oriundos de outras localidades distantes, devido ou a ausência de uma
escola perto de sua casa ou a falta de vagas nas escolas mais próximas, vindo estudarem de
ônibus ofertado pelo GDF, mas com critérios para tal. A vinda deste ônibus ocorre, às vezes
com atraso, tanto para deixá-los quanto para buscá-los.
Verifica-se também a escassez de policiamento efetivo nesta área, o que gera
vandalismo nos arredores da escola. Outro fator que corrobora para ações não coletivas de
preservação do patrimônio público e de valorização do espaço escolar e o entendimento da
função da escola como sistematizador do conhecimento e promovedor de mudanças é a
ausência de grupos/ organizações culturais na comunidade que possam oferecer
entretenimento aos estudantes e seus familiares, como também a não disponibilidade de um
serviço de segurança escolar que possa amenizar tais situações pois, no momento, o quadro de
vigias é insuficiente (apenas para a noite), e quem ocupa a Portaria são colegas de trabalho da
Carreira Assistência remanejadas para tal função.
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1.3.2 Composição das Turmas

Baseado no Censo Escolar de 2019 e com dados das estratégias de matrículas para o
ano de 2020, a EC 50 de Ceilândia conta com 820 estudantes previamente matriculados, na
faixa etária de 4 a 12 anos, distribuídos em turmas de Educação Infantil e de 1º ao 5º ano nos
turnos matutino e vespertino. As salas de aula estão com alunos excedentes, ultrapassando os
10%estabelecidos pela estratégia de matrículaem quase todas as turmas. Por essa razão, neste
ano, de acordo com o referido documento, as turmas ficaram dispostas conforme o quadro
abaixo:
CARACTERIZAÇÃO DAS TURMAS
Ano

Turma

Turno

Professor (a)

s
Classe
Especial

Características da

Nºmáximo de

turma

estudantes

Matutino

Cristiane

2

Vespertino

Liliane
9

2

A

Classe
Especial

B

Educação
Infantil

A

Matutino

Ellen

II

15

B

Matutino

Laura

CCI

26

1º

C

Matutino

Irani

CCI

26

PERÍODO

D

Vespertino

Ana Paula

II

15

4 anos

E

Vespertino

Rosemeire

II

15

F

Vespertino

Queuma

CCI

26

Educação
Infantil

A

Matutino

Eliseth

II

15

B

Matutino

Tháis

II

15

2º

C

Matutino

Maysa

CCI

26

PERÍODO

D

Vespertino

Sílvia

II

15

5 anos

E

Vespertino

Franscisca

CCI

26

F

Vespertino

Cleise

CCI

26

A

Matutino

Marluce

II

15

B

Matutino

Jaqueline

CCI

30

C

Matutino

Elizeth

CCI

30

D

Vespertino

Ana Lourdes

II

18

1º ANO

10

Ano

E

Vespertino

Eva

CCI

30

Turma

Turno

Professor (a)

Características da

Nºmáximo de

turma

estudantes

s

2º ANO

3º ANO

4º ANO

5º ANO

A

Matutino

Rosimeire

CCI

30

B

Matutino

Marcos

CCI

30

C

Vespertino

Marinalva

CCI

30

D

Vespertino

Deusodeth

CCI

30

A

Matutino

Eleny

II

18

B

Matutino

Marilene

CCI

30

C

Vespertino

Kênia

CCI

30

D

Vespertino

Lilian

CCI

30

E

Vespertino

Axiclei

CCI

30

A

Matutino

Osmar

CCI Rdz

24

B

Matutino

1
Letícia
0

CCI

33

C

Vespertino

Sueli

CCI Rdz

24

D

Vespertino

Loriedson

CCI

33

A

Matutino

Francineuda

CCI Rdz

22

B

Matutino

Maristela

CCI

36

C

Vespertino

Beatriz

II

15

D

Vespertino

Hiago

CCI

36

LEGENDA:
CCI (classe comum inclusiva)

A escola é inclusiva e atende estudantes com necessidades educacionais especiais
distribuídos em Classes Comuns Inclusivas (CCI).
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1.3.3 Perfil da comunidade escolar
A comunidade circunvizinha à escola se mostra numerosa, onde há um baixo poder
aquisitivo numa porcentagem considerável destas famílias, assim como o analfabetismo
funcional, comprovados pela dificuldade de compreensão nos comunicados escritos enviados
para as famílias, nos momentos de acolhida na abertura de cada turno, como também na
dificuldade em compreender seus deveres como responsáveis por menores, ocorrendo
embates na tentativa da escola organizar o acesso ao seu espaço e demais propostas
pedagógicas.

1.4 Indicadores de Desempenho
1.4.1 Externos

1
1

12

1
2

13

Avaliação Diagnóstica/2019
Eixo Língua Portuguesa- 4º ano

1
3

Avaliação Diagnóstica/2019
Eixo Matemática 2º ano

14

Avaliação Diagnóstica/2019
Eixo Matemática- 4ºano

1.4.2 Internos

Retenções Ano Letivo 2019
140
125
119

120
107

1
4

112

100

91

80

60

40
27

24

21

20

12
5

6

2

3

2

2º Ano

3º Ano

4º Ano

2

2

0

0
1º Ano

Quantidade de Estudantes por Ano

Faltosos

Retenções por faltas

5º Ano

Retenções por falta de pré-requisítos

15

Níveis da psicogênese 4º Bimestre 2019
100

Número de Estudantes

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1º ANO

2º ANO

3º ANO

PS

1

3

2

S

10

0

6

SA

8

3

6

A

24

18

10

AL

79

82

95

PS

S

SA

A

AL

1
5

2 INFRAESTRUTURA DA ESCOLA

A escola conta com um espaço amplo mas, como foi inaugurada na década de 1980,
trata-se de uma construção antiga e com pontos a serem reformados e /ou construídos, a fim
de garantir um ambiente melhor e garantir as aprendizagens aos estudantes que a escola
recebe diariamente.
Diante dos grandes problemas que a escola vinha enfrentando por conta da sua
estrutura original, no segundo semestre de 2019, a instituição foi contemplada para ser
reformada em quase todos os seus espaços. Vários foram os pedidos vindos da comunidade,
servidores da escola e equipe gestora por conta de sérios riscos estruturais e outros.
Muitos desafios foram encontrados por conta da reforma, mas diante disso, sabemos
que é para um bem maior.
Atualmente, a escola ainda está em processo de reforma nos espaços do
administrativo, sala dos professores, pintura e outros.
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Entre os anos de 2012 a 2017 esta IE não realizou o processo de prestação de contas.
Assim, entre os anos de 2015 a 2017 a escola não pôde contar com as verbas públicas e ela
destinada, previstas por lei, devido a pendências nas prestações de contas dos anos
mencionados, que, por fim foram sanadas no ano de 2018.
Assim, diante de recursos quase negativos, começou-se, portanto a realização do
processo de prestação de contas de cerca de dez anos anteriores. Por certo, foi um trabalho
árduo, no que diz respeito de se reunir documentações como: notas fiscais perdidas e/ou não
emitidas, cheques, assinaturas dos prestadores de serviços e dentre outras, a fim de que
colocasse em dia toda a documentação pendente em função da não prestação de contas de
anos anteriores.
Durante esse período, a comunidade escolar foi fundamental para garantir que
pequenos reparos emergenciais fossem realizados, por meio de doações, (trabalhos
voluntários)e participação nos eventos promovidos pela escola, garantindo, dessa forma, seu
funcionamento. A Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia também nos forneceu o
suporte mínimo indispensável para manutenção1 das atividades escolares.
6

Por fim, esse cenário de precariedade de recursos e verbas veio a melhorar. Toda a
documentação pendente foi resolvida, e a EC50 começou, portanto, com muito custo, a
receber novamente os recursos previstos que até então eram negados. Assim, essa instituição
está em dia no que se refere a esse processo.
Segue abaixo os seguintes espaços físicos e recursos que a EC50 dispõe:
ESPAÇO /
MATERIAL

DISPONÍVEL QUANTIDADE EM CONDIÇÃO DE USO?
SIM OU NÃO

Salas de aula

Sim

18

Sim

Sala de leitura

Sim

01

Sim, mas falta o profissional
para realizar os atendimentos.

Sala de recurso

Sim

01

Sim.

Sala de vídeo

Sim

---

---
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Sala de reforço escolar
Banheiros

para

Sim
os Sim

3

Sim

02 –

Sim. Um masculino e um

estudantes

feminino. Necessita 1 para
Educação Infantil

Cantina

Sim

01

Sim.

Depósito de alimentos

Sim

01

Sim, mas o espaço é pequeno
para a quantidade de gêneros
recebidos.

01

Sim

material Sim

01

Sim.

Sim

01

Sim.

Sim

1
017

Sim, mas o espaço é pequeno

Depósito de materiais Sim
diversos
Depósito

de

pedagógico
Direção
Sala dos professores

para

a

quantidade

de

professores que a escola
possui.
Sala do administrativo

Sim

01

Não,

espaço

improvisado,

dividido com a sala dos
vigias.
Secretaria

Sim

01

Sim, porém o espaço é
pequeno para a quantidade de
arquivos que possui.

Banheiro

para Sim

02

Sim.

1

Está

funcionários
Brinquedoteca

Sim

em

processo

aquisição de materiais
Pátio descoberto

Sim

02

Sim

de

18

Quadra de esportes

Sim

01

Sim, mas precisa de pintura,
cobertura e revitalização.

Parque infantil

Sim

01

Sim.

Pátio coberto

Sim

01

Sim.

Equipe Sim

01

Sim

Sim

02

Sim.

Sala dos auxiliares de Sim

01

Sim.

para Sim

04

Sim.

Computadores para uso Sim

02

Sim.

Sala

da

Especializada de Apoio
à Aprendizagem
Estacionamento

Educação com banheiro
Computadores
administrativo
1
8

dos professores
Impressora

Sim

02

Sim.

Duplicador

Sim

01

Sim.

Data-show

Sim

02

Sim.

Plastificadora

Sim

01

Sim.

Guilhotina

Sim

01

Sim.

Perfurador

para Sim

01

Sim.

Aparelhos de som com Sim

02

Sim.

03

Sim.

encadernar

entrada USB
Aparelhos de som com Sim
entrada para CD
Televisão 29 polegadas

Sim

04

Sim.

Televisão 21 polegadas

Sim

02

Sim.

19

Aparelho de DVD

Sim

03

Sim.

Geladeira

Sim

02

Sim.

Freezer horizontal

Sim

03

Sim.

Fogão industrial

Sim

01

Sim.

1
9
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3 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

Ao pensarmos a educação com seu valor transformador, científico, formativo e
representativo para a sociedade contemporânea, a escola tem o importante papel no
desenvolvimento do ser humano quanto ao exercício da cidadania e do entendimento como
pessoa responsável pela sua comunidade, seu país e seu planeta.
Assim, se verifica a necessidade do repensar constante de todos os processos políticos
e pedagógicos presentes no dia-a-dia da escola em conjunto com seus agentes, pois “O
cidadão pleno é aquele que consegue exercer, de forma integral, os direitos inerentes à sua
condição. A cidadania plena passa a ser, desse modo, um ponto de referência para a
permanente mobilização dos sujeitos sociais.” MOTA, (2011).
Por isso, a otimização da Proposta Pedagógica encontra-se acima do caráter de
exigência do ponto de vista legal. Ela se configura como um representante, em forma de
documento, que define suas ações para direcionar todo o trabalho pedagógico, mostrando seus
resultados, identificando seus pontos fortes2 e os pontos fracos para análise, novos
0

direcionamentos e para continuar a busca por resultados satisfatórios através de avaliações
constantes. De acordo com Betini:
“O projeto político-pedagógico mostra a visão macro do que a instituição escola
pretende ou idealiza fazer, seus objetivos, metas e estratégias permanentes, tanto no
que se refere às suas atividades pedagógicas, como às funções administrativas.
Portanto, o projeto político-pedagógico faz parte do planejamento e da gestão
escolar. A questão principal do planejamento é então, expressar a capacidade de se
transferir o planejamento para a ação. Assim sendo, compete ao projeto políticopedagógico a operacionalização do planejamento escolar, em um movimento
constante de reflexão-ação-reflexão.” (2005, p.38).

É necessário destacar a importância da participação de todos os agentes da escola na
sua construção e no seu acompanhamento para a compreensão da função real dos seus
espaços. O caráter coletivo que a Proposta Pedagógica promove quanto o fazer e o refazer, a
busca de soluções e a avaliação dos resultados é que o tornará eficiente e que possibilitará a
escola concretizar sua função social.
Ainda, para garantir a eficácia deste instrumento é necessário considerar a realidade de
cada sujeito partícipe da instituição, o contexto social na qual está inserida, a base legal que o
norteia, as condições físicas encontradas, os recursos humanos, os resultados obtidos nos anos
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anteriores, a formação continuada dos profissionais da educação, os projetos pedagógicos
desenvolvidos e todas as demais ações que farão parte no decorrer do ano letivo.
Por isso, é de extrema necessidade o constante acompanhamento e o repensar coletivo,
em todos osencontros pedagógicos, assembleias e reuniões, para manter a expectativa de um
documento norteador de todas as ações desenvolvidas no âmbito escolar e que prime pela
excelência na educação, pois de acordo com o Projeto Político- Pedagógico Carlos Mota apud
FRIGOTTO, 1999:
“A escola é uma instituição social que pode ocasionar mudanças diante das lutas
ali travadas, por meio de sua prática no campo do conhecimento, das atitudes e
dos valores, de articular e desarticular interesses. Por essa razão, não se deve
perder de vista a ideia de que as ações pedagógicas refletem as concepções,
estejam elas explícitas ou não”. (2011, p. 18)

Portanto, esta instituição busca resgatar o caráter humano dos estudantes e de todos os
agentes da escola para ir ao encontro dos pressupostos teóricos contidos no Currículo em
Movimento da Educação Básica. Esta instituição também tem como função social resgatar os
2

aspectos essenciais os quais SAVIANI, 2003 trata:
1
Identificar os elementos culturais produzidos pela humanidade que
contribuam para a humanização dos indivíduos, distinguindo entre o
“essencial e o acidental, o principal e o secundário, o fundamento e o
acessório”; b) organizar e refletir sobre as formas mais adequadas para
atingir essa humanização, estabelecendo valores, lógicas e prioridades para
esses conteúdos.”(2013, p. 33).
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4 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA

Os princípios que norteiam o trabalho da Escola Classe 50 de Ceilândia são baseados
segundo os princípios da Educação Integral, de acordo com os pressupostos teóricos do
Currículo em Movimento:


Integralidade



Intersetorização;



Transversalidade;



Diálogo escola e comunidade;



Territorialidade



Trabalho em rede

Integralidade: O princípio que observa o aluno como um todo, não na ampliação de
tempo e espaço, mas como percepção em todas as dimensões humanas, sejam nos aspectos
2

cognitivos, emocionais, sociais ou psicomotores.
2
Intersetorização: A escola busca estar em parceria com o Governo Federal ou do
Distrito Federal, sendo mediadora das políticas públicas voltadas para sanar as dificuldades
pontuadas na escolarização, implementando os projetos governamentais da Secretaria de
Educação ou pelo MEC, por meio do PDDE Interativo/Mais Alfabetização, da Plenarinha,
Avaliação Diagnóstica e outros projetos que visam contribuir para a melhoria da Educação
Brasileira.
Transversalidade: Embora não haja a escola integral no que concerne à ampliação do
tempo, temas transversais relevantes no contexto social são inseridos no currículo numa
perspectiva de atender as necessidades sociais e ambientais, com o objetivo do aluno se
identificar como agente transformador da comunidade e sociedade em que vive. Tais temas
são abordados dentro da interdisciplinalidade, vinculados à aprendizagem dentro do interesse
e relacionados aos problemas individuais e coletivos dos alunos.
Diálogo escola e comunidade: A comunidade é parte integrante e extensão da escola.
Com essa visão, a instituição procura abrir as portas para a comunidade, oportunizando
mostrar, por meio de participação cultural e interativa, propostas que venham resgatar
tradições e culturas populares da vivência dos alunos.

23

Territorialidade: Na percepção de que o ambiente escolar não é o único espaço de
aprendizagem e sendo o Distrito Federal um lugar amplo, com história e arquitetura muito
rica, moderna e inovadora, além de ser uma Unidade Federativa que ainda necessita de
investimento nas questões culturais e artísticas, a instituição busca, por meio de excursões,
atividades de campo e lazer e proporcionar aos educandos o contato com outros saberes fora
do ambiente escolar.
Trabalho em rede: Por meio de formação continuada e integração entre todos os
componentes atuantes na escola, é importante cada um internalizar a observância da
responsabilidade social e pedagógica de todos os estudantes, onde estes são vistos na sua
integralidade. Aqui, o aluno pertence a todos que atuam na escola, não sendo de um professor
específico, mas de todos os setores que o envolvem, os quais exercem uma
corresponsabilidade por todos os discentes.

2
3
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5 CONCEPÇÕES TEÓRICAS

A Escola Classe 50 de Ceilândia, em consonância com a Constituição Brasileira, o
Currículo em Movimento para a Educação Básica/2013, LDB, o Plano Nacional de Educação
(PNE) e a Proposta Pedagógica da SEEDF (Professor Carlos Mota), adota como pressuposto
epistemológico e didático-pedagógico a aprendizagem significativa (AUSUBEL), num
contexto sócio-cultural interacionista (VIGOTSKY), tornando-se uma instituição na qual o
sujeito “busca sua formação de forma intensiva e sistêmica, por meio de saberes, trocas e
relações de mediação.” As noções relativas à criança e ao modo como ela aprende e se
desenvolve estão intimamente ligadas às determinadas concepções de homem, sociedade e
conhecimento que vêm sendo elaboradas há muito tempo, em particular pela Filosofia,
Sociologia, Antropologia, Psicologia e Pedagogia.
Procurou-se fundamentar o modo como a criança aprende e se desenvolve em
perspectivas teóricas derivadas dos trabalhos de Piaget, Ausubel, Vygotsky, Wallon e Freinet.
Esses autores admitem uma recíproca influência
2 entre o indivíduo e o meio e consideram que
4

os fatores biológicos e sociais estão em constante influência e interação no processo de
desenvolvimento e por isso, não podem ser separados um do outro.
A criança é um ser ativo que atribui significados ao mundo e a si mesmo, através de
sua ação- reflexão- ação, não sendo refém da sua herança genética ou ao meio social. Ela é
capaz de manifestar um comportamento inteligente, diferente, sim, do adulto; porém, não
inferior. Ela constrói, reconstrói, reflete e se posiciona a partir de sua visão de mundo
relacionada à cultura e ao meio social em que está inserida.
Nesta concepção, denominada interacionista, o indivíduo age sobre o meio de acordo
com suas capacidades e com determinadas significações que atribui a cada situação com a
presença de um mediador que se torne o catalisador da aprendizagem. Cada uma das suas
experiências vividas faz com que ele transforme suas capacidades e significações já
elaboradas, abrindo-se para novos conhecimentos, modificando sua forma de agir.
Na busca desta interação, homem e mundo se constituem por intermédio de linguagens
que permeiam as relações que estão em nossa cultura. Assim, amplia-se a compreensão sobre
desenvolvimento, que não é visto segundo um padrão único, mas como possibilidades para
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diversas aquisições, permitindo-se discutir diferenças no processo de aprendizagem em
função de diversos contextos, incluindo os sociais e culturais.
A perspectiva piagetiana considera que, desde o nascimento, de acordo com seus
estágios biológicos e dos esquemas de ação até então formados, a criança organiza o
ambiente, emprestando-lhe significados e percebendo suas características de acordo com seu
nível de maturação e influência de um mediador. Isso abre caminho para a construção de
novos esquemas e novos conhecimentos ou sistemas de significações, de modo infinito.
Aquino (1998) adverte que o que se constrói não são somente os conteúdos da
interação, é a própria capacidade de conhecer, de organizar, de reorganizar e estruturar as
experiências vividas, que vem a ser as estruturas mentais. Estruturas que vão se tornando cada
vez mais complexas que funcionam “classificando, ordenando, estabelecendo implicações e
permitindo a inserção dos objetos no espaço e no tempo, o que permitirá a construção da
causalidade”. (apud, RAMOOZI-CHIAROTTINO, p.35).
O pesquisador norte-americano David2 Paul Ausubel (1918-2008) dizia que, quanto
5
mais sabemos, mais aprendemos. Famoso por
ter proposto o conceito de aprendizagem

significativa que encerra a série Teoria Passada a Limpo, ele é contundente na abertura do
livro Psicologia Educacional: "O fator isolado mais importante que influencia o aprendizado é
aquilo que o aprendiz já conhece".
No caso de Lev Seminovitch Vygotsky (1896-1934), psicólogo russo que morreu aos
trinta e oito anos, foram às contingências históricas que determinaram o olhar sociocultural de
sua obra. Para ele, a relação interpessoal é o recurso básico do desenvolvimento. O autor
propõe que, na busca da análise do desenvolvimento da criança, leve-se em consideração a
diferença que existe entre o que a criança, a cada situação, é capaz de fazer sozinha (nível de
desenvolvimento real) e o nível de desenvolvimento potencial, que pode ser oferecido a partir
do que a criança pode fazer e aprender com a ajuda de outras pessoas (adultos ou mesmo
outras crianças) mais experientes, conforme vai observando-as, escutando-as, interagindo.
Também para Wallon, as relações indivíduo-meio transformam-se dinamicamente, já
que os elementos podem alterar-se no decorrer da vida. Henri Wallon (1879-1962) formou-se
médico e psicólogo na França, país em que nasceu. Na medida em que pontua a importância
das relações indivíduo meio indivíduo, fornece elementos para que a emoção, que envolve
estas relações, seja compreendida e, também, trabalhada.
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Vygotsky e Wallon consideram que a construção do conhecimento, da linguagem e da
subjetividade ocorre através das interações que se estabelecem, desde o nascimento, entre a
criança e o meio historicamente construído juntamente com a figura do mediador.
Para Freinet, uma criança que a cada instante cria, imagina e inventa, só pode ser
compreendida e orientada através de uma pedagogia da construção e do movimento. Assim,
ele concebeu o processo ensino-aprendizagem na perspectiva dos que aprendem, participantes
da construção do seu conhecimento, valorizando a capacidade individual e coletiva. Segundo
ele, “Nenhuma, absolutamente nenhuma das grandes aquisições vitais se faz por processos
aparentemente científicos. É ao caminhar que a criança aprende a andar; é ao falar que
aprende a falar; é ao desenhar que aprende a desenhar” (Elias, 1997).
Os conceitos-chave de sua proposta são dois: o trabalho e a livre expressão. Enfatiza
para o processo educativo uma escola viva, feliz, dando verdadeiro significado social ao
trabalho. Exercer a livre expressão e a convivência cooperativa significa uma relação onde o
estudante torna-se, ao mesmo tempo, participante e responsável. Desse modo,
2

A escola, na sua concepção,
deve ser ativa, dinâmica, aberta para o encontro com
6
a vida, participante e integrada à família e à comunidade contextualizada, enfim,
em termos culturais. Nessa escola, a aquisição do conhecimento deve se
processar de maneira significativa e prazerosa, em harmonia com uma nova
orientação pedagógica e social em que a disciplina é uma expressão natural,
consequência da organização funcional das atividades. (Paiva, 1996)

Pautados nestes teóricos, podemos compreender que uma pedagogia deve ser sempre
pensada a partir dos conhecimentos dos estudantes em suas múltiplas dimensões e das
necessidades sociais de aprendizagem que lhe são propostas, juntamente com o papel do
docente como mediador e catalizador da aprendizagem.
Desta forma o trabalho escolar será pautadono processo de apropriação do
conhecimento sistematizado com o enfoque interdisciplinar e transdisciplinar, conforme o
Currículo em Movimento, que exigirá exame crítico e comparativo de conceitos, hipóteses, de
teorias e de sistemas teóricos, em áreas diversificadas, sendo possível ocorrer conclusões,
reconstruções e incorporações de novos conhecimentos para transformação do contexto em
que se vive.
Um ponto central da teoria Vygotskyana é o conceito de ZPD (Zona de
Desenvolvimento Proximal), que afirma que a aprendizagem acontece no intervalo e entre o
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conhecimento real e o conhecimento potencial. Em outras palavras, a ZPD é a distância
existente entre o que o sujeito já sabe e aquilo que ele tem potencialidade de aprender. Seria
neste campo que a educação atuaria, estimulando a aquisição do potencial, partindo do
conhecimento da ZPD do aprendiz, para intervir. O conhecimento potencial, ao ser alcançado,
passa a ser o conhecimento real e a ZPD redefinida a partir do que seria o novo potencial.
Nessa concepção, as interações têm um papel crucial e determinante. Para definir o
conhecimento real, Vygotsky sugere que se avalie o que o sujeito é capaz de fazer sozinho, e
o potencial daquilo que ele consegue fazer com ajuda de outro. Assim, determina-se a ZPD e
o nível de riqueza e diversidade das interações determinará o potencial atingido. Quanto mais
ricas as interações, maior e mais sofisticado será o desenvolvimento.
No campo da educação a interação que é um dos conceitos fundamentais da teoria de
Vygotsky encaixa-se perfeitamente na concepção de escola que se pretende efetivar no
sistema brasileiro de ensino. E neste caso, o professor e o aluno passam a ter um papel
essencial no processo de ensino-aprendizagem. Desta forma é possível desenvolver tanto os
2
conceitos de ZPD quanto a relação existente entre
o pensamento, linguagem e intervenção no
7

âmbito da escola, possibilitando assim um maior nível de aprendizagem.
Vale ressaltar que o trabalho pedagógico apoia-se na prática social e por meio da
mediação, da linguagem e da cultura, as aprendizagens ocorrerão na interação do sujeito com
o meio e com os outros. Assim esta I.E. apóia-se também na pedagogia histórico-crítica de
Demerval Saviani.
Nessa perspectiva, é impressindível que a escola estabeleça fundamentos, objetivos,
metas, ações que orientem seu trabalho pedagógico, considerando a pluralidade e diversidade
social e cultural em nível global e local.
A busca é pela igualdade entre as pessoas, “[...] igualdade em termos reais e não
apenas formais, [...], articulando-se com as forças emergentes da sociedade, em instrumento a
serviço da instauração de uma sociedade igualitária” (Currículo em Movimento Pressupostos
Teóricos).
Portanto, objetivando ressignificar este espaço, a EC 50 se apoia na proposta de
educação para a diversidade, educação em e para os direitos humanos e educação para
sustentabilidade propondo um fazer pedagógico que leve a formação de cidadãos
comprometidos com a sociedade. Assim também, ao incorporar em suas ações pedagógicas os
pressupostos teóricos do Currículo em Movimento, ela percebe a importância de seguir os
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seus princípios, sob a ótica da unicidade (teoria-prática), da interdisciplinaridade,
contextualização e da flexibilização

2
8
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6 OBJETIVO INSTITUCIONAL

6.1 Objetivo Geral
Assegurar o atendimento aos estudantes propiciando-lhes a formação integral em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, na perspectiva da cidadania, autonomia
intelectual, consciência crítica e a sustentabilidade humana.

6.2 Objetivos específicos


Possibilitar ao aluno momentos de integração e fortalecimento da cidadania, de
forma organizada e colaborativa.



Promover a aprendizagem significativa, interativa e lúdica;



Desenvolver projetos que estimulem a participação coletiva;



Melhorar os índices de avaliação2 em larga escala;



Estimular o compartilhamento de experiências entre os educadores;



Estimular a participação da comunidade escolar no ambiente escolar.



Propiciar o desenvolvimento integral do educando em seus aspectos físico,

9

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.


Assegurar as aprendizagens pautadas nos eixos integradores: alfabetização,
letramentos e ludicidade.



Contemplar as diferentes áreas do conhecimento, sustentando os eixos
transversais e do Currículo da Educação Básica (SEEDF), de forma
interdisciplinar e contextualizada.
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7 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

A

escola

organiza-se

pedagogicamente

para

atender

às

necessidades

do

desenvolvimento humano em cada etapa de ensino. Por isso, o planejamento de todas as ações
tem como foco principal “[...] os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola” (BRASIL,
2010, p. 02).
Para que tenhamos uma educação de qualidade, é necessário um ambiente favorável,
uma Proposta Pedagógica construída coletivamente e um currículo que respeite e valorize a
diferença e a diversidade.

7.1 Organização escolar: regime, tempos e espaços
A Escola 50 de Ceilândia atende a Educação Infantil e o Ensino Fundamental de Nove
Anos. A Educação Infantil, 1º ciclo da Educação, compreende o 1º Período (4 anos) e o 2º
Período (5 anos); é organizada de forma semestral. O Ensino Fundamental de Nove Anos
3
compreende o 2º ciclo – 1º bloco (1º Ano, 2º Ano
e 3º Ano) e o 2º bloco (4º Ano e 5º Ano); é
0

organizado de forma anual, conforme o Regimento Escolar da rede pública do Distrito
Federal.

7.1.1 Organização escolar em ciclos

A organização escolar em ciclos fundamenta-se na concepção de Educação integral
assumida pela SEEDF, entendida para além da ampliação do tempo do estudante na escola,
favorecendo a democratização da escola e da educação, permitindo ao educando,
...o livre trânsito entre os anos escolares sem a interrupção abrupta da
reprovação ano a ano. Essa sistemática de organização garante o respeito à
heterogeneidade dos tempos e modos de aprender que caracterizam os sujeitos e
amplia suas chances de sucesso.
Currículo de Educação Básica (2014).
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7.1.2 Organização do tempo e espaço

A Escola Classe 50 funciona no diurno de segunda-feira a sexta-feira e
excepcionalmente aos sábados de acordo com a Proposta Pedagógica, conforme projeção de
dias móveis, elaborados na semana pedagógica, previstos no calendário escolar. Casos
excepcionais não previstos nesta PP podem transformar alguns sábados em dias letivos,
decorrentes deparalisação dos professores e ou servidores, ou em circunstâncias em que haja
prejuízos de dias letivos, de modo a garantir os 200 dias letivos previstos em lei.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

Matutino: Entrada:7h30

Vespertino: Entrada:13h

Saída: 12h30

Saída: 18h

Lanche no refeitório: 9h15min à

Lanche no refeitório:15h á15h30min

9h45min ( 1º ao 5º anos )

( 1º ao 5º anos)

EI( sala)- Caráter experimental*

3
1

Recreio: 10h às 10h20min

EI (sala) - Caráter experimental
Recreio: 16h às 16h20min

LOCALIZAÇÃO: EQNP 24/28 área especial Setor P Sul – Ceilândia / DF


Atuação de equipes especializadas e outros profissionais:

Equipe gestora:Diretora, vice-diretora, supervisora pedagógica e chefe de secretaria.
Diretora: Neusa Araújo Correia
Vice-diretora: Liese da Silva Teicheira
Supervisora Pedagógica: Vânia Mendes Vieira
Chefe de secretaria: Lúcia Conceição dos Santos Duarte

Equipe pedagógica
1 Supervisor Pedagógico, 3 coordenadores assim distribuídos: 1 para a Educação Infantil; 1
para BIA ( 1º,2º e 3º anos) e 1 para os 4º e 5º anos.
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Equipes especializadas:
Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem – EEAA
Sala de Recurso Generalista
Serviço de Orientação Educacional

Apoio técnico-administrativo: 2 técnicos da carreira assistência

DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA


Direção;



Secretaria;



Assistência Administrativa;



Assistência Pedagógica;



Orientação Educacional;



Sala da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem;



Sala de Recursos;



Sala para o Projeto Interventivo Sala para os professores;



Copa para os professores,



Sala de Apoio pedagógico;



Sala de Leitura,



Sala de TV e Vídeo;



18 Salas de aula;



Quadra de Esportes Descoberta;



Cantina



Mecanografia;



Sala para os Auxiliares de Educação;



Banheiro Masculino e Feminino para estudantes;



Banheiro Masculino e Feminino para professores;



Estacionamento Privativo;



Pátio coberto e descoberto;



Parque Coberto,



Brinquedoteca

3
2
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8 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
8.1 Educação Infantil
A Educação Infantil, segundo os artigos 29 e 30 da LDB, é a “primeira etapa da
Educação Básica”. Essa lei consagra definitivamente o atendimento às crianças de até cinco
anos de idade, como parte da estrutura e do funcionamento dos sistemas educacionais.
Seguindo a mesma direção, a BNCC define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais para a Educação Infantil e demais etapas da Educação Básica,
afirmando a necessidade e importância de atendimento educativo às crianças da primeira
infância.
Segundo o artigo 29 da LDB, a Educação Infantil tem como finalidade “o
desenvolvimento integral da criança até cinco anos em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e comunidade”.
Em seu artigo 8º, as DCNEI ressaltam que o objetivo principal da primeira etapa da
3
Educação Básica é colaborar para o desenvolvimento
integral das crianças ao garantir
3

aprendizagens, bem como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à
brincadeira, à convivência e à interação com crianças de diferentes faixas etárias e com
adultos.
A criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico que possui uma
natureza singular, caracterizada como ser que sente o mundo de um jeito próprio, utilizandose das mais diferentes linguagens e exercendo a capacidade de ter ideias e hipóteses originais
sobre aquilo que busca descobrir.
A instituição que oferta Educação Infantil é um lugar privilegiado para que as crianças
tenham acesso a oportunidades de compartilhar saberes, de reorganizar e recriar suas
experiências, de favorecer vivências provocativas, inovar e criar cultura, de ter contato e
incorporar os bens culturais produzidos pela humanidade.
A educação infantil tem um papel socializador e a função de propiciar às crianças de
diferentes faixas etárias situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas para
que as mesmas possam ter um desenvolvimento integral envolvendo capacidades de ordem
física, cognitiva, afetiva, estética, ética, relação interpessoal e inserção social.
A progressão curricular para a Educação Infantil desta IE encontra-se no anexo deste
documento.
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Nessa perspectiva, o professor deve considerar como ponto de partida para sua ação
educativa os conhecimentos que as crianças possuem. A observação acurada das crianças, os
gestos, movimentos corporais, sons produzidos, expressões faciais, as brincadeiras e toda
forma de expressão, representação e comunicação devem ser consideradas como fonte de
conhecimento para o professor sobre o que ela já sabe. Assim, é preciso planejar
oportunidades em que as crianças dirijam suas próprias ações, tendo em vista seus recursos
individuais e os limites inerentes ao ambiente.

8.2 Ensino Fundamental (Anos Iniciais)

O 1º Bloco (1º, 2º e 3º anos) e o 2º bloco (4º e 5º anos) do 2º ciclo de educação
básica,visam o atendimento global do estudante, assegurando-lhe a apropriação da leitura e
escrita na perspectiva do letramento linguístico, matemático e científico, o desenvolvimento
das diversas formas de expressão em todas as áreas e disciplinas, incluindo a das artes, e ainda
a continuidade da aprendizagem conforme preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais
3

para o Ensino Fundamental de 09 anos. 4Por meio das Diretrizes Pedagógicas para
Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens (1º Bloco e 2º Bloco) e o Currículo
em Movimento, a escola fundamenta suas atividades.
A diversidade entre os alunos está inserida no contexto escolar. A proposta pedagógica
está voltada para a educação em e para os Direitos Humanos com o desafio de aproximar
estes estudantes por meio do compartilhamento de experiências e respeito às diferenças. Isso
significa dar oportunidade para o estudante se enriquecer com as diversas formas de
experiências, para que ele consiga superar suas dificuldades.
De acordo com o art. 32 da LDB 9394/96 a formação básica do estudante está voltada
para a cidadania, da qual este deve desenvolver sua capacidade de aprender, desempenhando
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, adquirindo conhecimentos e habilidades,
além de compreender o ambiente natural e social, o sistema político, a tecnologia, os valores
sociais, a formação de atitudes e fortalecer os vínculos familiares, os laços de solidariedade e
de tolerância recíproca.Nesse sentido, a instituição procura proporcionar um espaço de
reflexão-ação-reflexão para desempenhar suas atividades, oportunizando o acesso e a
permanência na escola, por meio da reorganização do tempo e do espaço escolar a fim de
reduzir as desigualdades sociais, regionais e também culturais.
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A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal implantou a partir de 2014 em
toda a rede de ensino o Currículo em Movimento. É a partir dele que a Instituição traça sua
metodologia de ensino.
Pelo processo de ensino e aprendizagem, bem como de integração e reciprocidade, a
EC 50, seguidora da legislação vigente e dos documentos que norteiam a prática pedagógica,
propõe atividades educativas contextualizadas e interdisciplinares, assegurando a todos os
estudantes e professores a oportunidade de aprender e ensinar, por meio de experiências
compartilhadas, aulas dinâmicas e planejadas mobilizadas por diferentes estratégias de ensino.
Assim, conforme as diretrizes pedagógicas para a organização curricular, a ação
didático-pedagógica para as aprendizagens no 2º Ciclo deve contemplar simultaneamente a
alfabetização, os letramentos e a ludicidade na perspectiva da apropriação do Sistema de
Escrita Alfabética, do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita, da abordagem
prazerosa, ao provocar o desejo dos estudantes de forma a envolvê-los significativamente no
universo do que é proposto em relação à aprendizagem nas diferentes áreas do conhecimento.
Dessa forma, articular os eixos integradores nas diversas áreas do conhecimento é a
3
oportunidade de, concreta e prazerosamente, aprender.
5

Observação: A proposta curricular para a Educação Infantil e para o Ensino
Fundamental Anos Iniciais desta IE encontram-se nos anexos deste documento
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8.3 Educação Especial

Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva, tem-se que:
Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar a proposta
pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às necessidades educacionais
especiais de estudantes com deficiência, Transtornos Globais de Desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação. Nestes casos e outros que implicam em transtornos funcionais
específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando
para o atendimento às necessidades educacionais desses estudantes (MEC/SEESP, 2008, p.9).
Dentre os quadros que comportam as necessidades educacionais especiais vinculadas a
uma deficiência, consideramos os seguintes: deficiência intelectual/mental, deficiência
sensorial, deficiência física e deficiência múltipla.
3

A ideia de que a escola precisava se adaptar
às necessidades das crianças ficou clara
6
somente com a Política Nacional de Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008,
que define: todas as crianças e jovens com necessidades especiais devem estudar na escola
regular.
Para que o aluno aprenda, não basta que ele esteja matriculado. É primordial que a
escola, salas de aula e os profissionais que ali trabalham sejam preparados para que o ensino
aconteça. Hoje se sabe que o primeiro passo é descobrir o que cada um conhece para criar
situações de aprendizagem em que todos podem contribuir.
O espaço escolar deve ser acolhedor para todos, no qual o processo de aprendizagem
seja colaborativo, contínuo e valorize as diferenças humanas, através do respeito às diferentes
culturas, políticas, etnias, credos, deficiências físicas e mentais com práticas escolares
inclusivas, a fim de combater a exclusão educacional e social e responder à diversidade de
estilos e ritmos de aprendizagens existentes.
Essas medidas focalizam a diversidade da população escolar e pressupõem o
tratamento diferenciado como ação estratégica na propagação da igualdade de oportunidades
educacionais. Desse modo, buscam promover maior eficácia da prática educativa, na
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perspectiva da escola para todos, constituindo-se com possibilidades educacionais de atuar
frente às dificuldades de aprendizagem dos estudantes.

8.4 Coordenação Pedagógica

O espaço e o tempo da coordenação pedagógica, quando organizados coletivamente,
possibilitam a reflexão e a análise do fazer pedagógico, visando um trabalho articulado e
sistemático na unidade escolar, buscando assim a ampliação da possibilidade de
aprendizagem por meio de processos de ensinar e aprender; além da superação dos obstáculos
cotidianos do atendimento aos estudantes em defasagem idade-ano.
A coordenação pedagógica tem por finalidade planejar, orientar e acompanhar as
atividades didático-pedagógicas, promovendo ações que contribuam para a implementação
deste Programa, em consonância com a Orientação Pedagógica: Projeto Político-Pedagógico e
Coordenação Pedagógica nas Escolas (DISTRITO FEDERAL, 2014) e com o Regimento
Escolar da Rede pública de Ensino do Distrito Federal, no artigo 119° (DISTRITO
FEDERAL, 2019).

3
7

Todo o trabalho pedagógico da escola tem que estar focado no processo de ensino e de
aprendizagem dos estudantes e tem na coordenação pedagógica o espaço primordial de
construção e o coordenador pedagógico tem um importante papel no acompanhamento e na
construção de um trabalho colaborativo entre os professores.
As atribuições do coordenador pedagógico têm caráter pedagógico e ele age sempre,
seja com os professores, seja com a equipe gestora, mediando os processos e atividades
pedagógicas na tentativa de garantir um bom desempenho acadêmico a todos os estudantes.
No entanto também deve pensar no caráter políticopedagógico das ações
implementadas. O coordenador pedagógico, agente articulador do dialogo, deve estar atento à
transformação da comunidade escolar, promover a reflexão em torno das relações escolares e
da transformação da prática pedagógica. Assim, ele estabelece diversos vínculos e relações
interpessoais na escola ao desenvolver as múltiplas atividades que caracterizam a sua função.
É necessário que a ação educativa seja planejada, articulada com os sujeitos escolares
e o coordenador pedagógico figure como mediador de formas interativas de trabalho, em
momentos de estudos, proposições, reflexões e ações.
Fruto de muita luta dos educadores do passado e conquista para toda a categoria do
magistério da educação pública, a coordenação pedagógica se apresenta como o espaço-tempo
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na escola, criado para melhorar as práticas dos professores, possibilitando planejamentos,
discussões, trocas de experiências e também formação continuada em serviço.

8.4.1 Formação Continuada
A formação continuada dos profissionais da educação deve contribuir para a melhoria
dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. O espaço escolar constitui-se de um
importante local de construção e reconstrução de saberes que são adquiridos a partir das
discussões provocadas nos momentos de elaboração de documentos necessários para traçar o
trabalho pedagógico da instituição.
É neste contexto que também ocorre a construção dos saberes docentes, pois tais
profissionais expressam suas opiniões e deixam suas contribuições baseando-se nas reflexão
de ações vivenciadas em suas práticas cotidianas em sala de aula e na interrelações que
deverão ser levadas em consideração para definição do conteúdo curricular a ser proposto no
trabalho pedagógico.
A formação continuada acontece de3 maneira coletiva e é interdependente da
8
experiência profissional e da reflexão. É necessário
consolidar tempos e espaços escolares

para que os professores reflitam sobre suas práticas, sobre o contexto em que atuam, suas
possibilidades pedagógicas, sobre a legitimidade e adequação dos métodos que emprega, e
especialmente sobre as finalidades do ensino.Assim, capacitao professor, aprimorando suas
práticas educativas para melhor compreensão no processo de desenvolvimento humano e a
forma como o indivíduo constrói o conhecimento, gerando o compromisso com a construção
de uma prática pedagógica reflexiva e transformadora.
O professor utilizará o horário da coordenação pedagógica para essa formação através
dos cursos ofertados pela EAPE e palestras, oficinas oferecidas pela escola no dia da
Coordenação Coletiva e/ ou em datas pré definidas.

8.5 Serviço de Apoio Especializado à Aprendizagem

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) constitui-se em apoio
técnico-pedagógico, com o objetivo de promover a melhoria do desempenho escolar de todos
os estudantes, com e sem necessidades educacionais especiais, por meio de atuação conjunta
de pedagogo e psicólogo em um trabalho de equipe interdisciplinar.
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O trabalho das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem deverá ser
direcionado para o assessoramento à prática pedagógica e ao acompanhamento do processo de
ensino e de aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e interventiva,
sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas.
A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem pauta-se em três
dimensões:
1. Mapeamento Institucional da Instituição Educacional
2.

Assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar

3.

Acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes, por meio
da ressignificação das práticas educacionais e de intervenções específicas nas
situações de queixas escolares.

8.6 Sala de Recursos Generalista
3
A Escola Classe 50 oferta aos seus
estudantes o Atendimento Educacional
9

Especializado em Sala de Recursos Generalista, que é definido pela CNE/CEB - 2001 com
um serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, que no caso
específico desta Instituição de Ensino, complementa as orientações curriculares desenvolvidas
em classes comuns da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
É ressaltado nas Orientações Pedagógicas da Educação Especial (SE DF, 2010, pág.
77)que,na Política Nacional de Educação Especial,o AEE tem como função:
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas
necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional
especializado diferenciam-se daquelas realizadas nas salas decomum, não sendo
substitutivas à escolarização.

Ainda de acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação
Especial, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o AEE não deve se
restringir à Sala de Recursos, mas ter suas estratégias pedagógicas abrangendo ações políticas
e diversidade de recursos acessíveis, didáticos e pedagógicos que unidos convergem para
formação escolar que este grupo de estudantes necessita.

40

Nesse sentido, o AEE não pode ser confundido com atividades de mera repetição de
conteúdos programáticos desenvolvidos na sala de aula, e sim constituir um conjunto de
procedimentos específicos mediadores do processo de apropriação e produção de
conhecimentos.
Esta atuação funciona sobre a regência de profissional especializado no AEE, sendo
sua carga horária de 40 horas semanais divididas em 20 horas no turno matutino e 20 horas no
turno vespertino. Preconiza as Orientações Pedagógicas da Educação Especial que o estudante
seja atendido individualmente ou em grupo, sendo público alvo do atendimento em Sala de
Recursos Generalista estudantes com Deficiência Intelectual, Deficiência Física e Transtorno
Global do Desenvolvimento.
Além do atendimento ao estudante, as atribuições do AEE visam atuar de forma
colaborativa com o professor da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas
que favoreçam o acesso do estudante com deficiência ao currículo e a sua interação no grupo
(Orientações Pedagógicas – Educação Especial, GDF, pág. 78).
As referidas Orientações ressaltam ainda que o AEE, por ter caráter suplementar ou
4
complementar deve ser realizado, preferencialmente,
no turno inverso ao da classe comum, na
0

própria instituição de ensino. Entretanto, diante das especificidades desta escola, uma vez que
muitos estudantes que têm direito a este atendimento moram distantes e/ou dependem de
transporte escolar cedido pelo governo para vir à escola, esse atendimento ocorre
concomitantemente no horário de regência, conforme agenda previamente articulada com o
professor regente, assim como a comunicação e assinatura do termo de consentimento dos
pais e/ou responsáveis.
Destacamos que a realização da Adequação Curricular é um direito do estudante, um
dever do professor e responsabilidade da Instituição Educacional, conforme legislação
descrita abaixo:
1.

Lei nº 9394/96 da LDBEN de 20/12/1996: art. 59, “os sistemas de

ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais”,no seu inciso I
“assegura currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específicos para atender as suas necessidades.”;
2.

Lei nº 3.218/2003 (DF) de 10/11/2003: o inciso II do art. 3º diz: “cabe

as escolas da rede pública de ensino definirem em seu projeto educacional as
adaptações curriculares no âmbito da escola, da salas de aula e do aluno portador de
deficiência individualmente”.;
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3.

Resolução CNE/CEB nº 02/2001: o inciso III do art. 8º preconiza: “as

escolas da rede regular de e4nsino devem prever e prover na organização de suas
classes comuns: flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o
significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e
recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao
desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em
consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola, respeitada a freqüência
obrigatória.”;
4.

Resolução CE/DF nº 01/2003: os incisos I e III, do art. 41º estabelecem:

“estruturação do currículo de modo a atender aos alunos com necessidades
educacionais especiais, deve observar, entre outros aspectos:
Inciso I – Dosagem e sequência dos conteúdos, com objetivo de adequação ao
ritmo próprio do aluno e a especificidade do atendimento.
Inciso III – Adaptações curriculares, quando necessário, nos diferentes níveis,
etapas e modalidades de educação e ensino.
Com vistas ao cumprimento das referidas normatizações, orienta-se ao
4
1

professor:


Conhecer o histórico escolar, diagnóstico e relatório psicopedagógico

dos estudantes, por meio dos documentos disponíveis na secretaria da escola e com
apoio do profissional do Atendimento Educacional Especializado;


Construir a adequação curricular, respeitando as diretrizes recebidas

pela SEE-DF e pelo Atendimento Educacional Especializado;


Participar, quando oportuno, de cursos de formação na área de Ensino

Especial, preferencialmente ofertados pela EAPE.
O referido projeto tem por objetivo geral oferecer espaço alternativo, lúdico e de
apoio, no qual visa trabalhar o desenvolvimento do educando com deficiência, buscando a
implementação de métodos e técnicas que estimulem seu desenvolvimento, considerando suas
potencialidades e limitações, priorizando as adaptações curriculares necessárias à sua
progressão na escola e plena inserção na sociedade.
E por objetivos específicos:


Atender ao aluno em turno de matricula e/ou em contra turno,

individualmente ou em grupos. Essas intervenções poderão ocorrer na Sala de
Recursos ou na própria sala de aula do estudante.
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Colaborar com o professor da classe comum no planejamento,

adaptações e confecção de materiais para serem aplicados nas atividades pedagógicas
desenvolvidas em sala de aula.


Sensibilizar a comunidade escolar quanto à inclusão dos alunos com

necessidades educacionais especiais.


Orientar as famílias dos estudantes com deficiência quanto à

importância de sua participação no processo de desenvolvimento escolar de seus
filhos.


Participar de reuniões pedagógicas, de planejamento e dos conselhos de

classe realizados na instituição de ensino.


Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos

psicológicos básicos como atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação,
criatividade e linguagem.


Implementar ações que fortaleçam a autonomia dos aprendentes para

que estes possam tomar decisões, opinar, escolher e tomar iniciativas a partir de suas
necessidades e motivações.


4
2

Confeccionar juntamente com o professor da classe comum a “Rotina

Estruturada” para os alunos com Transtorno de Espectro do Autismo, para que possa
facilitar a adaptação do estudante ao mundo externo situando-o no espaço e no tempo,
por meio da antecipação de suas atividades escolares diárias e semanais.


Fazer uso do método Treatmentand Education of Autisticandrelated

Communication hand ecappedchildren, buscando adequar o desenvolvimento do
estudante a suas potencialidades e de acordo com cada faixa etária. Criando condições
para o desenvolvimento de uma maior independência e funcionalidade ao aluno.


Fazer uso do método ABA que visa o desenvolvimento das habilidades

necessárias para que o estudante adquira independência e a melhor qualidade de vida
possível.


Participar de cursos, palestras, seminários e congressos para o

aperfeiçoamento do professor regente da Sala de Recursos.


Buscar parcerias com o Centro de Ensino Especial 01 de Ceilândia e o

Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga para palestras, oficinas e assessoria nas
atividades realizadas pelo AEE.
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Realizar coordenações e oficinas com os professores da Escola Classe

50 com vistas a esclarecer dúvidas sobre as adequações curriculares, atribuições do
AEE e as deficiências atendidas pelo AEE.


Promover a participação efetiva dos estudantes, docentes e comunidade

escolar na Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos
alunos com necessidades especiais.


Proporcionar momento de reflexão, sobre a pessoa com deficiência, da

comunidade escolar na Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência em
comemoração ao dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência conforme a Lei
Federal de nº 11.133, de 14 de julho de 2005.


Desenvolver ações articuladas dos serviços de apoio (AEE – EEAA –

SOE – SAA) para garantir o melhor atendimento aos estudantes com necessidades
educacionais especiais.


Viabilizar Estudos de Caso, quando necessário, para que os estudantes

com deficiência tenham seus benefícios legais garantidos.
4

Para o ingresso na Sala de Recursos o Estudante
deve:
3


Estar matriculado e freqüentando o Ensino Fundamental, na Classe comum da
Educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.



Ter sido submetido à avaliação psicoeducacional realizada no contexto escolar e
registrada em relatório próprio contendo direcionamento pedagógico e indicação dos
procedimentos adequados às necessidades educacionais levantadas.



Ter sido submetido à avaliação psicoeducacional no contexto escolar, realizada
inicialmente pelo professor da classe comum, com apoio do professor especializado
e/ou da equipe pedagógica da escola e, complementada por psicólogo e outros
profissionais como neurologista e psiquiatra.

O presente projeto terá avaliação processual e contínua, sendo que sempre que for
constatado que uma determinada ação não está produzindo o resultado esperado, esta deverá
ser analisada pelo professor da Sala de Recursos juntamente com a Equipe Pedagógica da
Instituição Educacional, com vistas a manter, excluir ou redirecionar a referida ação.
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8.7 Serviço de Orientação Educacional

O trabalho da Orientação Educacional deve estar articulado às demais instâncias da
unidade escolar, bem como à família eà comunidade, estabelecendo uma rede social e
institucional deproteção e garantia aos direitos do estudante e de melhoria daqualidade da
educação.
Considerando as características até o momento apresentadas ,entende-se que o(a)
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacionaldesenvolve seu trabalho, tendo em vista sua
capacidade de dialogarcom o corpo escolar, o currículo e o processo ensinoaprendizagemdiante da realidade socioeconômica do estudante, além de:
“(...)analisar com a equipe as contradições da escola e as diferentes relações que
exerçam influência na aprendizagem; contribuir para as melhorias do ensino e das
condições de aprendizagem na escola; estruturar o seu trabalho a partir da análise
crítica da realidade social, política e econômica do país; fundamentar
cientificamente sua ação, buscando novas teorias a partir de sua prática”
(GRISPUN, 1998 apud Porto, 2009, p. 73).
4

A ação do(a) Pedagogo(a) - Orientador(a)
Educacional demanda características
4
profissionais, entre as quais destacam-se:


Escuta ativa para as questões da comunidade escolar.



Capacidade de elaborar ações e projetos que favoreçam odesenvolvimento
pessoal e social do estudante.



Comunicação articulada com a rede interna e externa que favoreça
possibilidades de atendimento e acompanhamentodo estudante.



Análise crítica da realidade na qual a escola está inserida.



Desenvolvimento de pesquisa a partir das demandas.



Responsabilidade/ética no recebimento das informaçõessigilosas inerentes ao
estudante, à família e à escola.



Capacidade de interlocução e articulação junto a todos ossegmentos que
compõem a escola.



Domínio de conhecimento para intervir/mediar junto asituações de conflito.



Capacidade de dialogar com as diversas faixas etárias.



Habilidade para orientar pais e familiares em relação aos aspectos pessoais,
relacionais, emocionais e sociais queinterferem no desenvolvimento global do
estudante.
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Assim, o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional deve construir uma visão ampla
de todo o trabalho desenvolvido na instituição educacional, conforme afirma Porto (2009,
p.73): “O papel do Orientador na dimensão contextualizada diz respeito,basicamente, ao
estudo da realidade do aluno, trazendo-a para dentro da escola, no sentido da melhor
promoção ao seu desenvolvimento”.

8.8 Conselho Escolar

Conforme o Regimento Escolar da SEEDF regulamenta, em cada unidade escolar
pública do Distrito Federal funcionará um Conselho Escolar, órgão de natureza consultiva,
fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade escolar.
A relação entre a escola e a comunidade se dá por meio dos colegiados da escola
formados pelo Conselho Escolar. Toda a comunidade escolar tem representantes legais,
eleitos entre si para compor o Conselho Escolar. O vínculo dessa relação é oportunizada pela
comunicação de livre acesso ao corpo docente 4nos horários de coordenação e a equipe gestora
5
a qualquer tempo e ainda em reuniões (de pais,
coletivas com funcionários, ou com toda a

comunidade escolar) oportunamente marcadas para fins pedagógicos, avaliativos ou
administrativos.Assim, a normatização do Conselho Escolar prevê reuniões sistemáticas
específicas.

8.9 Educadores Sociais Voluntários

A Escola Classe 50 de Ceilândia recebe os Educadores Sociais Voluntários para
atuação direta com os estudantes com necessidades educacionais especiais. A atuação é
orientada pela profissional do Atendimento Educacional Especializado / sala de recursos e
realizada juntamente ao professor regente e equipe gestora. Atualmente a escola está no
aguardo quanto ao processo de seleção desses profissionais.
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9 PROJETOS INTERVENTIVOS DE APRENDIZAGEM

É uma das formas de atender prontamente às dificuldades específicas de
cadaestudante. O Projeto Interventivo (PI) é um projeto específico que parte de um
diagnóstico e consiste no atendimento imediato aos estudantes que, após experimentarem
todas as estratégias pedagógicas desenvolvidas nas aulas, ainda evidenciem dificuldades de
aprendizagem. O PI apresenta uma dimensão política que recai sobre o cumprimento do
direito de cada estudante à aprendizagem e outra, pedagógica voltada para a seleção dos
recursos mais apropriados à promoção de suas aprendizagens (VILLAS BOAS, 2012).
A elaboração, realização e avaliação do PI é de responsabilidade primeira do professor
regente; contudo, a equipe diretiva e a coordenação pedagógica, os orientadores educacionais,
os pedagogos e os psicólogos são sujeitos partícipes e corresponsáveis nesse processo. Esse
envolvimento favorece o uso de diversos tipos de atividades em tempos e espaços escolares
flexibilizados.

9.1 Reagrupamentos

É uma estratégia de trabalho em grupo, que atende a todos os estudantes, permitindo o
avanço contínuo das aprendizagens a partir da produção de conhecimentos que contemplem
as possibilidades e necessidades de cada estudante, durante todo o ano letivo. Possibilita a
mediação entre pares, pois os próprios estudantes auxiliam uns aos outros, na socialização de
saberes e experiências.
Os Reagrupamentos não buscam a homogeneidade, mas a necessidade de
diferenciação e individualização de práticas voltadas às reais necessidades dos estudantes. A
avaliação formativa é imprescindível nesse processo, uma vez que por meio dela ocorre o
diagnóstico das condições de aprendizagem dos estudantes e a adoção de estratégias em prol
de seu avanço.
Ao longo do ano letivo, os reagrupamentos serão realizados a partir da aplicação do
teste da psicogênese, no início e no final de cada bimestre, a fim de avaliar o estudante em seu
processo de aprendizagem, além de “classificá-los” conforme os níveis de aprendizagens que
serão decididos com corpo docente e equipe pedagógica. Em seguida, a distribuição dos
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estudantes será feita em lista em que cada professor regente ministrará sua aula de acordo com
o nível que a turma até então foi formada. Por fim, os reagrupamentos serão realizados, em
principio, todas as quartas-feiras. O horário, no entanto, de inicio e término, serão também
decidos com o corpo docente.

9.2 Reagrupamento Intraclasse

Consiste na formação de grupos de estudantes de uma mesma turma, durante o horário
das aulas. Em determinados momentos, as atividades podem ser as mesmas para todos os
grupos, isto é, todos têm o mesmo desafio a desenvolver. Em outros, a atividade pode ser a
mesma para todos, porém com comandos distintos, conforme o processo de aprendizagem de
cada estudante ou grupo. Há ainda situações em que cada grupo receberá um desafio
diferente. O que determina a opção pela forma de organização dos grupos, pela periodicidade
de realização e ou pelo trabalho que será desenvolvido é o diagnóstico das necessidades e
possibilidades de aprendizagem, realizado pelo professor.

9.3 Reagrupamento Interclasse

O reagrupamento interclasse é uma dinâmica que enriquece e alarga as experiências
estudantis e docentes por meio do diálogo entre as turmas. Nesses momentos, são formados
grupos de estudantes de diferentes turmas, do mesmo ano ou não, do mesmo bloco ou não, a
partir de necessidades e possibilidades diagnosticadas. Os professores dessas turmas e outros
profissionais da escola se distribuem na organização e acompanhamento do trabalho de cada
grupo, considerando-se as especificidades de cada um deles. Assim como não há grupo fixo
de estudantes, também o professor não permanece o tempo todo com o mesmo grupo.
Uma das vantagens dessa modalidade de Reagrupamento é o fato de propiciar ao
professor percepções diversas sobre os estudantes, fortalecendo a interlocução entre os
professores envolvidos e tornando-os corresponsáveis pelas aprendizagens de todos os
estudantes.
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9.4 Reforço Escolar

O reforço escolar é uma das estratégias utilizadas para alcançar os objetivos previstos
nesta proposta pedagógica. Sua realização será em horário contrário ao de aula, ou seja, no
horário de coordenação do professor regente do estudante.
Cada professor dos segmentos do 1º ao 5º receberá uma ficha de registro de atendimento
do reforço escolar na qual agendará os encontros e os horários para os estudantes que
necessitam desse acompanhamento pedagagógico. Nela, portanto, também se registrará todos
os atendimentos realizados com o estudante e as estratégias utilizadas. O responsável pelo
estudante, no entanto, também receberá um termo de ciência desse atendimento que
serárealizado. Nele trará os dias e os horários que serão realizadas as aulas no contra turno.
Lembrando que esse atendimento é de grande importância para aqueles estudantes que
encontram-se em dificuldades de aprendizagens e também para o avanço dessas. O reforço
escolar é direito de todos os estudantes, independentes daqueles que encontram-se com
dificuldades ou não.
A escola oportunizará espaços e materias pedagógicos adequados para essa finalidade,
de modo a garantir o direito às aprendizagens do corpo discente.

9.5 Avaliação Interna Semestral
A Avaliação Interna Semestral consitirá em uma avaliação interna semestral cujo
objetivo é avaliar os estudantes do 1º ao 5º anos ao final de cada semestre.
Nela se avaliará se objetivos de aprendizagem foram alcançados, conforme foram
propostos na organização curricular desses segmentos. Essa avaliação é, portanto, uma das
estratégias de acompanhamento pedagógico que será elaborada pela equipe pedagógica com
questões que perpassarão leitura, compreensão e produção textual; e raciocínio lógico
matemático e aplicadas pelo professor regente de cada turma.
Serão questões de múltipla escolha em que constará também uma produção textual,
conforme os níveis de cada segmento. A partir daí, serão realizadas devidas intervenções e
progressões pedagógicas adequadas por meio de descritores para cada objetivo.
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10 PROJETOS
10.1 Projeto de Intervenção Pedagógica

Duração do Projeto: 9 meses
Público Alvo: Estudantes retidos nos 3º anos
Justificativa
O presente projeto justifica-se pela necessidade de reverter ás dificuldades
apresentadas pelos estudantes que foram retidos no 3º ano por meio de atividade que
promovam a aprendizagem de maneira significativa com foco no letramento, que compreende
o domínio da leitura e da escrita e alfabetização.
A partir dos resultados pré coletados e os diagnósticos de aprendizagens dos
estudantes, foi definido um plano de trabalho com as ações e atividades a serm desenvolvidas,
tendo por base as competências necessárias que precisam ser garantidas no processo de
alfabetização e letramento.
Ao trabalhar a construção dessas competências, acreditar-se-á que cada aluno será
capaz, ao longo do desenvolvimento do trabalho, de aperfeiçoar a leitura, escrita e identificar
os diferentes portadores de textos, bem como seu usos sociais. Esse projeto será mais um
passo a ser dado em prol do estudante, evitando principalmente que ele perca o estímulo na
sala de aula e incorra na evasão escolar. Dessa forma, acredita-se que haverá uma melhora
significativa dos resultados e aumento do índice de aprovação, de modo geral.
A EC 50 observando os resultados de aprovação e reprovação de seus estudantes do ano
de 2019 atentou-se para a necessidade em promover o Projeto de Intervenção Pedagógica com
os estudantes que foram retidos no 3º ano do Ensino Fundamental, a fim de alcançarem as
habilidades necessárias e o provimento das aprendizagens.
Assim, o projeto será realizado a partir do dia 13/03 em horário de aula do estudante por
volta de 1h às sextas-feiras com a equipe pedagógica e com material específico para esse fim.

Objetivo Geral
Contribuir para o processo de alfabetização e letramento dos estudantes que
apresentam dificuldades com a leitura e a escrita para que possam superá-las e atingir o nível
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de desenvolvimento desejado para o ano e desse modo reduzir os índices de
evasão,reprovação e distorção idade série.
Objetivos Específicos
 Realizar atividades capazes de sanar as dificuldades de aprendizagem específica de
cada estudante;
 Melhorar a autoestima das crianças com dificuldades por meio de atividades lúdicas,
construídas a partir da sua realidade;
 Evitar a evasão, o fracasso escolar e a reprovação dos estudantes;
 Reconhecer o jogo como ferramenta didática imprescindível no processo ensino
aprendizagem.

O presente projeto deverá envolver os estudantes do 3º anos com dificuldades de
aprendizagens e desenvolvido pela direção, supervisão pedagógica, coordenadoras e
professores. Ele envolve especificamente as áreas de Letramento e Alfabetização.

10.2 Projeto “Recreio Legal”

Período: fevereiro a dezembro de 2020
Equipe Responsável: Direção, Coordenadores, Orientadores Educacionais e professores

Justificativa
O recreio é o momento de pausa nos estudos em que o aluno tem direito de descansar
e brincar. É também um grande laboratório que favorece a aprendizagem e fortalece as
diversas interações.
Após uma análise da nossa realidade escolar, observou-se que os alunos apresentam
grande dificuldade de organização durante o recreio. Neste momento os alunos dispõem de
apenas 20 minutos para beber água, fazer uso do banheiro, brincar, conversar com os colegas,
descansar...
Durante esses 20 minutos os alunos normalmente ficam agitados, correm, brigam,
gritam, jogam lixo no chão, ocasionando uma certa tensão, desvinculando-se de seu real
objetivo que é descansar, brincar e se divertir.
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As dificuldades geradas durante o Recreio se refletem ao longo das aulas que se
seguem: os alunos geralmente retornam para as classes agitados com os acontecimentos e
conflitos ocorridos e os professores têm grande dificuldade para ministrar suas aulas
satisfatoriamente. Desse modo,os problemas de indisciplina, falta de atenção e participação
aumentam após o recreio, pois os alunos voltam suados, cansados, agitados e querem discutir
em sala tudo o que aconteceu no recreio, tirando a concentração das outras crianças e
atrapalhando andamento da aula.
De posse dos dados obtidos nessa análise, buscando propor alternativas que
possam solucionar ou amenizar os problemas citados, nasceu a proposta do PROJETO
RECREIO LEGAL, para que os estudantes passem a ter um recreio mais organizado, com
monitores, com opções tranquilas de lazer e brincadeiras.
A realização do Projeto poderá possibilitar aos estudantes a revisão de valores e o
desenvolvimento de habilidades e competências, para que a aprendizagem ocorra em todos os
espaços e tempos dentro da escola e não apenas na sala de aula.

OBJETIVOS
 Tornar o recreio, para os alunos e funcionários, um momento tranquilo,
favorável a troca de experiências, a boa alimentação e ao lazer sadio,
propiciando a formação cidadã dos alunos e integração com a Proposta
Pedagógica da escola.
 Sensibilizar e envolver os alunos, considerando sua capacidade intelectual,
afetiva, de modo criativo, possibilitando a troca de experiências e expressão de
novas ideias.
 Criar uma cultura de se “brincar com responsabilidade”.
 Trabalhar noções de higiene e preservação do meio ambiente (ambiente
escolar), organização, socialização e o desenvolvimento de valores como:
respeito, tolerância, empatia, entre outros.
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CRONOGRAMA
1º Recreio – 1º , 2º, 3º, 4º e 5º anos
Turmas/ horários

Espaços/ atividades

Responsáveis

1º ano

Monitores/ auxiliares/serviços de
apoio/ coordenação/educadores
sociais

2º ano

Monitores/ auxiliares/serviços de
apoio/ coordenação/educadores
sociais

3º ano

Monitores/ auxiliares/serviços de
apoio/ coordenação/educadores
sociais

4º ano

Monitores/ auxiliares/serviços de
apoio/ coordenação/educadores
sociais

5º ano

Monitores/ auxiliares/serviços de
apoio/ coordenação/educadores
sociais

CRONOGRAMA
2º Recreio – Educação Infantil
Turmas/horários

Espaços/ Atividades

Responsáveis

1º período

Monitores/ professores/
auxiliares/serviços de apoio

2º período

Monitores/ professores/
auxiliares/serviços de apoio

MONITORIA
Toda semana uma turma do 4º ou do 5º ano ficará responsável para ajudar no
monitoramento do recreio. Serão selecionados 5 alunos por turma, aqueles que mantiverem o
bom comportamento nas aulas. Estes alunos serão instruídos mostrando-lhes suas atribuições.
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Cada um receberá um crachá ou um jaleco de monitor e dois cartões: um amarelo e um
vermelho.
Atribuições dos Monitores:
a) Observar se tem alguma criança correndo pelo pátio causando tumulto;
b) Observar se tem crianças brigando;
c) Organizar e coordenar as brincadeiras;
d) Organizar e guardar os brinquedos utilizados durante o recreio.
O Monitor, ao ver alguma criança agindo de forma indevida, deve lhe mostrar o cartão
amarelo. Se a mesma criança fizer novamente, deve-lhe mostrar o cartão vermelho e anotar
atrás do cartão o nome da criança e da professora, passando para ofuncionário responsável
pelo recreio no dia do ocorrido. Não entrar em discussão com nenhum aluno e nem tentar
resolver conflitos, esta função é do responsável. Os monitores estão ali somente para
observar, coordenar e relatar.
O RECREIO
O recreio terá a duração de 20 minutos e será dividido nos espaços da escola por
segmento. Serão disponibilizados jogos e brinquedos em cada espaço e durante esse tempo,
serão tocadas músicas infantis para “embalar” as crianças e proporcionar um momento de
lazer completo. Haverá um monitor para cada espaço e um adulto responsável para
acompanhá-los. Para que os monitores não fiquem sem brincar, eles terão 20 minutos antes ou
depois do recreio para isso.



ATIVIDADES DIVERSIFICADAS PERMITIDAS

- Amarelinha
- Caracol
- Jogo da velha
- Bambolê
- corda
- Elástico
- Baú de livrinhos e revistinhas

54

GINCANA DO RECREIO
Para incentivar os estudantes a participar do recreio de forma tranquila e organizada,
será proposta uma gincana. A turma que apresentar melhor desempenho nas tarefas propostas
receberá um prêmio, que poderá ser mensal ou bimestral, para possibilitar que outras turmas
também tenham chance de ganhar.
Sugestões de tarefas:
- a turma que se organizar melhor na fila;
- a turma que mais preservar a limpeza do espaço escolar;
- a turma que melhor se comportar no recreio;
- a turma que mais ajudar e colaborar com os colegas durante o recreio;
- a turma que não se envolver em brigas e confusões;
- a turma que ajudar a guardar o material utilizado durante o recreio.
A coordenação deverá montar uma tabela para ir anotando diariamente a pontuação
das turmas, com a ajuda dos monitores.
CAMPEÃO DO RECREIO
Ao final da gincana ou do trimestre, a coordenação escolherá uma criança de cada sala para
receber um certificado de CAMPEÃO DO COMPORTAMENTO ou CAMPEÃO DO
RECREIO. Este certificado é destinado aos alunos que melhor se comportam no recreio
auxiliando a coordenação, colaborando com a disciplina, etc.
MONITOR NOTA 10
Será escolhido também o monitor que mais se destacou no mês, aquele que cumpriu
com as suas funções, se empenhou, ajudou, colaborou com a organização do recreio.
Pode ser feito um painel na escola com o nome dos ganhadores (da gincana, do campeão do
recreio e do Monitor nota 10.

10.3 Projeto Soletrando

Tema: Regras ortográficas.
Período: 2º Semestre de 2020.
Público Alvo: Estudantesdo 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
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Descrição: O presente projeto tem como objetivo trabalhar a ortografia de forma lúdica e
despertar nos estudantes o prazer pelo estudo da escrita.
Problemática: A Deficiência ortográfica.

Justificativa
O presente projeto justifica-se devido à necessidade de aperfeiçoar a ortografia dos
estudantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental e conscientizá-los da importância da
escrita correta, como meio para ampliar o vocabulário e melhorar a comunicação, utilizando
as normas gramaticais.
A língua portuguesa é regida pela gramática, com suas regras que, muitas vezes,
confundem pela sua complexidade, semelhança de letras e quantidades de acentos. Desse
modo, cabe à escola apresentar essas regras por meio de atividades que estimulem a escrita e
uso corretos das palavras.
Dessa forma, o Projeto Soletrando é uma ferramenta que favorece uma maior
assimilação de palavras novas e, concomitantemente, reforça conhecimentos anteriores, além
de criar espaço para uma maior interação e cooperação dos estudantes através de atividades
em grupo em uma competição saudável.

Objetivo Geral
Incentivar os educandos através de uma competição saudável, visando à ampliação do
vocabulário, compreensão do significado das palavras e ortografia correta das palavras.

Objetivos específicos:


Diminuir as dificuldades ortográficas;



Ampliar o vocabulário;



Compreender o significado das palavras;



Incentivar os estudantes a escrever corretamente;



Treinar e fixar a ortografia de algumas palavras;



Tornar o dicionário um aliado para a escrita correta.
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Metodologia
A grafia das palavras na língua portuguesa não é muito simples, por isso, precisamos
de estratégias de estudo e de leitura para memorizá-la e entendê-la. O incentivo ao treino da
escrita e a sua memorização é uma das maneiras de fazer com que nossos estudantes escrevam
corretamente, de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Para tanto, se faz necessário
incentivar os estudantes para que escrevam e falem corretamente através do estudo das
palavras, do treino e da memorização para uma escrita adequada e correta de maneira lúdica e
descontraída.

Regulamento


O projeto de soletração será realizado ao longo do segundo semestre, entre os meses
de setembro e dezembro, por ano e turno escolar;



Será realizado em três etapas ou fases;



Poderão participar todos os alunos matriculados (do 3º ao 5º ano);



A abertura do projeto será feita com o filme “Prova de Fogo” que será disponibilizado
para os professores das turmas participantes.



Será feita a entrega de um texto informativo para os pais explicando o
desenvolvimento do projeto e orientando sobre a rotina de estudos dos participantes;



Serão elaboradas inicialmente diversas listas de palavras para estudo e memorização.
Aslistas de palavras serão as mesmas para cadasegmento, nos dois turnos. (Ex: 3º ano
matutino com 3º ano vespertino);

Fase 1


A 1º fase será realizada em sala (durante o mês de setembro, através de ditados para
correção no quadro com o professor por meio da soletração,sem caráter eliminatório,
em que haverá a participação de todos os estudantes.



As palavras dos ditados serão disponibilizadas por meio de listas, com diversos níveis
de complexidade, começando das mais simples, aumentando gradativamente o grau de
dificuldade. A quantidade dos ditados a serem realizados, será definida pelos
professores, de acordo com a necessidade da turma e a disponibilidade de tempo nas
aulas.



Os estudantes deverão estudar as listas em casa. E o ditado será realizado com as
palavras das listas, de modo aleatório. Os estudantes para soletração de cada ditado
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podem ser escolhidos também por meio de sorteio, estipulando-se um estudante para
soletrar cada palavra do ditado.

Fase 2


A 2ª fase será realizada em caráter eliminatório (no mês de outubro), também em sala,
em que todos os estudantes da turma participarão. O professor determinará a
pontuação para cada acerto e fará a somatória dos pontos. Serão classificados os cinco
estudantes que obtiverem mais pontos para participar da 3ª e última etapa (FINAL) e
concorrer à premiação juntamente com as demais turmas.



Para os estudantes classificados, será disponibilizada uma nova lista com as palavras
da grande final com antecedência mínima de uma semana para estudo em casa.

Fase 3


A 3º fase (FASE FINAL) será realizada no pátio da escola com os cinco (5) alunos
selecionados em cada série/ano escolar no turno da aula no dia __ de dezembro de
2020;



As turmas participantes poderão assistir à grande final, que será realizada por turnos,
mas ninguém poderá interferir no bom andamento da competição;



Quem se sentir prejudicado por qualquer motivo deve recorrer à mesa julgadora e esta
decidirá a medida a ser tomada.



A mesa julgadora será formada pelo professor regente, e por dois coordenadores e/ou
outras pessoas da direção. Estes poderão ser substituídos por outro professor ou
funcionário que não tenha parentesco com os concorrentes;



Portanto, na mesa julgadora deverá ter no mínimo 3 (três) componentes. Todos
receberão uma lista com as palavras em ordem alfabética para acompanhamento;



Um dos professores escreverá a palavra soletrada por cada aluno no computador
ligado ao data show para que a comissão e a plateia possam conferir se a soletração
está correta. Em caso de erro, o professor poderá assinalar ou não, onde aconteceu;



Para que todos escutem com clareza a palavra a ser soletrada pelo concorrente, haverá
a utilização de microfone;



Se ocorrer qualquer problema técnico com o som e os componentes da mesa não
conseguirem ouvir a palavra soletrada, o educando terá nova oportunidade;
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Serão realizados sorteios para definir cada estudante que irá soletrar, para que não haja
nenhum tipo de privilégio entre os concorrentes;



As palavras deverão ser pronunciadas de acordo com a escrita do dicionário;



Não será permitidonenhum tipo de ajuda ao concorrente que estiver soletrando;



As palavras a serem soletradas serão sorteadas e pronunciadas por um dos professores
do segmento participante;



Caso o concorrente não entenda a palavra a ser soletrada poderá pedir para repetir,
mas antes de iniciar a soletração, por no máximo, duas vezes;



O concorrente deverá repetir a palavra, soletrá-la e ao terminar tornar a repeti-la,
indicando que concluiu;



Não será penalizado o concorrente que esquecer depronunciar a palavra antes ou
depois de soletrar;



O concorrente não poderá repetir a letra já soletrada e nem silabar, caso aconteça, a
soletração será considerada errada e o participante, eliminado;



Se o concorrente errar alguma letra, acento ou qualquer sinal gráfico, (cedilha, hífen,
til, acento agudo, circunflexo, etc.) a soletração será considerada errada e o
participante, eliminado;



Se a palavra a ser soletrada tiver acento, hífen, ou qualquer outro sinal gráfico o
participante terá que dizê-lo. (Imediatamente antes, ou imediatamente depois da letra
acentuada). Se não disser, a soletração será considerada errada e ele estará eliminado;



Na eventual necessidade de uma decisão, esta deverá ser tomada junto com o grupo de
professores edos organizadores do evento;



O caso de empate será realizado o sorteio de palavras extras, com maior grau de
complexidade.

Premiação:


A premiação será com medalhas e brindes para os vencedores( Do 1º ao 3º lugares);



O nome dos alunos vencedores será divulgado por escrito em um mural da escola;
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10.4 Projeto Consciência Negra na Escola
Justificativa:
O Brasil é o país com a segunda maior população negra do mundo. Apesar disso,
situações racistas ainda acontecem com certa frequência em diversas esferas da sociedade.
Celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra é uma forma de levantar questões
fundamentais a respeito da importância dos negros na construção da história do povo
brasileiro. Para que uma mudança de pensamento aconteça, de fato, é preciso estimular o
respeito pelas diferenças desde muito cedo, fomentando discussões, estimulando reflexões e
propondo soluções práticas para o fim da discriminação racial em nosso país.
Nos últimos tempos, vários estereótipos foram sendo deixados de lado, entretanto,
ainda há muito a se fazer nesse sentido. Há muitos conceitos presentes no imaginário popular
que precisam ser esclarecidos e desmistificados.
O conteúdo foco é a educação voltada para conscientização da importância do negro
para a constituição e identidade do povo brasileiro, do respeito à diversidade humana, a
abominação do racismo e do preconceito por meio de um processo educativo do debate, do
estudo e da busca das nossas próprias raízes, que são a herança biológica e/ou cultural trazida
pela influência africana.
Objetivos:
 Promover a reflexão a respeito da igualdade racial;
 Estimular o respeito às diferenças;
 Conhecer as tradições africanas e identificar de que maneira elas influenciaram a
cultura brasileira;
 Desconstruir o conceito de que os africanos eram naturalmente escravos, quando na
verdade eles foram escravizados por outros povos;
 Identificar como a cultura africana está presente no nosso cotidiano por meio de
músicas, comidas, língua, religião, etc.;
 Trabalhar expressão corporal;
 Conversar a respeito da discriminação e preconceitos baseados na aparência das
pessoas.
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 Valorizar a beleza e promover o aumento da autoestima, principalmente dos
estudantes negros.
 Valorizar a cultura negra e seus afrodescendentes e afro-brasileiros, na escola e na
sociedade;
 Entender e valorizar a identidade da criança negra;
 Redescobrir a cultura negra, “embranquecida” pelo preconceito e pela discriminação;
 Desmitificar o preconceito relativo aos costumes religiosos provindos da cultura
africana;
 Trazer à tona, discussões provocantes, por meio das rodas de conversa, para um
posicionamento mais crítico frente à realidade social em que vivemos.
Desenvolvimento:
·Rodas de leitura utilizando livros com temas voltados para o tema;
· Exibição de filmes;
· Elaboração junto aos estudantes de glossários com palavras de origem africana usadas no
nosso dia a dia, explicando o significado de cada uma;
· Apresentar o continente africano, localizando-o no mapa mundial, contando um pouco sobre
alguns dos países, enfatizando as diferenças entre eles, com o objetivo de desconstruir o
conceito de que a África é um continente homogêneo;
· Apresentação de músicas tradicionais, instrumentos e sons africanos: berimbau, tambor,
atabaque, agogô, etc.;
· Ilustração de histórias usando tinta guache e folha sulfite;
· Exposição de pratos típicos;
· Produção textual com base em discussões a respeito da igualdade racial;
· Confecção de painel ou cartazes com imagens de personalidades negras notáveis em todo o
mundo. Apresentar de forma resumida a história e importância deles para a desconstrução do
preconceito;
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Culminância e avaliação:
 Escolher a data das apresentações de todo o trabalho realizado utilizando o pátio da
escola ou outro espaço disponível;
 Convidar os pais (responsáveis) para prestigiarem as apresentações para também
resgatar um pouco de sua cultura através dos trabalhos dos seus filhos;
 Apresentações diversificadas das turmas por meio de músicas, paródias, danças,
jograis, peças teatrais e outras, voltadas parem a a cultura negra;
 Desfile para a escolha da “Beleza Negra” entre os estudantes, com premiação e
entrega de faixas;
 Apresentação de capoeira com grupos convidados;
 Exposições de murais com os trabalhos realizados pelos estudantes.
 Realizar a avaliação processual, observando, principalmente o interesse das crianças
pelas atividades.

10.5 Projeto de Transição
O projeto de transição é voltado para os estudantes da educação infantil (2º períodos) e
dos 5º anos que irão para as etapas seguintes respectivamente – 1º ano e 6º ano.
Para ambas as etapas serão aplicados projetos distintos para a demanda, como
vivência, acolhimento, visitas aos novos ambientes pedagógicos dentre outras.
Os estudantes das turmas dos 2º períodos participarão de atividades previamente
planejadas com os professores da etapa seguinte juntamente com os seus familiares.
Já os estudantes das turmas dos 5º anos também participarão desse processo de
acolhida ao novo ambiente escolar por meio de atividades voltadas para esse fim, como salas
de multidocências, visita a futura escola, palestras dentre outras.
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11 EVENTOS CULTURAIS E/OU TEMÁTICOS
11.1 Semana Pedagógica

A semana pedagógica deste ano iniciará no 03/02/2020 a 07/02/2020. É a semana em
que serão feitas a apresentação dos professores, distribuição de turmas conforme classificação
no SIGEP; formações e planejamentos com todos segmentos pedagógicos. Nesse ano, está
previsto a apresentação, discussão da Proposta Pedagógica, realizada com toda equipe escolar
(equipe gestora, corpo docente, servidores da carreira assistência, Conselho Escolar, e
comunidade escolar).
Segue abaixo o Cronograma de atividades previstas para a Semana Pedagógica e do
cronograma das atividades para o ano letivo 2020:
ESCOLA CLASSE 50 DE CEILÂNDIA
CRONOGRAMA – SEMANA PEDAGÓGICA 2020
03/02/2020 - Segunda-feira






10h –Chegada dos professores
10:30min - Informes acerca da escolha e formação de turmas;
11h - Distribuição das turmas;
12h:30min - Almoço com toda equipe escolar.
13h30min – Assinatura da Ata de distribuição de turmas
04/02/2020 – Terca- feira

Manhã: 08h



Orientações para a elaboração e apresentação da Proposta Pedagógica da Escola Classe 50 de
Ceilândia – 2020/2021;
Discussão acerca dos projetos pedagógicos e temáticos da Proposta Pedagógica;

Tarde: 13h:30min

Apresentação do Cronograma do Ano Letivo de2020 e definições diversas ( passeios, eventos,
semanas, dias letivos temáticos e outras ).
05/02/2020 - Quarta-feira
Manhã: 08 h
 Formação e orientações acerca do Teste da Psicôgene– Professora Graciely Garcia
 Orientações acerca da Semana de Acolhimento e inserção inicial( 10/02 a 21/02).
Tarde: 13h30min
 Orientações administrativas ( Processos no SEI e outros)
 Livre ( organização das salas)
06/02/2020 - Quinta-feira
Manhã: 08h
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 Breve apresentação do projeto de atendimento psicológico para a comunidade – Psicóloga Ana
Paula
 Entrega dos Kits
 Planejamento Coletivo do 1º Bimestre de cada segmento ( com os respectivos coordenadores)
Tarde: 13h30min
 Organização tempo e espaço escolar;

07/02/2020 – Sexta- feira
Manhã: 08h
 Coletiva – Secretaria Escolar
 Apresentação do Chefe de Secretariae assuntos correlatados ( diários e relatórios)
Tarde: CPI

ESCOLA CLASSE 50 DE CEILÂNDIA
CRONOGRAMA –2020
 1ª Reunião de Pais por segmentos: prevista para o dia 14/02/2020
 Reunião de Pais para os estudantes do projeto Interventivo: 04/03/2020

1º Bimestre – 25/04
2º Bimestre – 04/07
3º Bimestre-03/10
4º Bimestre - 12/12

1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
4º Bimestre

Reunião de Pais
Matutino: 8h às 10h
Vespertino: 10h às 12h
Matutino: 8h às 10h
Vespertino: 10h às 12h
Matutino: 8h às 10h
Vespertino: 10h às 12h
Matutino: 8h às 10h
Vespertino: 10h às 12h

Conselho de Classe
15/04; 16/04; 17/04; 22/04; 23/04
26/06; 29/06; 30/06; 01/07; 02/07
23/09; 24/09; 25/09; 28/09; 29/10
26/11; 27/11; 01/12; 02/12; 03/12

Fechamento de diários e entrega de relatórios
1º Bimestre
22/04 ( relatórios); 24 /04 ( diários)
2º Bimestre
01/07 ( relatórios); 07/07 ( diários)
3º Bimestre
28/09 ( relatórios); 01/10 ( diários)
4º Bimestre
03/12 ( relatórios); 16/12 ( diários)
Dias letivos Temáticos
1º Bimestre
17/03
2º Bimestre
28/05
3º Bimestre
18/08
4º Bimestre
05/11
Eventos
Semana Distrital de Conscientização e promoção
09/03 a 13/03
da Educação Inclusiva aos Estudantes com
Coletiva:19/02
Necessidades Educacionais Especiais
Semana de Conscientização do Uso Sustentável
16/03 a 20/03
da Água
Semana da Educação para a Vida
04/05 a 08/05
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Homenagem para as Mães ( Culminância SEPV)
Festa Junina
Festa da Família
Dia Nacional de Luta das Pessoas com
Deficiência
Semana da Criança
Dia do Professor/ Dia do Servidor
Dia Nacional da Consciência Negra
Cantata de Natal
Formaturas

09/05
06/06 Coletiva: 29/04
21/09
06/10 a 09/10
A definir
20/11Coletiva:
04/12
 Educação Infantil 2º Periódo: 10/12
 5º ano :11/12

Eventos Pedagógicos
Soletrando
Chá Literário
Projetos de transição ( Ed Inf e 5º ano)
Recreio Legal

Acompanhamento das aprendizagens
Reforço Escolar
às terças ou quintas –feiras
Projeto Interventivo para estudantes que foram
às segundas ou sextas feiras
retidos no 3ano
Reagrupamentos interclasses
às quartas –feiras
Avaliação Interna Semestral
ao final de cada semestre

Passeios e Visitas
Dia do Circo
Visita à Brasília: Memorial JK, Praça dos Três
Poderes e outros
Jardim Botânico
Cinema
Parque da Cidade
Zoológico
Teatro
Outros espaços culturais

11.2 Dia Letivo Temático

No calendário da Secretária de Educação estão previstos quatro dias letivos temáticos
ano longo do ano. Assim, conforme portaria, são previstas atividades que envolvam temáticas
pré -definidas e nas quais envolvam também toda a comunidade escolar.
São realizadas palestras, oficinas, dinâmicas, apresentação e momentos de formação
com os professores, equipe escolar e outros.
Segue abaixo a programação para os dias letivos temáticos:

65

1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
4º Bimestre

Dias letivos Temáticos
17/03
28/05( Oficinas SENAC)
18/08( Chá Literário – Simao de Miranda)
05/11

11.3 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos
Estudantes com Necessidades Especiais
Essa semana está prevista no calendário escolar entre os dias 09/03 a 13/03. Como
forma de promover talentos específicos a semana da inclusão traz uma temática singular (E se
fosse comigo?) que desafia o preconceito e une as diferenças! Assim, essa semana está sob a
responsabilidade da professora da sala de recursos generalista juntamente com a equipe
escolar, que prevê uma programação planejada para esses dias.
Objetivo: Formentar as relações de reciprocidades com os estudantes além de resgatar
atitudes de respeito, responsabilidade, empatia e alteridade.
Publico-alvo: Todos os estudantes.
Descrição do projeto: Juntamente com a Sala de Recursos, é realizado o
planejamento de atividades colaborativas (em coletiva com os professores 19/02) , para as
quais todos os estudantes possam participar e trabalhar também, em sala de aula, a partir de
histórias e vídeos que abordem a temática e outros. Durante essa semana serão realizadas
apresentações, corais musicais, literatura específica, dentre outras.

11.4 Semana de Conscientização do Uso da Água
Essa semana está prevista entre os dias 16/03 a 20/03. Esse projeto sugere que seu
desenvolvimento seja realizado de forma interdisciplinar buscando assim a participação ativa
dos estudantes, equipe escolar e comunidade escolar.
Entre esses dias também, está previsto o Dia Letivo Temático, cujo tema será os
cuidados contra a Dengue. Assim, nesse dia serão realizadas atividades, juntamente com a
comunidade escolar, como oficinas, palestras, apresentação dos estudantes e outros.
A culminância dessa semana prevê a exposição de trabalhos realizados pelos
estudantes e/ ou apresentações.
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Objetivo: Fomentar a reflexão sobre os sintomas e as causas reais da realidade do
cotidiano, Brasil e do Mundo como a poluição, a escacez de água e o consumo consciente da
água. Além de priorizar a importância e os cuidados para a prevenção da Dengue em diversos
ambientes propícios para proliferação do aedes aegypti.

11.5 Semana de Educação para a Vida
Conforme calendário escolar, essa semana em questão está prevista entre os dias 04/05
a 08/05/2020. Assim escola, na tentativa de minimizar os frequentes episódios de brigas,
confusões,xingamentos, bullying, baixa autoestima, e outros,observou-se a necessidade de um
projeto interventivo que buscasse sanar tais atitudes,objetivando o resgate dos valores
primordiais tais como: respeito, responsabilidade, empatia e resgate da auto estima,
inteligência emocional e outros. Também será oportunizado o momento para os estudantes
dos 4º e 5º anos que encontram-se na faixa etária de 10 a 12 anos com assuntos pertinentes
para tais idades ( puberdade, menarca, cuidados com o corpo e outros).
Objetivo: Construir coletivamente relações saudáveis de respeito mútuo e individual
valorização da dignidade humana, bem como, valorização do potencial existente em cada
indivíduo propiciando uma evolução pessoal refletidas nas boas relações sociais.
Publico-alvo: Toda a comunidade escolar.
Descrição do projeto: O planejamento é realizado previamente e são realizadas
atividades, a partir da escolha de um tema específico; desse modo, há contação de histórias,
visualização de vídeos / filmes, apresentações de trabalhos, palestras, oficinas e ações
voltadas para a família e comunidades escolar.
Publico-alvo:Todos os estudantes e comunidade escolar.

11.6 Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência
De acordo com o calendário está previsto para o dia 21/09/2020. Serão previstas
atividades com todos os estudantes, contudo voltadas para essa temática
Público-alvo: Todos os estudantes.
Descrição do projeto: A partir de planejamento prévio de atividades que envolvam
todos os estudantes, com exposição de trabalhos produzidos pelos estudantes
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11.7 Semana da Criança
Essa semana está prevista entre os dias 06/10 a 09/10. É um momento diversão, lazer,
jogos e outros voltados para todos os estudantes. A escola, como de costume aluga brinquedos
infláveis diversos e jogos interativos e os distribuem conforme a faixa etária dos estudantes.
Em princípio, estão previstos 3 dias, mas que serão discutidos e planejados com a equipe
escolar.

11.8 Semana Distrital da Educação Infantil
Esta semana está prevista com comeração no dia 25/ 08 é voltada para os estudantes
da Educação Infantil 1º e 2º períodos.
É um projeto pedagógico que visa garantir às crianças seus direitos à educação, ao
afeto, ao cuidado, à proteção e à brincadeira. Com vistas a essa garantia lhes são
oportunizadas uma semana voltada a uma gama de atividades diferenciadas tais como:
apresentação teatral e musical; cineminha, baile à fantasia; circuitos; banhos de mangueira,
recreio legal com jogos de competição; contação de histórias e lanche especial.

11.8.1 Plenarinha
A Subsecretaria de Educação Básica, por meio da Diretoria de Educação Infantil,
vinculada à Coordenação de Políticas Educacionais para Educação Infantil e Ensino
Fundamental, orientou que, durante a Semana Distrital de Educação Infantil, as
Coordenações Regionais de Ensino promovam Mostras Regionais dos trabalhos produzidos
pelas crianças e/ou Plenárias Regionais e com a participação de toda a comunidade escolar,
objetivando divulgar e dar visibilidade à primeir a etapa da Educação Básica e evidenciar
oprotagonismo infantil. Dessa forma, esta IE aguardará orientações prévias com a temática
específica que a direcionará para realização desse evento.

11.9 Chá Literário
Como forma de oportunizar momentos prazerosos e interativoscom a leitura, a EC50
realizará o Chá Literário cujo temática será Os Valores e com a presença do escritor Simão
de Miranda. Para isso, está previsto para o dia 30/10 em dois momentos: às 9:h30min e às
13h30min. Nesse dia serão realizadas contações de histórias, exposição de livros,
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apresentação dos estudantes e a venda de livros a preço populares para toda a comunidade
escolar.

11.10 Semana Maria da Penha
Muito tem se falado em Violência Contra a Mulher. Estamos diante de uma realidade
cada vez mais próxima a nós. Assim, quando se trata deste tema, grande parte das pessoas
acreditam que para que seja caracterizada a violência nesse sentido, é necessário que haja
agressão física ou sexual, que são dois tipos de violências em que estamos mais
acostumados a discutir. Nesse sentido, será oportunizado um espaço especifico para esse
fato tão corriqueiro e preocupante em nossa realidade. Pensando nisso, nossa escola
promoverá momentos de reflexão e debates acerca dessa temática previstos para os dias
23/11 a 27/11 abertos à comunidade escolar.
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12 PRÁTICAS AVALIATIVAS E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
12.1 Avaliação Formativa
Entende-se por avaliação formativa aquela que coopera para a aprendizagem. Assim,
avaliação formativa toma forma por meio do movimento: avalia-se para ensinar, avalia-se
para aprender. Avalia-se para que se garanta que todos consigam aprender. Esta,portanto,
partirá do seguinte processo : diagnóstico, registro, análise e intervenção .
A avaliação é o instrumento do trabalho pedagógico e institucional com a finalidade
de diagnosticar, observar, analisar e refletir as ações educativas e administrativas da unidade
escolar. Avaliar os avanços de aprendizagem dos alunos e a forma na gestão escolar é um
mecanismo de transformação das ações executadas na escola.
A avaliação não é excludente e nem classificatória. O tempo de aprender de cada um é
considerado. O olhar atento do professor incentiva e auxilia o estudante a descobrir suas
fragilidades, gerando novas oportunidades e outras estratégias para a sua aprendizagem.
Focada numa avaliação formativa, diagnóstica e contínua, o corpo docente da escola discute
juntamente com a coordenação a forma de avaliar, trocando ideias, levantando problemas,
construindo e ressignificando a sua prática para que o estudante se sinta valorizado e
compreendido no seu processo de aprender.
A proposta de avaliação formativa engloba o dia-a-dia em sala de aula. A partir do
diagnóstico sobre onde o estudante se encontra, cabe ao professor desenvolver estratégias para
que o este seja capaz de compreender seu estágio e se torne agente da sua própria
aprendizagem, fazendo que esta fase possa ocorrer de forma processual e contínua.
A escola aplica instrumentos de avaliação, por meio de provas e/ou testes que são
comunicados previamente à família e ao estudante. Entretanto, tais instrumentos não são
únicos considerados como critério de avaliação, pois não revelam a realidade diária dos
alunos e vários fatores podem contribuir para um resultado negativo. O estudante e a família
tomam conhecimento do conteúdo que será incorporado no teste para ter a oportunidade de
revisar e refletir sobre seus conhecimentos. Geralmente, os testes são aplicados por disciplina
e uma avaliação é aplicada de forma interdisciplinar, envolvendo conteúdos que foram
trabalhados em todas as áreas.
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Outra forma de avaliação é o dever de casa. De acordo com as Diretrizes de Avaliação
Educacional (2014), trata-se de uma avaliação informal e formativa que tem a sua relevância
tanto para acompanhamento pelos pais, como para o professor e aluno em benefício das
aprendizagens dos estudantes. As atividades propostas são escolhidas de forma que sejam
significativas e diferenciadas para cada nível em que o estudante se encontra.
Observando a proposta do Currículo em Movimento, e tendo em vista a nova
organização escolar por meio dos ciclos, não há subdivisão de conteúdos por bimestre. Há
uma flexibilização e uma complementação entre os conteúdos, congruentes com a
interdisciplinaridade.
O relatório feito pelos professores é o documento principal sobre suas concepções
avaliativas. Eles registram as dificuldades apresentadas pelos alunos bem como as
competências e habilidades adquiridas ao longo do processo e ainda relatam as estratégias
utilizadas para sanar as dificuldades.
A escola, por ter sua organização em ciclo, não retém os alunos do 1º e 2º anos do 1º
Bloco e no 4º ano, do 2º Bloco. A retenção acontece ao final de cada bloco, ou seja, no 3º ano
do 1º Bloco e no 5º ano do 2º Bloco. Por isso, no 3º ano e no 5º ano a avaliação adquire a
característica da reprovação, caso não obtenham as habilidades e competências mínimas para
prosseguir para o ano seguinte ou crianças que não atingem 75% de frequência, neste último
caso, em qualquer ano.
Por ser a avaliação processual e contínua, os alunos têm a oportunidade de sanar suas
dificuldades por meio de atividades diversificadas, reforço, atendimento individual,
reagrupamentos e projetos interventivos, estes feitos pelos professores e pelas coordenadoras
que auxiliam os regentes nas dificuldades apresentadas pelos estudantes.
Já para os estudantes com necessidades educacionais especiais são feitas adequações
curriculares pelos professores, auxiliados pela professora da sala de recursos, e de acordo com
o que vão alcançando, é registrado por meio de relatórios de desenvolvimento.
Portanto, avaliar requer cautela, disciplina e objetividade. É uma rotina diária em que
os envolvidos neste processo precisam ter critériospara observar, registrar e identificar todas
as ações desenvolvidas, ou seja, dentro ou fora da sala de aula, seja ela institucional ou
pedagógica, e nesta perspectiva todos sejam capazes de retomar o caminho, fazer e refazer
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planejamentos, além de traçar objetivos para vencer os desafios, contribuindo, dessa forma,
para melhoria nas condições de aprendizagem e no processo educativo.

12.2 Conselho de Classe
O Conselho de Classe é uma organização colegiada formada por professores regentes,
coordenadores, equipe gestora, membros das equipes SEEAA, OE, Sala de Recursos
Generalista, com a finalidade de avaliar e refletir o fazer pedagógico e a função social da
escola.
O Conselho de Classe é desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor
elementos e ações para serem articuladas pela e na escola. Essa instância cumpre papel
relevante quando consegue identificar o que os estudantes aprenderam o que ainda não
aprenderam e o que deve ser feito por todos para que as aprendizagens aconteçam.
Segundo as Diretrizes Pedagógicas, além de identificar os saberes ainda não
conquistados, os Conselhos de Classe são momentos de reconhecimento dos progressos dos
estudantes, das práticas que são ou não adequadas para a promoção das aprendizagens. Devese cuidar para que esse momento não se torne um espaço hostil em que prevaleça o uso da
avaliação informal de maneira negativa para expor, rotular, punir e excluir avaliados e ou
avaliadores.
Em nossa escola, as reuniões são realizadas ao final de cada bimestre para discutir e
promover estratégias pedagógicas visando sanar as dificuldades apresentadas pelos
estudantes, sejam elas comportamentais ou cognitivas. As discussões, decisões, as estratégias
e os encaminhamentos são pautados e registrados em ataprópria para essa finalidade. Em
seguida, serão realizadas as providências devidas.
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A O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
Ano:2020
Dimensão
Gestão Pedagógica

Metas
Compreender a cidadania
como participação social
e política, assim como
exercício de direitos e
deveres políticos, civis e
sociais, adotando, no dia
a dia, atitudes
de
solidariedade, cooperação
e repúdio às injustiças,
respeitando o outro e
exigindo para si o mesmo
respeito
Conhecer o próprio corpo
e dele cuidar, valorizando
e
adotando
hábitos
saudáveis como um dos
aspectos
básicos
da
qualidade de vida e
agindo
com
responsabilidade
em
relação ao autocuidado
coletivo
Utilizar
diferentes
linguagens:
verbal,
musical,
matemática,
gráfica,
plástica
e
corporal, como meio para
produzir, expressar e
comunicar suas ideias,
interpretar e usufruir das
produções culturais, em

Estratégias
Avaliação das ações
Articular ações que estimulem o
estudante à participação, às trocas, à
colaboração, à criação, a critica e à
reflexão, fazendo com que se torne
sujeito de sua aprendizagem na aquisição
do conhecimento.

Responsáveis
Equipe gestora e
pedagógica

Cronograma
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contextos públicos e
privados, atendendo as
diferentes intenções e
situações
de
comunicação;
Questionar a realidade,
formulando problemas e
buscando alternativas de
solução, utilizando para
isso o pensamento lógico,
a criatividade, a intuição,
a capacidade de análise
crítica,
selecionando
procedimentos
e
verificando
sua
adequação;
Saber utilizar diferentes
fontes de informação e
recursos
tecnológicos
para adquirir e construir
conhecimentos;
Gestão
das Aperfeiçoar o processo
aprendizagens
e ensino-aprendizagem da
dos
resultados escola
educacionais
Combater
o
analfabetismo,
o
abandono, a retenção, a
evasão escolar e a
distorção idade-série;
Garantir e ampliar o
acesso e permanência do
estudante na escola;
Dar condições para que o
estudante se aproprie da
leitura e da escrita,
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tornando-se autônomo na
sociedade atual;
Oportunizar ao estudante
a análise do mundo que o
cerca e o posicionamento
diante dele;
Dar condições para que o
estudante se aproprie da
leitura e da escrita,
tornando-se autônomo na
sociedade atual;
Colaborar
para
a
formação
integral
–
social, física, cognitiva,
afetiva, ética, sexual e
ecológica, dos estudantes;
Tornar
o
estudante
corresponsável
pelo
processo educativo;
Promover a inclusão
social;
Promover no espaço
escolar a sensibilização
dos seus agentes quanto à
inclusão

social

e

educacional dos ENEEs
assim

como

o

cumprimento das ações
legais que os ampara;
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Valorizar e enfatizar a
importância da Educação
Infantil para melhorar a
qualidade de ensino desta
instituição;

Gestão
Participativa

Gestão de pessoas

Estabelecer parcerias com
os vários segmentos da
sociedade escolar;
Oportunizar
o
intercâmbio com outras
entidadesoutros
estabelecimentos
de
ensino;
Inserir a participação da
comunidade
escolar
quanto
ao
acompanhamento
do
trabalho
pedagógico
realizado pela escola
mediante a atuação do
Conselho
Escolar
e
construção coletiva da
Proposta Pedagógica;
Estimular a participação
de
professores
e
funcionários na formação
continuada
(cursos,
seminários,
palestras,
etc.) durante o ano letivo.
Promover coordenações
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pedagógicas
que
valorizem a formação
continuada e o processo
de
planejamentos
pedagógicos em nível de
sala de aula e projetos
coletivos;
Gestão Financeira

Gestão
Administrativa

Promover
a
gestão
financeira dos recursos
recebidos pela escola
através do PDAF e/ou
PDDE de acordo com os
princípios de autonomia e
ética do administrador
público.
Gerircom transparência
as devidas prestações de
contas.
Zelar pela transparência
da gestão, garantindo o
funcionamento
do
Conselho Escolar.
Realizar
sistematicamente
reuniões e encontros
mensais
entre
os
membros do Conselho
Escolar.
Verificar as necessidades
de
manutenção
e
atualização do patrimônio
escolar, para melhor
utilização dos recursos
Manter
o
ambiente
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escolar
dentro
das
condições desejáveis de
higiene,
limpeza,conservação e as
instalações
físicas,
adequando-as aos alunos
com
necessidades
especiais diariamente.

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica
OBJETIVOS
 Promover ações para
o desenvolvimento e
avaliação da Proposta
Pedagógica da U.E.

 Promover ações para
que todos os agentes
escolar
((corpo
docente,
discente,
gestão e outros)
possam
participar
coletivamente
do
processo
de
construção da P.P.

ESTRATÉGIAS
 Articular e mobilizar
a equipe escolar para
elaborar,
desenvolver
e
avaliar o Projeto
Político sempre com
o apoio da equipe
gestora e pedagógica
da escola.
 Realização
de
debates, estudos e
análise
das
realidades
sócio
cultural da U.E. e o
feedback de anos
anteriores.
Avaliação sistêmica
da U.E.

PÚBLICO
 Professores
regentes e corpo
discente.

CRONOGRAMA
 Anual e ao longo
do processo.

AVALIAÇÃO
 Consistirá
em
trabalho
progressivo
e
cooperativo junto
à equipe gestora e
corpo docente.
 Dar-se-á de forma
continua,
progressiva
nas
reuniões
pedagógicas
(
equipe
técnico
pedagógica
e
direção.
 Análise
e
aplicabilidade da
proposta
pedagógica
reelaborada
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 Buscar alternativas
didáticas
mais
práticas
para
a
articulação
da
práxismediante
as
queixas dos docentes.

 Ouvir os professores
para identificar suas
demandas práticas.

 Criar
mecanismos
que favoreçam a
articulação da teoria a
prática nos momentos
de
estudo,
planejamento,
discussões e outros.

 Fomentar junto a
equipe
docente
sugestões de livros,

 Promoção
de
debates coletivo com
os
respectivos
segmentos para a
realização de novas
estratégias
pedagógicas.
 Recomendação de
estudos que auxiliem
na reflexão sobre o
trabalho e práticas
pedagógicas.
 Promoção
de
oficinas pedagógicas
preferencialmente
junto à Coordenação
Regional de Ensino
a fim de inserir
atividades
nas
coordenações
pedagógicas que vão
ao
encontro
do
desejo
e
da
necessidade
do
corpo docente.

coletivamente para
verificar se os
objetivos
foram
alcançados.
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textos,
reportagens
que tenham lido,
estudado que possam
compartilhar com o
grupo.
 Identificar
práticas
pedagógicas
diferenciadas
e
interessantes
e
exitosas dentre o
corpo docente para a
realização de oficinas
com o grupo.
 Definir
estratégias
metodológicas pára a
implementação
deprojetos(interventi
vos, reagrupamentos
intra e extra classe) e
outros.
 Proporcionar
a
reflexão sobre os
resultados
das
avaliações de larga
escala, institucional e
de acompanhamento
a fim de torná-las
instrumentos
de

 Promoção de relatos
de experiências e
sugestões didáticos –
metodológicas entre
pares.

 Organizações
de
reconhecimento dos
“talentos” de cada
profissional
(
externo e interno)
com a realização de
enquetes, pesquisas
e observações por
meio de convites e
outros.
 Construção coletiva
do reagrupamento e
dos
projetos
interventivos
e
outros prazos pré
definidos a fim de
alcançar
as
aprendizagens.
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melhorias para a
prática pedagógica.
 Orientar e coordenar
a
participação
cocente
na
elaboração
e
execução de projetos
que propiciem a
melhoria
das
aprendizagens
dos
estudantes.
 Promover
ações
didático pedagógicas
visando o resgate de
valores,
ações
antibullyng, questões
raciais, religiosas e
diversidade
econômicas e sociais.
 Organizar
cronograma
avaliações.
 Analisar
coletivamente
resultados
avaliações
planejamento

o
de

os
das
para
das

 Apresentação
dos
indicadores
de
desempenho
da
escola
(IDEB,
Provinha Brasil e
outros)
intensificando
a
reflexão acerca dos
resultados obtidos
traçando metas para
os
avanços
esperados.
 Planejamento
de
rotinas
da
organização
do
trabalho pedagógico.

 Incentivo
a
participação
de
projetos que visam a
empatia, alteridade,
eu e outro
e
inteligência
emocional.
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intervenções
pedagógicas para as
aprendizagens
dos
estudantes,
planejamento geral
entre outras ações
pensadas pela escola.
 Articular
ações
pedagógicas entre os
diversos segmentos
da unidade escolar e
a
Coordenação
Regional de Ensino,
assegurando o fluxo
de informações e o
exercício da gestão
democrática;
 Estimular, orientar e
acompanhar
o
trabalho docente na
implementação
do
Currículo
da
Educação Básica e
das
Orientações
Pedagógicas
da
SEEDF.

 Articular
a
organização
do
calendário visando a
sincronia entre os
turnos e segmentos
estipulando
datas
programadas

 Intermediar
ações
que
visem
a
melhoria
da
comunicação
horizontal
no
cotidiano escolar de
modo
que
as
informações sejam
compreendidas.

 Incentivar
participação

a
em
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 Divulgar, estimular e
apoiar o uso de
recursos tecnológicos
no âmbito da unidade
escolar;

pesquisas, e estudos
individuais e em
equipe, e de oficinas
pedagógicas locais,
assegurando
a
Coordenação
Pedagógica
como
espaço de formação
continuada;
 Facilitar o acesso
aos usos de recursos
tecnológicos
no
âmbito da unidade
escolar.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Coordenação de Políticas Educacionais Transversais
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

Plano de ação da Orientação Educacional 2020
CRE: CEILÂNDIA

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA CLASSE 50 DE CEILÂNDIA TELEFONE: (61) 3901-6880

ORIENTADOR(AS) EDUCACIONAIS:
Eudilene Barros Rezende

Matrícula: 242944-6

Maria Márcia Campelo MagriMatrícula: 243975-1
E-MAIL: ec50@creceilandia.com

TURNO(S) DE ATENDIMENTO: matutino e vespertino

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar
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Neste campo, deverão ser descritos o breve histórico e diagnóstico da realidade escolar (vide PP)
 Matutino: 399 estudantes
Vespertino: 411 estudantes
Total: 810 estudantes matriculados
 Projetos da escola
Semana Distrital de Conscientização e promoção da Educação Inclusiva aos alunos com
Necessidades Educacionais Especiais
Semana de Conscientização do uso da água
Semana de Educação para a vida
Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência
Consciência Negra
Projeto Interventivos
Semana Pedagógica
Projeto Recreio legal
Projeto Soletrando
Semana da Criança
Projeto de Transição
Semana da Educação Infantil
Chá Literário
Semana Maria da Penha
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 Indicadores e índices de resultados:

IDEB: 2017 – 5,1
Provinha Brasil:
Evasão:
 Problemas de comportamento: indisciplina, falta de valores, falta de acompanhamento familiar

Objetivos da Orientação Educacional para 2020












Mobilizar a unidade escolar, a família e o estudante para investigação coletiva da realidade na qual todos estão
inseridos;
Cooperar com o professor, estando sempre em contato com ele, auxiliando na tarefa de compreender os
comportamentos das turmas e dos alunos em particular;
Manter os professores informados quanto às atitudes do SOE junto aos estudantes, principalmente quando esta
atitude tiver sido solicitada pelo professor;
Esclarecer a família quanto as finalidades e funcionamento do SOE;
Atrair os pais para a escola, afim de que nela participem como força viva e ativa;
Desenvolver trabalhos de integração: pais x escola, professor x pais e pais x filhos;
Pressupor que a educação não é maturação espontânea, mas intervenção direta ou indireta que possibilita a
conquista da disciplina intelectual e moral;
Trabalhar preventivamente em relação a situações e dificuldades, promovendo condições que favoreçam o
desenvolvimento do educando;
Organizar dados referentes ao estudante; procurar captar a confiança e cooperação dos educandos, ouvindo-os
com paciência e atenção;
Ser firme quando necessário, sem intimidação, criando um clima de cooperação na escola.
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Justificativa


Apoio à gestão escolar, docentes e discentes no intuito de melhorar os índices do Ideb (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica);
Levantamento e plano de ações a serem executados afim de melhorar os índices do Ideb;


 Combater sempre que possível, junto à unidade escolar problemas sociais (abandono familiar,
indisciplina, saúde) entre outros, que inibem o ensino e o aprendizado com qualidade.

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
TEMÁTICAS

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

ENVOLVIDOS

PERÍODO

PARCEIROS

EIXO DE AÇÃO DA
ORIENTAÇÃO
PEDAGÓGICA DA O.E
DESENVOLVIDA

Rodas de leitura
Teatro
Adaptaçãoao
ambiente escolar
Prevenção à violência
e ao abuso sexual

Estudantes da
Educação Infantil

1º
bimestre

Professores
Leitura de livros
Rodas de conversa
Apresentação de vídeos

Estudantes da
Educação Infantil

Durante
todo o ano

Coordenação
pedagógica
Professores
Coordenação

Ação
junto
estudantes

aos

Ação
junto
estudantes

aos
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Professores
Conversa sobre os desafios do
desenvolvimento do potencial de

Famílias
Estudantes

pedagógica
1º
bimestre

estudantes com deficiência
Semana da Inclusão

intelectual e sua inclusão social.

AAEE
Sala de

Ação

junto

à

comunidade escolar

recursos

Professores
Equipe
gestoraCoordenação
Pedagógica

Palestra com os professores e
Projeto Transição da
Ed. Infantil para o
Ensino Fundamental

direção do CEF 14

Ação

bimestre

estudantes

violências e conflitos no contexto

Estudantes do Ensino

Durante

Fundamental

todo o ano

escolar
Equipe gestora
Prevenção ao suicídio

Semana de
valorização da vida

Professores
Equipe gestora

Conscientização sobre o câncer de
Outubro Rosa

juntos

Visitação ao CEF 14
Auxílio ao enfrentamento a

Projeto Recreio
Interativo

4º

mama

Comunidade escolar

Professores
Coordenação
Pedagógica

Ação junto aos
professores de
estudantes

3º

Coordenação

Ação junto aos

bimestre

pedagógica

professores

4º

Coordenação

Ação junto aos

bimestre

Pedagógica

professores

Equipe

Ação junto à

aos

93

Conscientização e reflexão sobre a

Comunidade escolar

importância da cultura e do povo

gestora

comunidade escolar

4º

Coordenação

Ação

bimestre

Pedagógica

comunidade escolar.

junto

à

africano na formação da cultura
Projeto Consciência

nacional.

Negra
Confecção de painel ou cartazes

Coordenação

com imagens de personalidades

Pedagógica

negras notáveis em todo o mundo.

Professores

Apresentar de forma resumida a

Estudantes

Ação junto ao corpo
discente

4º
bimestre

história e importância deles para a
desconstrução do preconceito.
Enfrentamento a
violências no contexto
escolar e superação

Semana de educação para a vida.

Educação Infantil
Ensino Fundamental

2º
bimestre

Professores
Coordenação
Pedagógica

de preconceitos e
discriminação.

Equipe
gestora

Ação

junto

aos

estudantes
Ação

juntos

professores

aos
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Educação para a
Cultura de Paz

Semana Maria da Penha

Ensino Fundamental

Ação

Apresentação do vídeo “A lei Maria

Professores

junto

aos

estudantes

da Penha em Cordel” – Samya
Abreu
Ações preventivas
sobre sexualidade,

Rodas de conversas

Ensino Fundamental

Durante
todo o ano

Leitura de livros

drogas, direitos,
deveres e bullying.
Controle de frequência

da importância de combater a

Coordenação

Ação

junto

aos

estudantes

pedagógica

Vídeos sobre os temas

Conscientizar estudantes e família

Professores

Ed. Infantil
Ensino Fundamental

Durante
todo o ano

Professores

Ação junto às famílias

Famílias

Ação

infrequência e evasão escolar
Secretaria

junto

aos

estudantes

Equipe
gestora

Ceilândia/DF, 17 de fevereiro de 2020
Gestor

Pedagogo Orientador - Educacional Coord. Intermed. O.E
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Coordenação de Políticas Educacionais Transversais
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
Coordenação Regional de Ensino – Ceilândia

Plano de Ação 2020
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA
CRE: Ceilândia
Unidade Escolar: Escola Classe 50 de Ceilândia

Telefone: 3901 6880

Turno(s) de atendimento: Matutino/ Vespertino
Pedagogo responsável: Ruzilândia de Deus Alves
E-mail:ruzilandia.alves@edu.se.df.gov.br
Turno(s) de atendimento: Matutino/Vespertino

Matrícula SEEDF: 181166-5
Celular: 99227 2521
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Diagnóstico inicial
A Escola Classe 50 de Ceilândia está situada na EQNP 24/28 Área Especial P Sul- Ceilândia. O prédio para o funcionamento desta
escola foi inaugurado no dia 08 de Agosto de 1979, tendo iniciado suas atividades no dia 25 de Agosto de 1980, sob direção da professora
Ieda Maria Costa Melo. A escola foi criada devido à demanda de estudantes que aumentava na região do P. Sul, principalmente vindos de
novos setores de loteamento, uma vez que as instituições mais próximas já não comportava o grande número de estudantes a serem
matriculados.
Atualmente atende aproximadamente 767 (setecentos e sessenta e sete) estudantes distribuídos entre Educação Infantil e os Anos
Iniciais do Ensino Fundamental de 9 anos, residentes principalmente no Setor Habitacional Pôr do Sol, Sol Nascente e no próprio P Sul.
Quanto à conjuntura social e econômica, a Escola Classe 50 está inserida em uma comunidade de baixa renda, composta em sua
grande maioria por profissionais da iniciativa privada e trabalhadores autônomos, oriundos de outros estados. Há ausência de grupos
culturais na comunidade escolar que possa oferecer entretenimento aos nossos estudantes. Nas proximidades conta com comércios variados,
templos religiosos, um posto de saúde, acesso à transporte público e está localizada próximo à Usina Central de Tratamento de Lixo –
UCTL.
Em relação à participação da comunidade local junto à escola, percebe-se ao longo dos últimos anos que há um maior envolvimento
por parte das famílias, principalmente na participação em eventos promovidos pela Escola, como por exemplo, a Festa Junina, Semana de
Educação para a Vida e a Cantata de Natal. No entanto, em relação ao acompanhamento sistemático da vida escolar, ainda há necessidade
de que a Escola promova outros meios para alcançar um comprometimento mais efetivo por parte das famílias.
A instituição educacional está organizada da seguinte forma: Gestão educacional composta por: direção, vice-diretor, supervisor
pedagógico e chefe de secretaria; Equipe de apoio: Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (pedagogo), Sala de Recursos, o Serviço
de Orientação Educacional, três coordenadores, uma professora readaptada e 6 Educadores Sociais Voluntários; Corpo docente: 38
professores; Funcionários de limpeza e cozinha, 11, 2 da portaria, 4 vigilantes.
Quanto à estrutura física a Escola conta com 18 salas de aula, uma sala de professores, uma sala de leitura, uma sala de secretaria, uma
de direção, uma sala para mecanografia e materiais pedagógicos, um ambiente para auxiliares, uma cantina, uma sala para SEAA (Serviço
Especializado de Apoio à Aprendizagem), uma sala para Sala de Recurso, 3 salas para Reforço Escolar, 6 banheiros (2 para estudantes, 2
para uso dos auxiliares e 2 para uso da direção e professores); um pátio, dois estacionamentos privativos, área de recreação, um parque
infantil coberto, uma quadra poliesportiva descoberta, almoxarifado e copa. Desde sua fundação, não passou por reformas estruturais,
apenas consertos e reparos. Há necessidade de reformas visando à acessibilidade de estudantes com dificuldade de mobilidade.
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A escola orienta-se pelo calendário letivo da SEDF, e o horário de funcionamento da instituição ocorre no período matutino, de 07h30
às 12h30 e no período vespertino, de 13h às 18h, perfazendo 5h diárias de atividades pedagógica no contexto escolar.
Os projetos desenvolvidos durante o ano letivo são: Projeto Água, Projeto de Transição, Festa Junina, Semana da Educação
Inclusiva, Reagrupamento intraclasse e interclasse, Semana da Pessoa com Deficiência, Semana de Educação para a Vida, Semana Distrital
da Educação Infantil e Cantata de Natal.
É missão desta instituição escolar proporcionar aos estudantes um ensino de qualidade, colaborando para o desenvolvimento global de
cada um, oferecendo-lhes a formação indispensável para construir o seu próprio conhecimento e para atuar na sociedade como cidadãos
críticos, criativos e participativos. Para isso a organização do trabalho pedagógico da Escola Classe 50 tem como eixo central a perspectiva
Histórico-Cultural que norteia o Currículo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA – 2020

DIMENSÕES

PDE/META

OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

*Facilitar e incentivar a
construção de
estratégias e ou
alternativas de ensino,
de forma a superar os
obstáculos na
aquisição do
conhecimento visando
o sucesso escolar.

*Realização de
atividades de
reflexão da prática
pedagógica na
coordenação coletiva
da UE.

Pedagogo e
psicólogo da EEAA

Abril

*Participação na
Semana Pedagógica
da Escola

Direção

*Elaboração
do
Plano de Ação da

Pedagogo e

AVALIAÇÃO

DE ATUAÇÃO
1- Mapeamento
Institucional

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.

Fevereiro

Os professores
registrarão suas
considerações
por meio do
diálogo.
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EEAA

psicólogo da EEAA

*Levantamento do
quantitativo de
alunos do EC 50
para traçar os
atendimentos de
avaliação e
intervenção.

Pedagogo e
psicólogo da EEAA

*Organização do
arquivo da EEAA.

Pedagogo e
psicólogo da EEAA

2- Assessoria ao
Trabalho Coletivo

Estratégia 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.

*Concientizar
a
comunidade escolar
da importância do
processo de ensino e
aprendizagem e o
acompanhamento
sistemático da família
*Fomentar
a
responsabilidade do
corpo docente em
relação ao documento
oficial
da
SEDF
(Currículo
em
Movimento)

*Colaborar
e
assessorar a gestão

Realização de
reunião com os
responsáveis dos
estudantes do 1º ano

Atendimentos
individuais aos
professores

Utilização dos
espaços coletivos
(Coordenação

Início do ano letivo
e no decorrer do
ano caso
necessário.

Apresentação
do Cronograma
de Trabalho
para a Direção

Registro em Ata
No decorrer do
ano letivo

* Atendimento
Individualizado de
Professores

Meta 2

Março/Abril

Pedagogo e
Psicólogo da EEAA

Pedagogo e
Psicólogo da EEAA

Fevereiro
Utilização de
materiais de
apoio como
vídeos, slides e
registro em ata.

Durante todo ano
letivo

Registro em ata
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no
Conselho
Classe.

de

Coletiva, Conselho
de Classe) para
intervenções
intencionais
Participação nos
conselhos de classe,
analisando o
desenvolvimento
pedagógico, a
prática dos
professores e os
casos que deverão
ser encaminhados à
Equipe.

Pedagogo e
Psicólogo da EEAA
Bimestral
Registro em Ata

Estratégia 2.43
Fomentar a formação
contínua dos
profissionais
(Pedagogos e Analistas
em Gestão Educacional
com Especialidade em
Psicologia) que atuam
no Serviço
Especializado de Apoio
à Aprendizagem e
ampliar a oferta, na
perspectiva da atuação
institucional.

Meta 7
Estratégia 7.13
Mobilizar as famílias e

*Contribuir
com
formação continuada
dos
professores,
viabilizando
a
aquisição
de
conhecimentos
teóricos,
o
desenvolvimento
de
habilidades
e
de
recursos
para
a
mobilização
de
competências e a
construção
de
conhecimentos
que
atendam
às
especificidades
do
contexto
de
cada
instituição

Junho
Realização de
Coletivas para
abordar temas
importantes que
contribuem para o
processo de ensino
aprendizagem

EEAA
Discussões,
rodas de
conversa,
apresentação
oral
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setores da sociedade
civil, articulando a
educação formal e as
experiências de
educação popular e
cidadã, com os
propósitos de que a
educação seja
assumida como
responsabilidade de
todos e de ampliar o
controle social sobre o
cumprimento das
políticas públicas
educacionais.

educacional.

*Promover
o
fortalecimento
do
grupo de profissionais
da
escola
e
envolvimento
da
comunidade escolar

Participação na
Semana de
Educação para a
Vida,Semana de
Inclusão, Projeto de
Transição

Gestão, Pedagogo
e Psicólogo da
EEAA

Conforme
calendário Letivo
Folders, registro
em ata, registro
fotográfico,
apresentações.

Meta 2
Estratégia 2.8

3Acompanhamento
do Processo de
Ensino e
Aprendizagem

Implantar estratégias de
acompanhamento dos
estudantes com
necessidades
educacionais especiais,
transitórias ou não,
estabelecendo o
número de estudantes
por sala de acordo com
o disposto pela
Resolução CNE/CEB nº
2, de 2001, garantindo
profissional qualificado.

*Realizar
procedimentos
de
avaliação
e
intervenção
às
queixas
escolares,
visando
o
conhecimento e a
investigação
dos
múltiplos
fatores
envolvidos no contexto
escolar.
*Realizar intervenções
junto aos estudantes
individualmente ou em
grupo

Pedagogo e
psicólogo do
EEAA.
Atendimento
individual e/ou em
grupo de estudantes
encaminhados para
a EEAA
Realização de
observações em sala
de aula e
intervenções
conjuntas na
perspectiva do

Durante todo o
ano letivo

Procedimentos
de avaliações e
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sucesso escolar
*Favorecer
o
desempenho
da
comunidade escolar,
intervindo
se
necessário junto ao
corpo docente, às
famílias e estudantes
encaminhados
com
queixa

Meta 4
Estratégia 4.2
Assegurar a
universalização do
acesso das pessoas
com deficiência,
transtorno global do
desenvolvimento e altas
habilidades ou
superdotação,
independentemente da
idade, nas escolas
regulares ou nas
unidades
especializadas.

*Participar
do
processo anual de
estratégia
de
matrícula,
para
garantir
os
encaminhamentos dos
estudantes
com
necessidades
educacionais
especiais.

Estratégia 4.3

*Participar
processo anual
estratégia de

Promover a articulação
pedagógica em rede,
envolvendo o
atendimento no ensino
regular na modalidade
da educação especial

matrícula,
para
garantir
os
encaminhamentos dos
estudantes
com
necessidades
educacionais

intervenções
das queixas
escolares.

Atendimento dos
pais/responsável dos
estudantes
encaminhados para
a EEAA
Realização
Avaliações e
Reavaliações
visando adequar o
encaminhamento de
acordo com as
necessidades do
estudante
Participação no
processo de
estratégia de
matrícula, realizando
os procedimentos de
avaliação e
reavaliação para
melhor adequar os
fatores envolvidos no
contexto escolar.

Devolutivas
RAIE
Pedagogo e
psicólogo do
EEAA.

Pedagogo e
psicólogo do EEAA
e AEE

Durante todo o
ano letivo

Agosto, Setembro
e Outubro

Preencimento
da ficha de
captação,
modulação.

do
de
Acompanhamento
do processo de
estratégia de
matrícula,
articulando estudos
de casos, zelando
pelos os
encaminhamentos e

Agosto, Setembro
e Outubro.
Pedagogo e
psicólogo do EEAA

Preencimento
da ficha de
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na perspectiva da
educação inclusiva.

especiais.

a organização das
turmas que atendam
as necessidades de
cada estudante.

e AEE

captação,
modulação.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS TRANSVERSAIS
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PLANO DE AÇÃO 2020
Escola: ESCOLA CLASSE 50 DE CEILÂNDIA
Nome dos Profissionais da Sala de Recursos: Maria da Graça dos Santos Vasconcelos
Objetivo Geral:proporcionar aos estudantes com Deficiência Intelectual, Deficiência Física, Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD)
Transtorno do Espectro Autista (TEA), oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem, recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes considerando suas especificidades.
Justificativa: Considerar, a importância do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que contribui para alfabetização e a aquisição de
comportamento adaptativos dos estudantes com Deficiência Intelectual e Física, Transtorno Global do Desenvolvimento, Transtorno do Espectro
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Autista (TEA) no Ensino Regular, também visa complementar com recursos a formação destes estudantes, de modo lhes assegurar, o acesso ao
conhecimento vivenciado na rede comum.

AÇÃO DO AEE – SALA DE RECURSOS 2020
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

CRONOGRAMA

RESPONSÁVEIS E
(OU)
INTERLOCUTORES

*Promover ambiente inclusivo
de fato e de direito.

*Promover
atividades
lúdicas
onde
a
participação do ENNE
seja imprescindível.

*Coordenação
coletiva
de
sensibilização dos
professores.

*Acontecerão
por
meio de atendimento
individual e coletivo,
orientações
aos
professores regentes,
às famílias e demais
profissionais
da
educação
e
estudantes durante os
atendimentos
e
coletivas semanais, no
conselho de classe
bimestral,
nas
reuniões de pais e
mestres e quando se
fizer necessário ao
longo do ano letivo de
2020.

Primeiro
semestre
do ano letivo de
10/02/2020
a
07/07/2020

*Professora da Sala de
Recursos.

* Propiciar a integração dos
estudantes em ambientes
sociais,valorizando
as
diferenças
e
não
a
discriminação.
*Participar efetivamente da
Semana
Distrital
de
Conscientização e Promoção
da Educação Inclusiva aos
ENEE’S (Lei Distrital nº
5.714/20160) .
*Orientar e acompanhar os
ESV.
*Orientar os professores para

*Promover as condições
de
inclusão
desses
estudantes em todas as
atividades da Escola
Classe 50.
*Adquirir, identificar e
organizar os recursos
pedagógicos
e
de
acessibilidade
durante
todo ano letivo.
* Esclarecer por meio de
coletiva, o Atendimento
Educacional

*Semana Distrital
de
Conscientização e
Promoção
de
Educação
Inclusiva
aos
Alunos
com
Necessidades
Especiais.
*Festa Junina.

Segundo semestre
do ano letivo de
23/07/2020
a
16/12/2020

*Professores regentes.
*Equipe
diretiva
escola Classe 50
Ceilândia.

da
de

* Serviço de Orientação
Educacional (SOE)
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efetivação
de
fazeres
educacionais voltados às
necessidadeseducacionais
dos estudantes;
*Promover
coordenação
específica do serviço para
conhecimento
e
compreensão
Atendimento
Educacional Especializado.
*Oferecer aos estudantes
recursos,
linguagens
e
equipamentos para que eles
conquistem: independência,
autonomia
e
resultados
satisfatórios nas turmas de
Ensino Regular;
*Potencializar
o
desenvolvimento
de
habilidades curriculares dos
estudantes que necessitam
de atendimento pedagógico
adequado
às
suas
peculiaridades.
*Ofertar
subsídios
para
eficácia do trabalho do
professor em sala

especializado,
atuação
responsabilidade.

sua
e

*Atender os estudantes
com
DeficiênciasIntelectual,
Deficiência
Física,
Transtorno do Espectro
Autistae
Transtorno
Global
do
desenvolvimento durante
todo ano letivo.
* Acompanhar o uso dos
materiais didáticos e
pedagógicos, nas salas
de aula de Ensino
Regular, de acordo com o
ano/série em curso.
*Garantir da realização
das
Adequações
Curriculares
pelos
professores
regentes
bimestralmente.
*Elaborar
Plano
Atuação de AEE.

de

*Participar
das
coordenações coletivas
da
IE
em
turnos
alternados, coordenações
intermediárias
e
setorizadas durante todo
ano letivo.
*Participar dos Conselhos
de Classe.

* Dia Nacional de
Luta das Pessoas
com Deficiência.
*Semana
criança.

da

*Consciência
Negra.
Encerramento do
ano letivo.
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AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO ( SEAA – SOE) – 2020
OBJETIVOS
*Garantir o melhor atendimento
aos ENEE’S.

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

*Coordenação Coletiva

CRONOGRAMA
* Durante o ano letivo

SEAA/ AEE/SOE
*Participar do processo anual de
Estratégia de Matrícula para
garantir os encaminhamentos dos
ENNE’S.

*Acompanhamento do processo de

*Agosto/setembro/outubro

estratégia de matrícula, articulando estudo
de caso, zelando pelos encaminhamentos
e organização das turmas.

Novembro/dezembro
2020

AVALIAÇÃO
*Assessoria
aos
professores /Pais e ou
responsáveis
*Preenchimento
da
ficha de capacitação,
modulação.
*Estudos de
anual e omisso.

caso

.

Data: ____/__
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ANEXOS
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
Unidade escolar: Escola Classe 50 de Ceilândia
Professoras da Educação e Infantil
Turma/Período: 1º Períodoe2º Período
Unidade Didática: Primeiras decisões na Educação Infantil – Construindo autonomia: Organização do tempo e do espaço
Problematização:










Por que as crianças brincam?
Brincar é realmente importante na instituição de Educação Infantil?
Qual a relação entre brincadeira, aprendizagens e desenvolvimento?
De que maneira organizar e incentivar brincadeiras que quebrem os estereótipos de gênero e etnia?
Como articular as brincadeiras e interações com as experiências da comunidade?
Como preservar a memória cultural popular e vinculá-la às novas tecnologias?
Como observar, acompanhar e participar das brincadeiras para estabelecer vínculos e contribuir para o desenvolvimento da criança?
Como contribuir com a imaginação infantil instigando a criatividade, investigação, curiosidade?
É possível e desejável inserir atividades lúdicas, jogos e cantigas tradicionais no repertório contemporâneo da brincadeira infantil?

Eixos transversais: Educação para a Diversidade; Educação para e em Direitos humanos; Educação para Cidadania
Eixos integradores: Educar e Cuidar / Brincar e Interagir

Objetivos de Aprendizagem

Campo de experiência

Atividades a serem desenvolvidas envolvendo os Estratégias de Avaliação
diferentes campos
Recursos
para a aprendizagem
didáticos
Permanentes

O Eu, o outro e o nós.
 Demonstrar empatia pelos outros,

Roda
conversa

Diversificadas
de -Contação e exploração de Avaliação
histórias (a definir)

na

educação Livros
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percebendo que as pessoas têm
diferentes
sentimentos,
necessidades e maneiras de pensar e Exponenciais
agir.
Agir de maneira independente, com
confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e -Construção da identidade;
limitações.
Ampliar as relações interpessoais, -Autoconhecimento.
desenvolvendo
atitudes
de
participação e cooperação.
Comunicar
suas
ideias
e
sentimentos a pessoas e grupos
diversos.
Demonstrar
valorização
das
características de seu corpo e
respeitar as características dos
outros (crianças e adultos) com os
quais convive.
Compreender que as regras são
passíveis de questionamentos,
discussão e reformulação entre os
elementos.
Desenvolver o senso de resiliências
(saber perder, ganhar, aceitar a
opinião das outras pessoas,
reconsiderar seu ponto de vista.
Reconhecer sua história de vida
individual e coletiva.
Reconhecer as mudanças ocorridas
nas suas características desde o
nascimento, a fim de perceber as
transformações.

(chamada,
tempo...)

- Dramatização.
Brincadeiras
livres
e
direcionadas na sala.
- Hora do conto
-Realização
de
atividades
relacionadas à semana de
- Alimentação
educação para a vida.
- Higienização
- Canto de músicas que
explorem as partes do corpo
-Atividades
humano,
alimentação,
pedagógicas
higienização e regras de
- Recreio
convivência.
Experimentação
com
- Relaxamento
alimentos para identificação de
cores, texturas e sabores (doce,
Psicomotricidade azedo, salgado...), o que eu
gosto e o que eu não gosto.
- Construção de registros:
pinturas,
desenhos
livre,
recorte/colagem
- Construção de linha do tempo
com fotografias e árvore
genealógica, identificando e
respeitando
diferentes
configurações familiares.
- Participação em projetos que
envolvam o estudo de valores
humanos, respeito as diferenças,
semana de educação para a
vida, etc.
-Expressão de sentimentos e
emoções com conversas formais
na roda de conversa.
-Brincadeiras diversas que

infantil deve ser:





Jornais
Constante;
Cotidiana;
Progressiva;
Focada e centrada Revistas
no desenvolvimento
da criança.
CD´s
DVD´s

e

Papéis
diversos
-Sanfona do grafismo (livros
a definir)
Giz de cera
-Registro gráfico
Caneta
hidrocor
-Acompanhamento
do
desenvolvimento integral da
criança
Massa
modelar
-Percepção da autoimagem e
a imagem do outro nas
Tintas
brincadeiras

de

110

Corpo gestos e movimentos
 Criar com o corpo formas
diversificadas de expressão de
sentimentos, sensações e emoções, Exponenciais:
tanto nas situações do cotidiano
quanto em brincadeiras, dança, 
Diálogo entre o
teatro, música, entre outros.
corpo
e
o
 Demonstrar controle e adequação
autoconhecimento;
do uso de seu compor em
Desenvolvimento
brincadeiras e jogos, na escuta e 
reconto de histórias, em atividades físico.
artísticas, entre 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.
 Coordenar
suas
habilidades
manuais no atendimento adequado
a seus interesses e necessidades e
situações diversas.
 Reconhecimento progressivo do
próprio corpo em brincadeiras,
jogos e demais atividades, assim
como na interação com os outros.
 Reconhecer
e
valorizar
as
brincadeiras da cultura infantil, de
acordo com as regras estabelecidas.
 Reconhecer, observar e nomear as
diversas expressões corporais,
possibilitando a familiarização com
a imagem de seu próprio corpo
refletida no espelho;
 Expressar diferentes situações que

utilizem habilidades como
força, velocidade, resistência e
flexibilidade nos jogos que
participa como: correr com um
pé, pular corda, etc.
-Brincadeiras do siga o mestre:
o professor realiza gestos para
os alunos imitarem.
- Bater no balão com diferentes
partes do corpo
- Realização de Circuitos.
-Brincar de pique-esconde,
entre outras brincadeiras,
- Imitação de expressões faciais.
-Utilização de alguns materiais,
em contato com o corpo da
criança
para
proporcionar
atividades
sensíveis
interessantes como: gelo, areia,
água, etc
Cantigas de roda e
brincadeiras tradicionais.
- Discussão na Roda de
conversa
sobre
temas
direcionados e livres.
- Projeção de vídeos.
- Contação de histórias.
- Leitura frequente, pelo
professor, de diferentes gêneros
(informativos,
receita,
narrativos, poemas, lendas,
história em quadrinhos...)
- Exploração dos textos lidos e

-Acompanhamento do uso Brinquedos
das cores no momento da diversos
pintura do desenho da casa se
fez correspondência ou não.
Fotografias
-Realização da comparação
dos tamanhos por meio da
Fantoches
colagem dos barbantes em
uma folha.
-Reconto

Instrumentos
musicais de
sucata

Computador
e
recursos
multimídias

Espelhos

Fita Métrica
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ampliem a consciência de suas
habilidades e potencialidades e
limites do corpo (força, velocidade,
resistência, agilidade, equilíbrio e
flexibilidade).

Escuta, fala, pensamento e
imaginação.

 Expressar
ideias,
desejos
e
sentimentos sobre suas vivências,
por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de Exponencias:
fotos, desenhos e outras formas de
expressão.
 Inventar brincadeiras cantadas,
poemas e canções, criando rimas, 
Leitura;
alterações e ritmos.

Escrita;
 Escolher
e
folhear
livros,
Oralidade.
procurando se orientar por temas e 
ilustrações,
acompanhando
a
narrativa.
 Recontar histórias ouvidas e
planejar coletivamente roteiros de
encenações, definindo contextos e
os personagens, a estrutura da
história.
 Recontar histórias ouvidas para a
produção de reconto escrito, tendo
o professor como escriba.
 Produzir suas próprias histórias
orais
e
escritas
(escrita
espontâneas), em situações com
função social e significativa.
 Levantar hipóteses sobre gêneros
textuais veiculados em portadores
diversos, recorrendo a estratégias

ouvidos, por meio de conversas
e questionamentos.
-Descrição oral e por meio de
desenhos das características dos
personagens
das
histórias
ouvidas e de situações do
cotidiano.
- Manuseio de livros e outras
fontes de informação, pelos
estudantes.
- Observação de imagens e
relato oral sobre o que
observou.
- Trabalho com receitas
- Canto e dramatização de
músicas.
- Dramatização de histórias
lidas.
- Brincadeiras de faz-de-conta.
-Transmissão de recados.
- Ciranda de livro onde os
alunos escolhem a história de
sua preferência.
- Jogos de contar histórias
observando imagens e seguindo
sua sequência.
- Identificação deletras, a partir
do nome e de palavras
significativas.
- Utilização de rótulos para
identificação
de
letras
trabalhadas.
- Jogos e brincadeiras para

Objetos
Medição

de

Fichas com
os nomes dos
alunos

Alfabeto
ilustrado

Numerais
ilustrados

Jogos
diversos

Blocos
lógicos

Mapas

Impressos
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de observação e leitura.
 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 hipótese 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.
 Explorar diferentes sons produzidos
com o corpo e reconhecê-los como
forma de comunicação (assoviar,
estalar os dedos, bater palmas, bater
o pé etc.)
 Reconhecer as habilidades básicas
necessárias à produção e emissão
correta de fonemas expressando-se
e reproduzindo mensagens verbais
com gradativa clareza e fluência.
 Narrar atos em sequência temporal
e causal.
 Descrever
características
de
objetos, personagens, cenas de
história e situações cotidianas.
 Participar de conversas em grupos,

exploração das letras.
- Atividades de registro escrito
do nome e das letras do
alfabeto.
- Dominó, quebra-cabeça, jogo
da memória de letras e
números;
- Lista de palavras, lista do
nome dos estudantes.
- Escrita espontânea.
- Recorte e colagem de letras do
nome.
- Jogos com rimas e travalínguas.
- Realização de atividades de
consciência
das
palavras,
consciência
silábica
e
consciência fonêmica.
- Sacola literáriacom visita da
criança à biblioteca
- Conversa sobre a importância
dos números em nossa vida e as
situações em precisamos usálos.
- Brincadeiras e cantigas que
incluam diferentes formas de
contagem (Ex.: a galinha do
vizinho bota ovo amarelinho,
bota um, bota dois... etc.)
- Realização de contagem oral,
utilizando
cartazes
de
visualização.
- Jogos diversos

diversos

Balões,
canudos,
palitos, etc.
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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.
 Compartilhar informações de que
livros e outros impressos têm autor,
ilustrador e capa.
 Recriar de forma gráfica (desenho
ou escrita espontânea), a histórias
ouvidas.

Espaços,
tempos,
quantidades, relações e
transformações.
 Estabelecer relações de comparação
entre objetos observando suas
propriedades.
Exponenciais:
 Observar e descrever mudanças em
diferentes materiais, resultantes de
 Ciências
ações sobre eles, em experimentos
natureza;
envolvendo fenômenos naturais e
artificiais.
 Matemática
 Compartilhar com outras crianças
 Relações
situações de cuidado de plantas e
quantitativas.
animais nos espaços da instituição e
fora dela.
 Identificar
relações
espaciais
(dentro e fora, em cima, embaixo,
acima, abaixo, do lado).
 Classificar e seriar objetos e figuras

da

- Representação de números e
quantidades por meio de
desenho para expressar suas
ideias
e
registro
de
informações;
-Brincadeiras
numéricas:
boliche, amarelinha, jogo da
memória
(relação
números/quantidades).
- Manuseio e contagem de
materiais diversos.
- Realização de circuito para
exploração das noções de
posições e semelhanças.
Conto
de
histórias
relacionadas
com
formas
geométricas.
-Manuseio dos blocos lógicos
- Distribuição deblocos lógicos
para
que
os
estudantesmanuseiem
e
brinquem livremente com as
formas.
- Organização em rodinha de
conversa sobre as formas
geométricas planas (quadrado,
retângulo, círculo e triangulo). Apresentação
da
formaparaacompanhando com o
dedo do contorno de cada uma.
- Desenho.
- Bingo das formas geométricas,
quebra-cabeças,
jogo
da
memória, dominó.
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de acordo com suas 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 em apreciação
de obras de arte, desenhos, pinturas,
colagens etc.
Realizar
experimentos
para
produzir novas cores, misturando
materiais diversos.
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.
Utilizar desenhos, imagens e mapas

- Observação de imagens e
identificação de cores.
- Conversa sobre as cores.
- Pintura.
- Desenho.
- Visualização de gráficos e
tabelas.
- Construção coletivas de
tabelas.
- Conversa na rodinha sobre
temas diversos.
- Projeção e exploração de
filmes que tratem de temas,
como valores, respeito mútuo,
higiene, alimentação saudável,
família.
- Desenho, pintura, colagens.
- Pesquisa de imagens de
alimentos saudáveis e não
saudáveis e construção de
cartazes.
- Socialização dos cartazes
construídos.
Projeção
de
vídeos
envolvendo
as
temáticas
trabalhadas.
- Exploração de mapas.
- Experimentação: escolha pela
turma e preparação de uma das
receitas.
- Construção de desenhos
referentes à receita preparada.
- Pesquisa junto à família sobre
aspectos da história de vida da
criança ( ficha).
- Identificação das partes do
corpo: desenho em papel pardo
do corpo humano, tendo um
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simples para localizar objetos e
pessoas.
Conhecer a história do dinheiro,
como evolui do escambo, passando
pelas moedas de metal, notas de
papel, cartões de polietileno
(plástico), chegando às moedas
atuais.
Construir
coleções
maiores
utilizando o processo de inclusão
(Ex: 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).
Conhecer os diversos mecanismos
que os seres humanos empregam
para marcar o tempo: relógio de sol,
de areia, de água, de bolso, de
pendulo, atômico, analógico e
digital.
Realizar medições e comparações
de diversos objetos, espaços e
pessoas, utilizando diversificadas:
palmos, palitos, folhas de papel,
metro.
Identificar, nomear e registrar
números em atividades lúdicas.
Compreender que a quantidade não
depende da arrumação, forma ou
posição dos objetos.
Representar
com
desenhos
estratégias utilizadas para a
resolução de situações -problemas e
desenvolver noções de operações
matemáticas
em
situações
concretas.
Analisar de maneira oral, listas,

estudante
como
modelo;
exploração das partes do corpo
humano, músicas que tratem da
temática, jogos e brincadeiras.
- Atividades de registro e
sistematização (a cada tema
trabalhado).
- Jogos diversos.
- Audição de músicas diversas.
-Brincadeirasenvolvendo canto
de músicas seguido de gestos.
- Dramatização.
- Produção de sons com o
próprio corpo(
- Jogos musicais diversos.
- Brincadeiras cantadas.
- Observação de imagens e
objetos.
- Manuseio de objetos diversos.
- Conversa na rodinha sobre
forma, tamanho, cor de objetos.
- Caixa surpresa.
- Realização de desenho,
pintura, colagem, recortes,
modelagem,
escultura,
utilizando materiais diversos,
como giz de cera, canetinhas
coloridas, lápis de cor, massinha
de modelar, tinta guache, cola
colorida, e outros.
- Desenho, colagens e pinturas
da figura humana.
- Realização de atividades de
faz de conta.
- Dramatização.
- Contação de histórias.
- Jogos de imitação.
- Dança.
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tabelas e gráficos (pictóricos e
corporais), com o registro do
professor em variados suportes.
 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), Traços, sons,
de modo a desenvolver atitudes de formas
respeito e cuidado.
 Comparar medidas (peso, altura
etc.), elaborando gráficos básicos. Exponenciais:

 Valorizar e criar produções
artísticas individuais e coletivas em
suas respectivas linguagens.
 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.
 Manusear e experimentar materiais
diversos (jornais, papelão, papel,
embalagens, objetos, dentre outros)
em diferentes planos, texturas e
espaços, criando objetos artísticos.
 Reconhecer cores primárias e







cores

Arte;
Sensibilidade;
Humanização;
Musicalidade;
Estética.

e
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secundárias.
 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.
 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.
 Identificar sons e suas diversas
fontes sonoras.
 Criar pequenas paródias individuais
e coletivas.
 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)
 Perceber a pulsação rítmica para
acompanhar músicas cantadas,
utilizando instrumentos musicais
convencionais ou confeccionados
com matérias reaproveitáveis.
 Cantar intercalando som e silencio,
utilizando instrumentos e objetos
sonoros para acompanhamento.
 Observar e reconhecer diversas
imagens/cenas/obras por meio de
fotografias,
pinturas,
objetos,
esculturas,
cenas
cotidianas,
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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.
 Emitir opiniões e sentimentos em
relação a diversas obras de arte.
 Desenvolver
a
sensibilidade,
sentimentos e imaginação por meio
da apreciação e da produção
artística.
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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
1º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

Oralidade

Oralidade

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

Oralidade

Oralidade

 Identificar os diversos falares re-

 Identificar os diversos falares re-

 Recontar contos de fadas, lendas

gionais relacionando-os aaspectos culturais evidenciados em diversos gênerostextuais.
 Apreciar a função dedeterminadas palavras: verbos (como ação)
e adjetivos, em contextos de
usooral.
 Identificar características da conversação espontânea presencial,
respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durantea
conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a
situação e a posição do interlocutor.

gionais relacionando-os aaspec- tos
culturais evidenciados em diversos gênerostextuais.
 Apreciar a função dedeterminadas palavras: verbos (como ação)
e adjetivos, em contextos de
usooral.
 Identificar características da conversação espontânea presencial,
respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durantea
conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a
situação e a posição do interlocutor.

que conhece e textos que se sabe
dememória.
 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 ví- deo,
considerando a situação comunicativa e o tema / assunto /finalidade dotexto.
Leitura e escuta
 Identificar

diferentes linguagens
(verbal e não verbal) presentes em
gênerostextuais.

 Recontar contos de fadas, lendas

que conhece e textos que se sabe
dememória.
 Identificar e produzir, em
colaboração com os colegas e o
professor, diversos gêneros do
campo investigativo, quepossam
ser repassados oralmente por meio
de ferramentas digitais, áudio e
vídeo, considerando a situação
comunicativa e o tema / assunto /
finalidade dotexto.
Leitura e escuta
 Identificar

diferentes linguagens
(verbal e não verbal) presentes
em gênerostextuais.
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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
1º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

Leitura e escuta
 Identificar









diferentes linguagens
(verbal e não verbal) presentes
em gênerostextuais.
Reconhecer que textos são lidos e
escritos da esquerda para adi- reita
e de cima para baixo dapá- gina.
Perceber o assunto principalde
textos lidos, com autonomia ou
por outrosleitores.
Verificar (confirmando ou não)hipóteses levantadas, facilitando a
compreensão do textolido.
Compreender as finalidadesde
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.

Leitura e escuta
diferenteslinguagens
(verbal e não verbal) presentes
em gênerostextuais.
Reconhecer que textos são lidos e
escritos da esquerda para adi- reita
e de cima para baixo dapá- gina.
Perceber o assunto principalde
textos lidos, com autonomia ou
por outrosleitores.
Verificar (confirmando ou não)hipóteses levantadas, facilitando a
compreensão do textolido.
Compreender as finalidadesde
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
Selecionar informaçõesnecessárias para compreensão dotexto

3º BIMESTRE
 Reconhecer que textos são lidos e

 Reconhecer que textos são lidos e

escritos da esquerda para adi- reita
e de cima para baixo dapá- gina.
Perceber o assunto principalde
textos lidos, com autonomia ou
por outrosleitores.
Verificar (confirmando ou não)hipóteses levantadas, facilitando a
compreensão do textolido.
Compreender as finalidadesde
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
Selecionar informaçõesnecessárias para compreensão do texto de
acordo com o objetivo da lei- tura.
Relacionar os assuntos de textos
lidos a conhecimentosprévios,
construindo significados.

escritos da esquerda para adi- reita
e de cima para baixo dapá- gina.
Perceber o assunto principalde
textos lidos, com autonomia ou
por outrosleitores.
Verificar (confirmando ou não)hipóteses levantadas, facilitando a
compreensão do textolido.
Compreender as finalidadesde
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
Selecionar informaçõesnecessárias para compreensão do texto de
acordo com o objetivo da lei- tura.
Relacionar os assuntos detextos
lidos a conhecimentosprévios,
construindo significados.

 Identificar











4º BIMESTRE
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1º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

 Perceber, com a mediação do

professor a intertextualidadepresente emtextos.
 Ilustrar histórias clássicas daLiteraturaInfantil.
 Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender aler
com prazer e aprimorar-se como
leitor e escritorproficiente.
 Lidar com textos variados para
descobrir a diversidadeestética
presente na literaturainfantil.
Escrita/produção de texto
 Participar de situações de produ-

ção oral e escrita de textos emdiferentesgêneros.

de acordo com o objetivo da lei- tura.

3º BIMESTRE
 Perceber, com a mediação do

 Relacionar os assuntos detextos








lidos a conhecimentos prévios,
construindosignificados.
Perceber, com a mediação do
professor a intertextualidadepresente emtextos.
Antecipar conteúdos (levantamento de hipóteses) durante a
leitura, feita por outros leitoresou
comautonomia.
Ilustrar histórias clássicas daLiteraturaInfantil.
Identificar a função social de tex- tos
que circulam em campos da vida
social dos quais participacotidianamente e nas mídias impressa, de massa e digital,reconhecendo para que foram










professor a intertextualidadepresente emtextos.
Antecipar conteúdos (levantamento de hipóteses) durante a
leitura, feita por outros leitoresou
comautonomia.
Antecipar e inferir assuntos de
textos a serem lidos em função de
seu suporte, gênero econtextualização.
Ilustrar histórias clássicas daLiteraturaInfantil.
Retomar informações explícitase
implícitas de textos lidos, por meio
de perguntas mediadas
peloprofessor.
Identificar a função social detex- tos
que circulam em camposda
vida social dos quais participa

4º BIMESTRE
 Perceber, com a mediação do










professor a intertextualidadepresente emtextos.
Antecipar conteúdos (levantamento de hipóteses) durante a
leitura, feita por outros leitoresou
comautonomia.
Antecipar e inferir assuntos de
textos a serem lidos em função de
seu suporte, gênero econtextualização.
Ilustrar histórias clássicas daLiteraturaInfantil.
Retomar informações explícitase
implícitas de textos lidos, por meio
de perguntas mediadas
peloprofessor.
Identificar a função social detex- tos
que circulam em camposda
vida social dos quais participa
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS - LÍNGUA
PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

1º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Identificar as finalidades de tex- tos
lidos e produzidosoralmente e
porescrito.
 Conhecer e manusear diferentes
suportestextuais.
 Vivenciar textos variados para
descobrir a diversidadeestética
presente na literaturainfantil.
Análise linguística/semiótica
 Diferenciar as unidadeslinguísti- cas:
letras, palavras, textos, nú- meros e
outrossímbolos.
 Conhecer o alfabeto, percebera função
das letras e reconhecer os
diferentestipos.
 Desenvolver a consciência fono- lógica
para relacionar fonemase
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 produ- ção
oral e escrita de textos emdiferentesgêneros.
 Identificar as finalidades de tex- tos
lidos e produzidosoralmente e
porescrito.
 Conhecer e manusear diferentes
suportestextuais.
 Vivenciar textos variados para
descobrir a diversidadeestética
presente na literaturainfantil.

3º BIMESTRE
cotidianamente e nas mídias im- pressa,
de massa e digital, reco- nhecendo para
que foram produ- zidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.

4º BIMESTRE
cotidianamente e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produ- zidos,
onde circulam, quem os produziu e a
quem se destinam.

Escrita/produção de texto
Escrita/produção de texto
 Participar de situações de produ- ção
oral e escrita de textos emdiferentesgêneros.
 Identificar as finalidades de tex- tos
lidos e produzidosoralmente e
porescrito.
 Escrever um pequeno texto com
compreensão, encadeamento de ideias
e autonomia, a partir de assunto
significativo econtextua- lizado.

 Participar de situações de produ- ção
oral e escrita de textos emdiferentesgêneros.
 Identificar as finalidades de tex- tos
lidos e produzidosoralmente e
porescrito.
 Escrever um pequeno texto com
compreensão, encadeamento de ideias
e autonomia, a partir de assunto
significativo econtextua- lizado.
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS - LÍNGUA
PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

1º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Perceber que todas as sílabas são
constituídas por unidades menores e
pelo menos poruma vogal.
 Identificar rimas e aliteraçõesem
diferentesgêneros.
 Perceber as diferentesestruturas
silábicas, para ler e escrever pa- lavras
e pequenostextos.
 Conhecer fonemas que emnossa língua
são grafados apenas por uma letra (P,
B, T, D, F,V).

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

Análise linguística/semiótica

 Conhecer e manusear diferentes
suportestextuais.
 Vivenciar textos variados para
descobrir a diversidadeestética
presente na literaturainfantil.

 Conhecer e manusear diferentes
suportestextuais.
 Vivenciar textos variados para
descobrir a diversidadeestética
presente na literaturainfantil.

 Diferenciar as unidadeslinguísti- cas:
letras, palavras, textos, nú- meros e
outrossímbolos.
 Conhecer o alfabeto, percebera função
das letras e reconhecer os
diferentestipos.
 Desenvolver a consciência fono- lógica
para relacionar fonemase grafemas na
leitura e naescrita.
 Perceber que todas as sílabas são
constituídas por unidades menores e
pelo menos poruma vogal.
 Identificar rimas e aliteraçõesem
diferentesgêneros.
 Perceber as diferentesestruturas
silábicas, para ler e escreverpalavras e pequenos textos.

Análiselinguística/semiótica
 Conhecer o alfabeto, percebera função
das letras e reconhecer os
diferentestipos.
 Desenvolver a consciência fono- lógica
para relacionar fonemase grafemas na
leitura e naescrita.
 Perceber que todas as sílabas são
constituídas por unidades menores e
pelo menos poruma vogal.
 Identificar rimas e aliteraçõesem
diferentes gêneros.

Análiselinguística/semiótica
 Conhecer o alfabeto, percebera função
das letras e reconhecer os
diferentestipos.
 Desenvolver a consciência fono- lógica
para relacionar fonemase grafemas na
leitura e naescrita.
 Perceber que todas as sílabas são
constituídas por unidades menores e
pelo menos poruma vogal.
 Identificar rimas e aliteraçõesem
diferentesgêneros.
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS - LÍNGUA
PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

1º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

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

3º BIMESTRE
 Perceber as diferentesestruturas
silábicas, para ler e escrever pa- lavras
e pequenostextos.
 Conhecer fonemas que emnossa língua
são grafados apenas por uma letra (P,
B, T, D, F,V).
 Identificar a função dedetermina- das
palavras: verbos (como ação) e
adjetivos, em contextos de usooral.

4º BIMESTRE
 Perceber as diferentesestruturas
silábicas, para ler e escrever pa- lavras
e pequenostextos.
 Conhecer fonemas que emnossa língua
são grafados apenas por uma letra (P,
B, T, D, F,V).
 Identificar a função dedetermina- das
palavras: verbos (como ação) e
adjetivos, em contextos de usooral.
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS - LÍNGUA
PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

2º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Oralidade

Oralidade

Oralidade

 Reconhecer os diversos falares
regionais adequando-os a situaçõescomunicativas.
 Identificar a função dedetermina- das
palavras: verbos (como ação) e
adjetivos, em contextos de usooral.
 Reconhecer características da
conversação espontâneapresen- cial,
respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando, durante a
conversação, formas de tratamento
adequadas, de acordo com a situação e
a posi- ção dointerlocutor.
 Descrever contos de fadas,lendas que conhece e textos que se sabe de
memória.

 Reconhecer os diversos falares
regionais adequando-os a situaçõescomunicativas.
 Identificar a função dedetermina- das
palavras: verbos (como ação) e
adjetivos, em contextos de usooral.
 Reconhecer características da
conversação espontâneapresen- cial,
respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando, durante a
conversação, formas de tratamento
adequadas, de acordo com a situação e
a posi- ção dointerlocutor.

 Reconhecer características da
conversação espontâneapresen- cial,
respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando, durante a
conversação, formas de tratamento
adequadas, de acordo com a situação e
a posi- ção dointerlocutor.
 Descrever contos de fadas, len- das
que conhece e textos quese sabe
dememória.
 Reconhecer e produzir, em colaboração com os colegas e o pro- fessor,
diversos gêneros do campo
investigativo, quepossam ser
repassados oralmente por meio de
ferramentas digitais,áudio e vídeo, considerando a

4º BIMESTRE
Oralidade
 Descrever contos de fadas, lendas que
conhece e textosque se sabe
dememória.
 Reconhecer e produzir, em colaboração
com os colegas e o professor, diversos
gêneros do campo investigativo,
quepossam ser repassados oralmente
por meio de ferramentas digitais, áudio
e vídeo, considerando a situação
comunicativa e o tema / assunto /
finalidade dotexto.
Leitura e escrita
 Relacionar as linguagens verbal e não
verbal presentes emdiver- sos gêneros
textuaispara
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Leitura e escrita
 Relacionar as linguagens verbal e não
verbal presentes em diver- sos gêneros
textuais para cons- trução de sentido
ecompreensão dotema/assunto.
 Compreender o assuntoprincipal de
textos lidos, com autonomia ou por
outrosleitores.
 Verificar (confirmando ou não)hipóteses levantadas, facilitando a
compreensão do textolido.
 Relacionar os assuntos detextos lidos a
conhecimentos prévios,
construindosignificados.
 Experimentar a literatura emsua
diversidade a fim de aprender a ler
com prazer eaprimorar-se
como leitor e escritor proficiente.

2º BIMESTRE
 Descrever contos de fadas, len- das
que conhece e textos quese sabe
dememória.

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 diver- sos gêneros
textuais para cons- trução de sentido
ecompreensão dotema/assunto.
 Compreender o assuntoprincipal de
textos lidos, com autonomia ou por
outrosleitores.
 Verificar (confirmando ou não)hipóteses levantadas, facilitando a
compreensão do textolido.

 Relacionar as linguagens verbal e não
verbal presentes em diver- sos gêneros
textuais para cons- trução de sentido
ecompreensão dotema/assunto.
 Compreender o assuntoprincipal de
textos lidos, com autonomia ou por
outrosleitores.
 Verificar (confirmando ou não)hipóteses levantadas, facilitando a
compreensão do textolido.
 Relacionar os assuntos detextos lidos a
conhecimentos prévios, construindo
significados.Antecipar conteúdos (levantamento de







construção de sentido e compre- ensão
do tema/assunto.
Compreender o assuntoprincipal de
textos lidos, com autonomia ou por
outrosleitores.
Verificar (confirmando ou não)hipóteses levantadas, facilitando a
compreensão do textolido.
Relacionar os assuntos detextos lidos a
conhecimentos prévios, construindo
significados. Anteci- par conteúdos
(levantamento de hipóteses durante a
leitura, feita por outros leitores ou com
auto- nomia.
Selecionar informaçõesnecessá- rias
para compreensão do texto de acordo
com o objetivo da lei- tura.
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Reconhecer a especificidade do texto
literário; lidar com seusele- mentos
estéticos ediscursivos.
 Compreender e valorizar obras
decorrentes da cultura popular em
publicações antigas eatuais.
Escrita/produção de texto
 Experimentar situações deprodu- ção oral
e escrita de textos emdi- ferentesgêneros.
 Reconhecer as finalidades de textos
lidos e produzidosoral- mente e por
escrito.
 Escrever um texto com compre- ensão,
encadeamento de ideiase autonomia, a
partir de assunto significativo
econtextualizado.

2º BIMESTRE
 Relacionar os assuntos detextos lidos a
conhecimentos prévios,
construindosignificados.
 Antecipar conteúdos (levanta- mento de
hipóteses durante alei- tura, feita por
outros leitores ou comautonomia.
 Selecionar informaçõesnecessá- rias
para compreensão do texto de acordo
com o objetivo da lei- tura.
 Antecipar ou inferir assuntos de textos a
serem lidos em função de seu suporte,
gênero econtex- tualização.
 Estabelecer, com a mediação do
professor, a intertextualidadepre- sente
em textos lidos e produzi- dos oralmente
ou porescrito.










3º BIMESTRE
hipóteses durante a leitura,feita por
outros leitores ou com auto- nomia.
Selecionar informaçõesnecessá- rias
para compreensão do texto de acordo
com o objetivo da lei- tura.
Antecipar ou inferir assuntos de textos a
serem lidos em função de seu suporte,
gênero econtex- tualização.
Estabelecer, com a mediação do
professor, a intertextualidadepre- sente
em textos lidos e produzi- dos oralmente
ou porescrito.
Formular inferências paraperce- ber
informações implícitas no textolido.
Experimentar a literatura emsua
diversidade a fim de aprender a

4º BIMESTRE
 Antecipar ou inferir assuntos de textos
a serem lidos em função de seu
suporte, gênero econtex- tualização.
 Estabelecer, com a mediação do
professor, a intertextualidadepre- sente
em textos lidos e produzi- dos oralmente
ou porescrito.
 Formular inferências paraperce- ber
informações implícitas no textolido.
 Experimentar a literatura emsua
diversidade a fim de aprender a ler com
prazer e aprimorar-se como leitor e
escritorproficiente.
 Reconhecer a especificidade do texto
literário; lidar com seusele- mentos
estéticos ediscursivos.
 Retomar informações explícitase
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 textosproduzidos.
 Manusear, identificar ediferen- ciar
suportestextuais.
 Reconhecer as finalidades de textos
lidos e produzidosoral- mente e
porescrito.
 Lidar com textos variados para
descobrir a diversidadeestética
presente na literaturainfantil.
 Compreender a organização de ideias
em parágrafos emprodu- ção de textos
escritos
em
prosa
em
diferentesgêneros.

2º BIMESTRE
 Experimentar a literatura emsua
diversidade a fim de aprender a ler com
prazer e aprimorar-se como leitor e
escritorproficiente.
 Reconhecer a especificidade do texto
literário; lidar com seusele- mentos
estéticos ediscursivos.
 Retomar informações explícitase
implícitas de textoslidos.
 Compreender e valorizar obras
decorrentes da cultura popular em
publicações antigas eatuais.
 Relacionar a função social de textos que
circulam em campos da vida social dos
quaisparticipa cotidianamente e nas
mídias im- pressa, de massa e digital,
reco- nhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quemos
produziu e a quem se destinam.

10








3º BIMESTRE
ler com prazer e aprimorar-se como leitor
e escritor proficiente.
Reconhecer a especificidade do texto
literário; lidar com seusele- mentos
estéticos ediscursivos.
Retomar informações explícitase
implícitas de textoslidos.
Compreender e valorizar obras
decorrentes da cultura popular em
publicações antigas eatuais.
Relacionar a função social de textos que
circulam em campos da vida social dos
quaisparticipa cotidianamente e nas
mídias im- pressa, de massa e digital,
reco- nhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu
e a quem sedestinam.

4º BIMESTRE
 Compreender e valorizar obras
decorrentes da cultura popular em
publicações antigas eatuais.
 Relacionar a função social de textos que
circulam em campos da vida social dos
quaisparticipa cotidianamente e nas
mídias im- pressa, de massa e digital,
reco- nhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu
e a quem sedestinam.
Escrita/produção de texto
 Experimentar situações deprodu- ção oral
e
escrita
de
textos
emdiferentesgêneros.
 Reconhecer as finalidades de textos
lidos e produzidosoralmente e por escrito.
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Análise linguística/semiótica
 Nomear e utilizar diferentes tipos
deletras.
 Utilizar a consciência fonológica
para relacionar fonemas egrafemas na leitura e naescrita.
 Compreender que as palavras são
compostas por sílabasregis- trando
cada umadelas.
 Compreender que todas assílabas são constituídas por unidades menores e pelo menos por
umavogal.
 Identificar e criar rimas ealiterações em diferentesgêneros.
 Reconhecer as diferentesestruturas silábicas, para ler e escrever palavras etextos.

2º BIMESTRE
Escrita/produção de texto
 Experimentar situações deprodu- ção oral e
escrita de textos emdi- ferentesgêneros.
 Reconhecer as finalidades de textos
lidos e produzidosoral- mente e
porescrito.
 Escrever um texto com compre- ensão,
encadeamento de ideiase autonomia, a
partir de assunto significativo
econtextualizado.
 Produzir textos escritos –coletiva e
individualmente; com ou sem auxílio de um
escriba - nos mais variados gêneros,
considerando: planejamento, revisão e
reescrita dos textosproduzidos.
 Manusear, identificar ediferenciar suportes textuais.
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3º BIMESTRE
Escrita/produção de texto
 Experimentar situações deprodu- ção oral
e escrita de textos emdi- ferentesgêneros.
 Reconhecer as finalidades de textos
lidos e produzidosoral- mente e
porescrito.
 Escrever um texto com compre- ensão,
encadeamento de ideiase autonomia, a
partir de assunto significativo
econtextualizado.
 Produzir textos escritos –coletiva e
individualmente; com ou sem auxílio de um
escriba - nos mais variados gêneros,
considerando: planejamento, revisão e
reescrita dos textosproduzidos.
 Manusear, identificar ediferenciar suportes textuais.

4º BIMESTRE
 Escrever um texto com compre- ensão,
encadeamento de ideiase autonomia, a
partir de assunto significativo
econtextualizado.
 Produzir textos escritos –coletiva e
individualmente; com ou sem auxílio de
um escriba - nos mais variados gêneros,
considerando: planejamento, revisão e
reescrita dos textosproduzidos.
 Manusear, identificar ediferen- ciar
suportestextuais.
 Reconhecer as finalidades de textos
lidos e produzidosoral- mente e
porescrito.
 Lidar com textos variados para descobrir
a diversidadeestética presente na
literaturainfantil.
 Compreender a organizaçãode
ideias em parágrafos em

12

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

2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Reconhecer fonemas que em nossa
língua são grafados ape- nas por uma
letra (P, B, T, D,F, V).

2º BIMESTRE
 Reconhecer as finalidades de textos
lidos e produzidosoral- mente e
porescrito.
 Lidar com textos variados para
descobrir a diversidadeestética
presente na literaturainfantil.
 Compreender a organização de ideias
em parágrafos emprodu- ção de textos
escritos
em
prosa
em
diferentesgêneros.
Análise linguística/semiótica
 Nomear e utilizar diferentes tipos
deletras.
 Utilizar a consciência fonológica para
relacionar fonemas egrafe- mas na
leitura e naescrita.

12

3º BIMESTRE
 Reconhecer as finalidades de textos
lidos e produzidosoral- mente e
porescrito.
 Lidar com textos variados para
descobrir a diversidadeestética
presente na literaturainfantil.
 Compreender a organização de ideias
em parágrafos emprodu- ção de textos
escritos
em
prosa
em
diferentesgêneros.
 Escrever, revisar e reescrever textos,
(com o auxílio do profes- sor) em
diferentes gêneros, con- siderando um ou
mais aspectos de cada vez: coerência,
coesão, pontuação, translineação, concordância nominal e verbal, adje- tivação,
pronomespessoais.

4º BIMESTRE
produção de textos escritos em prosa
em diferentes gêneros.
 Escrever, revisar e reescrever textos,
(com o auxílio do profes- sor) em
diferentes gêneros, con- siderando um
ou mais aspectos de cada vez:
coerência, coesão, pontuação,
translineação, con- cordância nominal e
verbal, adje- tivação, pronomespessoais.
Análise linguística/semiótica
 Nomear e utilizar diferentes tipos
deletras.
 Utilizar a consciência fonológica para
relacionar fonemas egrafe- mas na
leitura e naescrita.

13

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

2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE
 Compreender que as palavras são compostas
por sílabasregis- trando cada umadelas.
 Compreender que todas assíla- bas são
constituídas por unida- des menores e pelo
menos por umavogal.
 Identificar e criar rimas ealitera- ções em
diferentesgêneros.
 Reconhecer as diferentesestru- turas silábicas,
para ler e escre- ver palavras etextos.
 Reconhecer fonemas que em nossa língua são
grafados ape- nas 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
sergrafados
por mais de uma letra.
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3º BIMESTRE
Análise linguística/semiótica
 Nomear e utilizar diferentes tipos deletras.
 Utilizar a consciência fonológica para relacionar
fonemas egrafe- mas na leitura e naescrita.
 Compreender que as palavras são compostas
por sílabasregis- trando cada umadelas.
 Compreender que todas assíla- bas são
constituídas por unida- des menores e pelo
menos por umavogal.
 Identificar e criar rimas ealitera- ções em
diferentesgêneros.
 Reconhecer as diferentesestru- turas silábicas,
para ler e escre- ver palavras etextos.

4º BIMESTRE
 Compreender que as palavras são compostas
por sílabasregis- trando cada umadelas.
 Compreender que todas assíla- bas são
constituídas por unida- des menores e pelo
menos por umavogal.
 Identificar e criar rimas ealitera- ções em
diferentesgêneros.
 Reconhecer
as
diferentesestruturas
silábicas, para ler e escre- ver palavras
etextos.
 Reconhecer fonemas que em nossa língua
são grafados ape- nas 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
sergrafados
por mais de uma letra.

14

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

2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE
 Analisar na leitura e
produção
textual
a
adequada daspalavras.

14

3º BIMESTRE
empregar na
segmentação

 Reconhecer fonemas que em nossa
língua são grafados ape- nas 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 sergrafados por mais de
umaletra.
 Analisar na leitura e empregar na
produção
textual
a
segmentação
adequada daspalavras.

4º BIMESTRE
 Analisar na leitura e
produção
textual
a
adequada daspalavras.

empregar na
segmentação

15

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
Oralidade

2º BIMESTRE
Oralidade

3º BIMESTRE
Oralidade

4º BIMESTRE
Oralidade

 Corresponder os diversos falares

 Corresponder os diversos falares

 Participar de situações de produ- ção

 Corresponder características da

regionais adequando-os a situaçõescomunicativas.
 Compreender a função dedeterminadas palavras: verbos (como
ação) e adjetivos, em contextos de
usooral.
 Participar de situações de produ- ção
oral de diferentes gêneros: debate,
entrevista, exposição, re- latos de
experiências paradesen- volver as
habilidades de argu- mentar, relatar,
expor, narrar e descrever.
 Corresponder características da
conversação espontâneapresencial, respeitando os turnosde
fala, selecionando e utilizando,

regionais adequando-os a situaçõescomunicativas.
 Compreender a função dedeterminadas palavras: verbos (como
ação) e adjetivos, em contextos de
usooral.
 Participar de situações de produ- ção
oral de diferentes gêneros: debate,
entrevista, exposição, re- latos de
experiências paradesen- volver as
habilidades de argu- mentar, relatar,
expor, narrar e descrever.
 Corresponder características da
conversação espontâneapresencial, respeitando os turnosde
fala, selecionando e utilizando,
15

oral de diferentes gêneros: debate,
entrevista, exposição, re- latos de
experiências paradesen- volver as
habilidades de argu- mentar, relatar,
expor, narrar e descrever.
 Corresponder características da
conversação espontâneapresencial, respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando, durante a
conversação, formas de tratamento
adequadas, de acordo com a
situação e a posi- ção dointerlocutor.
 Reconstruir contos de fadas,len- das
que conhece e textos quese
sabe de memória.

conversação espontâneapresencial, respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando, durante a
conversação, formas de tratamento
adequadas, de acordo com a
situação e a posi- ção dointerlocutor.
 Reconstruir contos de fadas,len- das
que conhece e textos quese sabe
dememória.
 Planejar e produzir, em colabora- ção
com os colegas e o professor,
diversos gêneros do campoinvestigativo, que possam serrepassados
oralmente por meio de ferramentas
digitais, áudio evídeo,

16

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
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 quese
sabe dememória.

2º 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 quese
sabe dememória.

3º BIMESTRE
 Planejar e produzir, em colabora- ção com

os colegas e o professor, diversos gêneros
do campoinvesti- gativo, que possam
serrepassados oralmente por meio de
ferramentas digitais, áudio e vídeo, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade dotexto.

Leitura e escuta

Leitura e escuta

Leitura e escuta

 Corresponder as linguagens ver-

 Corresponder as linguagens ver-

 Corresponder as linguagens ver- bal e

bal e não verbal presentes emdiversos gêneros textuais para
construção de sentido e compreensão dotema/assunto.
 Ler e interpretar comautonomia,
textos em diversos gêneros,mobilizando e combinando estratégias de antecipação,inferência,

bal e não verbal presentes emdiversos gêneros textuais para
construção de sentido e compreensão dotema/assunto.
 Ler e interpretar comautonomia,
textos em diversos gêneros,mobilizando e combinando estratégias de antecipação,inferência,
16

não verbal presentes emdi- versos
gêneros textuais para construção de
sentido e compre- ensão dotema/assunto.
 Ler e interpretar comautonomia, textos
em diversos gêneros,mo- bilizando e
combinandoestratégias de antecipação, inferência,

4º BIMESTRE
considerandoasituação comunica- tiva
e o tema/assunto/finalidade do texto.
Leitura e escuta
 Corresponder as linguagens ver-

bal e não verbal presentes emdiversos gêneros textuais para
construção de sentido e compreensão dotema/assunto.
 Ler e interpretar comautonomia,
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 outrosleitores.

17

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
seleção e verificação para compreensão do texto lido.
Compreender e desenvolver o
assunto principal de textos lidos,
com autonomia ou por outrosleitores.
Compreender as finalidadesde
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito, de acordo
com o conteúdo deuso/circulação.
Relacionar os assuntos de textos
lidos a conhecimentos prévios
construindosignificados.
Identificar as característicascomposicionais de gêneros textuais,
relacionando-as ao assunto e ao
contexto deuso.











2º BIMESTRE
seleção e verificação para compreensão do texto lido.
Compreender e desenvolver o
assunto principal de textos lidos,
com autonomia ou por outrosleitores.
Retomar e relacionar informa- ções
explícitas e implícitas paraa
compreensão de textoslidos.
Compreender as finalidadesde
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito, de acordo
com o conteúdo deuso/circulação.
Relacionar os assuntos de textos
lidos a conhecimentos prévios
construindosignificados.
Identificar as característicascomposicionais de gêneros textuais,
17











3º BIMESTRE
seleção e verificação para compreensão do texto lido.
Compreender e desenvolver o
assunto principal de textos lidos,
com autonomia ou por outrosleitores.
Retomar e relacionar informa- ções
explícitas e implícitas paraa
compreensão de textoslidos.
Compreender as finalidadesde
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito, de acordo
com o conteúdo deuso/circulação.
Relacionar os assuntos detextos
lidos a conhecimentos prévios
construindosignificados.
Identificar as característicascomposicionais de gêneros textuais,

4º BIMESTRE
 Retomar e relacionar informa- ções









explícitas e implícitas paraa
compreensão de textoslidos.
Compreender as finalidadesde
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito, de acordo
com o conteúdo deuso/circulação.
Relacionar os assuntos detextos
lidos a conhecimentos prévios
construindosignificados.
Identificar as característicascomposicionais de gêneros textuais,
relacionando-as ao assunto e ao
contexto deuso.
Estabelecer relações de intertextualidade entre textos lidos eproduzidos oralmente e porescrito.
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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 intertex-










tualidade entre textos lidos eproduzidos oralmente e porescrito.
Vivenciar por meio da literaturao
exercício da fantasia e da imaginação.
Perceber variações entre oimaginário e o mundo real por meio de
textosliterários.
Desenvolver o gosto pelaleitura e
pelas artes por meio da litera- tura.
Reconhecer alguns tipos textuais
(narração, descrição, argumentação, exposição) que possamaparecer no texto literário.
Compreender a especificidadedo
texto literário e lidar com seus
elementos estéticos ediscursivos.












2º BIMESTRE
relacionando-as ao assunto e ao
contexto de uso.
Estabelecer relações de intertextualidade entre textos lidos eproduzidos oralmente e porescrito.
Vivenciar por meio da literaturao
exercício da fantasia e da imaginação.
Perceber variações entre oimaginário e o mundo real por meio de
textosliterários.
Desenvolver o gosto pelaleitura e
pelas artes por meio da litera- tura.
Reconhecer alguns tipos textuais
(narração, descrição, argumentação, exposição) que possamaparecer no texto literário.
Compreender a especificidadedo
texto literário e lidar com seus
18












3º BIMESTRE
relacionando-as ao assunto e ao
contexto de uso.
Estabelecer relações de intertextualidade entre textos lidos eproduzidos oralmente e porescrito.
Vivenciar por meio da literaturao
exercício da fantasia e da imaginação.
Perceber variações entre oimaginário e o mundo real por meio de
textosliterários.
Desenvolver o gosto pelaleitura e
pelas artes por meio da litera- tura.
Reconhecer alguns tipos textuais
(narração, descrição, argumentação, exposição) que possamaparecer no textoliterário.
Compreender a especificidadedo
texto literário e lidar com seus

4º BIMESTRE
 Vivenciar por meio da literaturao










exercício da fantasia e da imaginação.
Perceber variações entre oimaginário e o mundo real por meio de
textosliterários.
Desenvolver o gosto pelaleitura e
pelas artes por meio da litera- tura.
Reconhecer alguns tipos textuais
(narração, descrição, argumentação, exposição) que possamaparecer no texto literário.
Compreender a especificidadedo
texto literário e lidar com seus
elementos estéticos e discursi- vos.
Compreender a especificidadeda
autoria, a relação intrínsecaentre
autor e obra.
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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
 Compreender

a
especificidadeda autoria, a
relação intrínseca entre autor
eobra.
 Perceber que os textos
literários mobilizam desejos
humanos, in- clusive o
desejo deexpressar-se.
 Comparar diversas
versões,tanto escritas quanto
cinematográficas de diversos
contos de fada e históriasinfantis.
Escrita/produção de texto
 Desenvolver situações de

produ- ção oral e escrita de
textos emdi- ferentesgêneros.
 Compreender as
finalidadesde textos lidos e
produzidos oral- mente e
por escrito.









2º BIMESTRE
elementos estéticos e discursi- vos.
Compreender
a
especificidadeda
autoria, a relação intrínseca entre autor
eobra.
Perceber que os textos literários
mobilizam desejos humanos, in- clusive
o desejo deexpressar-se.
Comparar diversas versões,tanto
escritas quanto cinematográficas de
diversos contos de fada e históriasinfantis.
Compreender a função social de
textos que circulam em cam- pos da
vida social dos quais participa
cotidianamente e nas mídias impressa,
de massa e digital, reconhecendo para
que foramproduzidos,onde
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3º BIMESTRE
elementos estéticos e discursi- vos.
Compreender a especificidadeda
autoria, a relação intrínseca entre
autor eobra.
Perceber que os textos literários
mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo deexpressar-se.
Comparar diversas versões,tanto
escritas quanto cinematográficas de
diversos contos de fada e históriasinfantis.
Compreender a função social de
textos que circulam em campos da
vida social dos quaisparticipa
cotidianamente e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quemos
produziu e a quem se destinam.

4º BIMESTRE
que os textos literários
mobilizam desejos humanos, in- clusive
o desejo deexpressar-se.
 Comparar diversas versões,tanto
escritas quanto cinematográficas de
diversos contos de fada e históriasinfantis.
 Compreender a função social de textos
que circulam em campos da vida social
dos quaisparticipa cotidianamente e
nas mídias im- pressa, de massa e
digital, reco- nhecendo para que foram
produ- zidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem sedestinam.
 Perceber
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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
 Produzir textos escritos com au-








tonomia – coletiva e individualmente – nos mais variadosgêneros, considerando:planejamento,
revisão e reescrita de textos produzidos.
Manusear, diferenciar enomear
diferentes suportestextuais.
Analisar textos variados para
descobrir a diversidadeestética
presente na literaturainfantil.
Compreender e utilizar a organização de ideias em parágrafos na
produção de textos escritos em
prosa em diferentesgêneros.
Escrever, revisar e reescrever
textos em diferentes gêneros
considerando um ou mais aspectos de cada vez: coerência,coesão, pontuação, translineação,

2º BIMESTRE
circulam, quem os produziu e a quem
se destinam.

3º BIMESTRE
Escrita/produção de texto

4º BIMESTRE
Escrita/produção de texto

 Desenvolver situações de produ-

 Desenvolver situações de produ-

ção oral e escrita de textos emdiferentesgêneros.
Compreender as finalidadesde
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
Produzir textos escritos com autonomia – coletiva e individualmente – nos mais variadosgêneros, considerando:planejamento,
revisão e reescrita de textos produzidos.
Manusear, diferenciar enomear
diferentes suportestextuais.
Analisar textos variados para
descobrir a diversidadeestética
presente na literaturainfantil.

ção oral e escrita de textos emdiferentesgêneros.
Compreender as finalidadesde
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
Produzir textos escritos com autonomia – coletiva e individualmente – nos mais variadosgêneros, considerando:planejamento,
revisão e reescrita de textos produzidos.
Manusear, diferenciar enomear
diferentes suportestextuais.
Analisar textos variados para
descobrir a diversidadeestética
presente na literaturainfantil.

Escrita/produção de texto
 Desenvolver situações de produ-

ção oral e escrita de textos emdiferentesgêneros.
 Compreender as finalidadesde
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
 Produzir textos escritos com autonomia – coletiva e individualmente – nos mais variadosgêneros, considerando:planejamento,
revisão e reescrita de textos produzidos.
 Manusear, diferenciar enomear
diferentes suportestextuais.
20
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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
concordância nominal e verbal,
adjetivação, pronomes
pessoais.
Análise linguística/semiótica
 Conhecer, nomear, ordenar

euti- lizar os tipos deletras.
 Identificar na leitura e usar na

es- crita de textos em diferentes
gê- neros, a letra maiúscula e
minús- cula de acordo com as
conven- ções.
 Compreender e criar rimas
eali- terações em
diferentesgêneros.
 Relacionar fonemas
egrafemas na leitura e
naescrita.
 Compreender as
diferentesestru- turas silábicas,
para ler e escre- ver palavras
etextos.

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

 Analisar textos variados para

2º BIMESTRE

 Compreender e utilizar a organi-

 Compreender e utilizar a organi-

descobrir a diversidadeestética
presente na literaturainfantil.
 Compreender e utilizar a organização de ideias em parágrafos na
produção de textos escritos em
prosa em diferentesgêneros.
 Escrever, revisar e reescrever textos
em diferentes gêneros considerando
um ou mais aspec- tos de cada vez:
coerência, coe- são, pontuação,
translineação, concordância nominal
e verbal, adjetivação,
pronomespessoais.

zação de ideias em parágrafos na
produção de textos escritos em prosa
em diferentesgêneros.
 Escrever, revisar e reescrever textos
em diferentes gêneros considerando
um ou mais aspec- tos de cada vez:
coerência, coe- são, pontuação,
translineação, concordância nominal e
verbal, adjetivação,
pronomespessoais.

zação de ideias em parágrafos na
produção de textos escritos em prosa
em diferentesgêneros.
 Escrever, revisar e reescrever textos
em diferentes gêneros considerando
um ou mais aspec- tos de cada vez:
coerência, coe- são, pontuação,
translineação, concordância nominal
e verbal, adjetivação,
pronomespessoais.

Análise linguística/semiótica
 Conhecer, nomear, ordenar euti- lizar

os tipos deletras.
 Identificar na leitura e usar na es- crita
de textos em diferentes gê- neros, a
letra maiúsculae
21

Análise linguística/semiótica
 Conhecer, nomear, ordenar euti- lizar

os tipos deletras.
 Identificar na leitura e usar na es- crita

de textos em diferentes gê- neros, a
letra maiúsculae
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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

2º BIMESTRE
Análise linguística/semiótica

 Compreender e fazer uso dele-

tras que têm mais de um som e de
certos sons que podem ser
grafados por mais de umaletra.
 Ler e escrever palavras e textos
utilizando diversas estruturassilábicas.
 Analisar na leitura e empregar na
produção textual a segmentação
adequada daspalavras.

 Conhecer, nomear, ordenar euti- lizar








os tipos deletras.
Identificar na leitura e usar na es- crita
de textos em diferentes gê- neros, a
letra maiúscula e minús- cula de acordo
com as conven- ções.
Compreender e criar rimas ealiterações em diferentesgêneros.
Relacionar fonemas egrafemas na
leitura e naescrita.
Compreender as diferentesestru- turas
silábicas, para ler e escre- ver palavras
etextos.
Compreender e fazer uso dele- tras
que têm mais de um som e de certos
sons que podemser
grafados por mais de uma letra.
22











3º BIMESTRE
minúscula de acordo com asconvenções.
Compreender e criar rimas ealiterações em diferentesgêneros.
Relacionar fonemas egrafemas
na leitura e naescrita.
Compreender as diferentesestruturas silábicas, para ler e escrever palavras etextos.
Compreender e fazer uso deletras que têm mais de um som e
de certos sons que podem ser
grafados por mais de umaletra.
Ler e escrever palavras e textos
utilizando diversas estruturassilábicas.
Analisar na leitura e empregar na
produção textual a segmentação
adequada daspalavras.











4º BIMESTRE
minúscula de acordo com asconvenções.
Compreender e criar rimas ealiterações em diferentesgêneros.
Relacionar fonemas egrafemas
na leitura e naescrita.
Compreender as diferentesestruturas silábicas, para ler e escrever palavras etextos.
Compreender e fazer uso deletras que têm mais de um som e
de certos sons que podem ser
grafados por mais de umaletra.
Ler e escrever palavras e textos
utilizando diversas estruturassilábicas.
Analisar na leitura e empregar na
produção textual a segmentação
adequada daspalavras.
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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

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

 Ler e escrever palavras e textos utilizando

diversas estruturassi- lábicas.
 Analisar na leitura e empregar na produção

textual a segmentação adequada daspalavras.
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 Identificar palavras diferentes com

sentidos semelhantes (sinô- nimos).
 Identificar palavras semelhantes com

significado diferente(homô- nimas).

4º BIMESTRE
 Identificar palavras diferentes com

sentidos semelhantes (sinô- nimos).
 Identificar palavras semelhantes com

significado diferente(homô- nimas).
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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
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.)adequa- dos
ao gênero oral a ser produ- zido.
Discutir tema em grupo, defen- dendo
ponto de vista (argumen- tos) e
elaborando síntese sobreo
assuntodebatido.
Entrevistar com o intuito de esclarecer dúvidas ou ampliarconhecimento.
Interpretar oralmente pinturas e obras
literárias e de arteconheci- das.
Relatar para a turma algumaexperiência vivida.

2º BIMESTRE
Oralidade
 Planejar a fala, selecionando e









monitorando o uso de recursos (tipo
de vocabulário, pronúncia,
entonação, gestos etc.)adequa- dos
ao gênero oral a ser produ- zido.
Discutir tema em grupo, defendendo ponto de vista (argumen- tos)
e elaborando síntese sobreo
assuntodebatido.
Entrevistar com o intuito de esclarecer dúvidas ou ampliarconhecimento.
Interpretar oralmente pinturas e
obras literárias e de arteconhecidas.
Estruturar e produzir textosjornalísticos e publicitários, oralmente
24

3º 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 sobreo
assuntodebatido.
Entrevistar com o intuito de esclarecer dúvidas ou ampliarconhecimento.
Interpretar oralmente pinturas e
obras literárias e de arteconhecidas.
Estruturar e produzir textosjornalísticos e publicitários, oralmente

4º 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 sobreo
assuntodebatido.
Entrevistar com o intuito de esclarecer dúvidas ou ampliarconhecimento.
Interpretar oralmente pinturas e
obras literárias e de arteconhecidas.
Estruturar e produzir textosjornalísticos e publicitários, oralmente
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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
4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Recitar e expor temas estudados

em apresentações, feiras culturais, exposições ou em outrasatividades.
Leitura/escrita
 Ler com fluência ecompreensão

diversos gênerostextuais.
 Adequar procedimentos deleitura

(destacar informações importantes, analisar o contexto de produção, comparar informações etc.) a
objetivos da próprialeitura.
 Antecipar conteúdos de textosa
serem lidos, em função de seu
suporte, gênero econtextualização.
 Antecipar informações sobreassuntos 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 algumaexperiênciavivida.
 Recitar e expor temas estudados em
apresentações, feiras cultu- rais,
exposições ou em outrasati- vidades.
 Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das
personagens, de acordo com as
rubricas de interpretação e
movimento indicadas peloautor.

3º BIMESTRE
ou em meio digital, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
 Relatar para a turma algumaexperiênciavivida.
 Recitar e expor temas estudados em
apresentações, feiras cultu- rais,
exposições ou em outrasati- vidades.
 Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das
personagens, de acordo com as
rubricas de interpretação e
movimento indicadas peloautor.

4º BIMESTRE
ou em meio digital, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
 Relatar para a turma algumaexperiênciavivida.
 Recitar e expor temas estudados em
apresentações, feiras cultu- rais,
exposições ou em outrasati- vidades.
 Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das
personagens, de acordo com as
rubricas de interpretação e
movimento indicadas peloautor.

Leitura/escrita

Leitura/escrita

Leitura/escrita

 Ler com fluência ecompreensão

 Ler com fluência ecompreensão

 Ler com fluência ecompreensão

diversos gênerostextuais.
25

diversos gênerostextuais.

diversos gênerostextuais.
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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
4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Selecionar informaçõessignifica- tivas ou









relevantes para compre- ensão do
textolido.
Buscar pistas textuais,intertextu- ais e
contextuais para ler nasen- trelinhas
(fazer inferências), am- pliando
acompreensão.
Destacar no texto, elementoslinguísticos, verificando a validade de
hipóteses levantadas.
Construir a compreensão global do texto
lido, unificando e inter- relacionando
informações explíci- tas e implícitas,
produzindo infe- rências e validando ou
não(verifi- cação) hipóteseslevantadas.
Estabelecer relações entre o texto e
outros textos (intertextua- lidade) e
recursos denatureza
suplementar que acompanham

2º BIMESTRE
 Adequar procedimentos deleitura








(destacar informações importan- tes,
analisar o contexto de produ- ção,
comparar informações etc.) a
objetivos da próprialeitura.
Antecipar conteúdos de textosa
serem lidos, em função de seu
suporte, gênero econtextualização.
Antecipar informações sobre assuntos durante a leitura detexto.
Selecionar
informaçõessignificativas ou relevantes para compreensão do textolido.
Buscar pistas textuais,intertextu- ais
e contextuais para ler nasentrelinhas (fazer inferências), ampliando acompreensão.
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3º BIMESTRE
 Adequar procedimentos deleitura








(destacar informações importantes, analisar o contexto de produção, comparar informações etc.) a
objetivos da próprialeitura.
Antecipar conteúdos de textosa
serem lidos, em função de seu
suporte, gênero econtextualização.
Antecipar informações sobre assuntos durante a leitura detexto.
Selecionar
informaçõessignificativas ou relevantes para compreensão do textolido.
Buscar pistas textuais,intertextuais e contextuais para ler nasentrelinhas (fazer inferências), ampliando acompreensão.

4º BIMESTRE
 Adequar procedimentos deleitura








(destacar informações importantes, analisar o contexto de produção, comparar informações etc.) a
objetivos da próprialeitura.
Antecipar conteúdos de textosa
serem lidos, em função de seu
suporte, gênero econtextualização.
Antecipar informações sobre assuntos durante a leitura detexto.
Selecionar informaçõessignificativas ou relevantes para compreensão do textolido.
Buscar pistas textuais,intertextuais e contextuais para ler nasentrelinhas (fazer inferências), ampliando acompreensão.
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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
4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM











1º BIMESTRE
(gráficos, tabelas,
desenhos, fo- tos etc.) no
processo de compre- ensão
e interpretação do texto.
Compreender o que ouve,
argu- mentando,
comparando econclu- indo.
Compreender a
especificidadedo texto
literário, lidando com seus
elementos estéticos e
discursi- vos.
Reconhecer a
especificidade da autoria, a
relação intrínsecaentre
autor eobra.
Perceber que textos
literáriosmo- bilizam desejos
humanos, inclu- sive o
desejo deexpressar-se.
Descrever e valorizar
obras de- correntes da
cultura popularem
publicações antigas e atuais.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

 Destacar no texto, elementoslin-

 Destacar no texto, elementoslin-

 Destacar no texto, elementoslin-

guísticos, verificando a validade de
hipóteses levantadas.
 Construir a compreensão global do texto
lido, unificando e inter- relacionando
informações explíci- tas e implícitas,
produzindo infe- rências e validando ou
não(verifi- cação) hipóteseslevantadas.
 Estabelecer relações entre o texto e
outros textos (intertextua- lidade) e
recursos de natureza suplementar que
acompanham (gráficos, tabelas,
desenhos, fo- tos etc.) no processo de
compre- ensão e interpretação dotexto.
 Compreender o que ouve, argumentando, comparando econcluindo.

guísticos, verificando a validade de
hipóteses levantadas.
 Construir a compreensão global do
texto lido, unificando e interrelacionando informações explíci- tas e
implícitas, produzindo infe- rências e
validando ou não(verifi- cação)
hipóteseslevantadas.
 Estabelecer relações entre o texto e
outros textos (intertextua- lidade) e
recursos de natureza suplementar que
acompanham (gráficos, tabelas,
desenhos, fo- tos etc.) no processo de
compre- ensão e interpretação
dotexto.
 Compreender o que ouve, argumentando, comparando econcluindo.

guísticos, verificando a validade de
hipóteses levantadas.
 Construir a compreensão global do
texto lido, unificando e interrelacionando informações explíci- tas e
implícitas, produzindo infe- rências e
validando ou não(verifi- cação)
hipóteseslevantadas.
 Estabelecer relações entre o texto e
outros textos (intertextua- lidade) e
recursos de natureza suplementar
que acompanham (gráficos, tabelas,
desenhos, fo- tos etc.) no processo de
compre- ensão e interpretação
dotexto.
 Compreender o que ouve, argumentando, comparando econcluindo.
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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
4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

 Perceber no texto figuras de lin- guagens (metáfora,

 Compreender a

antíteseetc.).
 Ler e interpretar diversos textos literários,

identificando o uso dos mesmos em
contextosvariados.



Escrita/produção de texto


 Planejar a escrita do texto consi- derando o tema

central, ogênero textual e os prováveis destinatários/interlocutores.
 Escrever textos em diferentes gêneros de acordo
com a fina- lidade da situação comunica- tiva:
convidar (gênero-convite), informar (gêneroscartaz, bi- lhete, notícia etc.) instruir (gê- neros,
receita, regra dejogo
etc.).
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especificidadedo texto literário,
lidando com seus elementos
estéticos e discursi- vos.
Reconhecer a especificidade da
autoria, a relação
intrínsecaentre autor eobra.
Perceber que textos
literáriosmo- bilizam desejos
humanos, inclu- sive o desejo
deexpressar-se.
Descrever e valorizar obras
de- correntes da cultura
popularem
publicações
antigas eatuais.
Perceber no texto figuras de linguagens (metáfora,
antíteseetc.).
Ler e interpretar diversos
textos literários, identificando o
uso dos mesmos em
contextosvariados.

3º BIMESTRE
 Compreender a











especificidadedo texto literário,
lidando com seus elementos
estéticos e discursi- vos.
Reconhecer a especificidade
da autoria, a relação
intrínsecaentre autor eobra.
Perceber que textos
literáriosmo- bilizam desejos
humanos, inclu- sive o desejo
deexpressar-se.
Descrever e valorizar obras
de- correntes da cultura
popularem
publicações
antigas eatuais.
Perceber no texto figuras de
lin- guagens (metáfora,
antíteseetc.).
Ler e interpretar diversos
textos literários, identificando o
uso dos mesmos em
contextosvariados.

4º BIMESTRE
 Compreender a











especificidadedo texto literário,
lidando com seus elementos
estéticos e discursi- vos.
Reconhecer a especificidade
da autoria, a relação
intrínsecaentre autor eobra.
Perceber que textos
literáriosmo- bilizam desejos
humanos, inclu- sive o desejo
deexpressar-se.
Descrever e valorizar obras
de- correntes da cultura
popularem
publicações
antigas eatuais.
Perceber no texto figuras de
lin- guagens (metáfora,
antíteseetc.).
Ler e interpretar diversos
textos literários, identificando
o uso dos mesmos em
contextosvariados.
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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
4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Escrever textos atentando-se para

elementos que compõem a
estrutura e aapresentação
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 organi- zação
interna diferentes modos (tipos)
textuais: narração, des- crição,
argumentação, instru- ção, relatos e
exposição, sem necessidade de
classificação pelotipo.
 Refletir, revisar e reescrevertex- tos
produzidos considerando um ou mais
aspectos a seguir:orga- nização em
parágrafos(quando
for o caso), sequência lógica de

2º BIMESTRE
Escrita/produção de texto

3º BIMESTRE
Escrita/produção de texto

4º BIMESTRE
Escrita/produção de texto

 Planejar a escrita do texto consi-

 Planejar a escrita do texto consi-

 Planejar a escrita do texto consi-

derando o tema central, ogênero
textual e os prováveis destinatários/interlocutores.
 Escrever textos em diferentesgêneros de acordo com a finalidade da
situação comunicativa: convi- dar
(gênero-convite), informar (gêneroscartaz, bilhete, notícia etc.) instruir
(gêneros, receita, re- gra de
jogoetc.).
 Escrever textos atentando-se para
elementos que compõem a estrutura
e a apresentação de cada gênero (o
que compõeuma fábula, um poema,
uma notícia, uma regra de jogoetc.).

derando o tema central, ogênero
textual e os prováveis destinatários/interlocutores.
 Escrever textos em diferentesgêneros de acordo com a finalidade
da situação comunicativa: convidar (gênero-convite), informar
(gêneros- cartaz, bilhete, notícia
etc.) instruir (gêneros, receita, regra de jogoetc.).
 Escrever textos atentando-se para
elementos que compõem a
estrutura e a apresentação de cada
gênero (o que compõeuma fábula,
um poema, uma notícia, uma regra
de jogoetc.).

derando o tema central, ogênero
textual e os prováveis destinatários/interlocutores.
 Escrever textos em diferentesgêneros de acordo com a finalidade
da situação comunicativa: convidar (gênero-convite), informar
(gêneros- cartaz, bilhete, notícia
etc.) instruir (gêneros, receita, regra de jogoetc.).
 Escrever textos atentando-se para
elementos que compõem a
estrutura e a apresentação de
cada gênero (o que compõeuma
fábula, um poema, uma notícia,
uma regra de jogoetc.).
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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
4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM








1º BIMESTRE
ideias, coerência e coesão,
pon- tuação, escrita correta das
pala- vras etc.
Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato
de escrever (compreender aspectos notacionais e discursivos), considerando adiversidade de gêneros que circulam
em sociedade.
Aplicar vocabulário específicoao
gênero textualproduzido.
Considerar a morfologia depalavras em situações de uso da escrita, construindo significados a
partir do código escrito e seu
contexto.
Desenvolver autonomia pararevisar o próprio texto durante edepois do processo de escrita.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

 Escrever textos em gêneros que

 Escrever textos em gêneros que

 Escrever textos em gêneros que

apresentem em suaorganização
interna diferentes modos (tipos)
textuais: narração, descrição,argumentação, instrução, relatos e
exposição, sem necessidade de
classificação pelotipo.
 Refletir, revisar e reescrevertex- tos
produzidos considerando um ou mais
aspectos a seguir:orga- nização em
parágrafos (quando for o caso),
sequência lógica de ideias, coerência
e coesão, pon- tuação, escrita correta
das pala- vrasetc.
 Apropriar-se de diferentesprocedimentos necessários ao ato de
escrever (compreender aspectos
notacionais ediscursivos),

apresentem em suaorganização
interna diferentes modos (tipos)
textuais: narração, descrição,argumentação, instrução, relatos e
exposição, sem necessidade de
classificação pelotipo.
 Refletir, revisar e reescrevertex- tos
produzidos considerando um ou
mais aspectos a seguir:organização em parágrafos (quando for o
caso), sequência lógica de ideias,
coerência e coesão, pon- tuação,
escrita correta das pala- vrasetc.
 Apropriar-se de diferentesprocedimentos necessários ao ato de
escrever (compreender aspectos
notacionais ediscursivos),

apresentem em suaorganização
interna diferentes modos (tipos)
textuais: narração, descrição,argumentação, instrução, relatos e
exposição, sem necessidade de
classificação pelotipo.
 Refletir, revisar e reescrevertex- tos
produzidos considerando um ou
mais aspectos a seguir:organização em parágrafos (quando for
o caso), sequência lógica de ideias,
coerência e coesão, pon- tuação,
escrita correta das pala- vrasetc.
 Apropriar-se de diferentesprocedimentos necessários ao ato de
escrever (compreender aspectos
notacionais ediscursivos),
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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
4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Reconhecer diferenças entreor- ganização de

textos em estro- fes/versos e em prosa com uso
deparágrafos.
 Produzir, revisar e reescrever textos considerando
sua estru- tura: paragrafação, marginação e título
procurando demonstrar cla- reza e coerência
nasinformações registradas, observando sinais de
pontuação e sua relação com o sentido produzido
no texto.





Análise linguística/semiótica


 Reconhecer regularidades eirre- gularidades

ortográficas aplica- das em produção detexto.
 Reconhecer indicadores queper-

mitam situar a cadeia
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2º BIMESTRE
considerando a diversidade de
gêneros que circulam em sociedade.
Aplicar vocabulário
específicoao gênero
textualproduzido.
Considerar a morfologia depalavras em situações de uso da
es- crita, construindo
significados a partir do código
escrito e seu contexto.
Desenvolver autonomia
pararevi- sar o próprio texto
durante e de- pois do processo
deescrita.
Reconhecer diferenças entreorganização de textos em estrofes/versos e em prosa com uso
deparágrafos.
Produzir, revisar e reescrever
textos considerando suaestrutura: paragrafação, marginação e











3º BIMESTRE
considerando a diversidade de
gêneros que circulam em sociedade.
Aplicar vocabulário
específicoao gênero
textualproduzido.
Considerar a morfologia
depala- vras em situações de
uso da es- crita, construindo
significados a partir do código
escrito e seu contexto.
Desenvolver autonomia
pararevi- sar o próprio texto
durante e de- pois do processo
deescrita.
Reconhecer diferenças
entreor- ganização de textos
em estro- fes/versos e em
prosa com uso deparágrafos.
Produzir, revisar e reescrever
textos considerando
suaestrutura: paragrafação, marginação e











4º BIMESTRE
considerando a diversidade de
gêneros que circulam em
socie- dade.
Aplicar vocabulário
específicoao gênero
textualproduzido.
Considerar a morfologia
depala- vras em situações de
uso da es- crita, construindo
significados a partir do código
escrito e seu contexto.
Desenvolver autonomia
pararevi- sar o próprio texto
durante e de- pois do processo
deescrita.
Reconhecer diferenças
entreor- ganização de textos
em estro- fes/versos e em
prosa com uso deparágrafos.
Produzir, revisar e
reescrever textos
considerando suaestrutura: paragrafação, marginação e
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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
4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
2º BIMESTRE
3º BIMESTRE
4º BIMESTRE
cronológica: localizadores tempotítulo procurando demonstrar clatítulo procurando demonstrar
título procurando demonstrar
rais, tempos verbais e advérbios
reza e coerência nas
cla- reza e coerência nas
cla- reza e coerência nas
etc.
informações registradas,
informações registradas,
informações registradas,
Usar a variedade linguísticaaproobservando sinais de pontuação
observando sinais de pontuação
observando sinais de pontuação
priada à situação de produção de
e sua relação com o sentido
e sua relação com o sentido
e sua relação com o sentido
texto, fazendo escolhas adequaproduzido no texto.
produzido no texto.
produzido no texto.
das quanto a vocabulário e graAnálise linguística/semiótica
Análise linguística/semiótica
Análise linguística/semiótica
mática.
Utilizar a língua escrita como
 Reconhecer regularidades eirre Reconhecer regularidades
 Reconhecer regularidades
meio de informação e de transgularidades ortográficas aplicaeirre- gularidades ortográficas
eirre- gularidades ortográficas
missão de cultura e como instrudas
em
produção
detexto.
aplicadas
em
produção
aplica- das em produção
mento para planejar e realizarta Reconhecer indicadores queperdetexto.
detexto.
refas concretas em diversas situ Reconhecer indicadores
 Reconhecer indicadores
mitam
situar
a
cadeia
cronolóaçõescomunicativas.
gica: localizadores temporais,
queper- mitam situar a cadeia
queper- mitam situar a cadeia
Construir significados a partirdo
cronológica:
localizadores
cronoló- gica: localizadores
tempos
verbais
e
advérbiosetc.
texto escrito e seucontexto.
temporais,
tempos
verbais
e
temporais, tempos verbais e
 Usar a variedade linguísticaaproConsultar dicionáriosenciclopé32
advérbiosetc.
advérbiosetc.
priada à situação de produção
dias e gramáticas sempre que
 Usar a variedade
 Usar a variedade
de texto, fazendo escolhas
necessário, em momentosde
linguísticaapro- priada à
linguísticaapro- priada à
adequa- das quanto a
situação de produção de texto,
situação de produção de texto,
vocabulário egramática.
fazendo escolhas adequa- das
fazendo escolhas adequa- das
quanto a vocabulário egraquanto a vocabulário egramática.
mática.
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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
4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
leitura e escrita
ampliando seus
conhecimentos.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

 Utilizar a língua escrita como meio de

 Utilizar a língua escrita como meio de

 Utilizar a língua escrita como meio de

informação e de trans- missão de cultura
e como instru- mento para planejar e
realizarta- refas concretas em diversas
situ- açõescomunicativas.
 Construir significados a partirdo texto
escrito e seucontexto.
 Consultar dicionários enciclopé- dias e
gramáticas sempre que necessário, em
momentos delei- tura e escrita ampliando
seusco- nhecimentos.

informação e de trans- missão de
cultura e como instru- mento para
planejar e realizarta- refas concretas em
diversas situ- açõescomunicativas.
 Construir significados a partirdo texto
escrito e seucontexto.
 Consultar dicionários enciclopé- dias e
gramáticas sempre que necessário, em
momentos delei- tura e escrita
ampliando seusco- nhecimentos.

informação e de trans- missão de
cultura e como instru- mento para
planejar e realizarta- refas concretas
em diversas situ- açõescomunicativas.
 Construir significados a partirdo texto
escrito e seucontexto.
 Consultar dicionários enciclopé- dias e
gramáticas sempre que necessário, em
momentos delei- tura e escrita
ampliando seusco- nhecimentos.
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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
Oralidade
 Organizar a fala, selecionandoe
monitorando o uso de recursos (tipo de
vocabulário, pronúncia, entonação, gestos
etc.) adequa- dos ao gênero oral a ser
produ- zido.
 Debater tema em grupo, defen- dendo
ponto de vista (argumen- tos) e elaborando
síntese sobreo assuntodebatido.
 Entrevistar com o intuito de es- clarecer
dúvidas ou ampliarco- nhecimento.
 Interpretar e opinar oralmenteso- bre
pinturas e obras literárias e de
arteconhecidas.
 Produzir e reproduzir textosorais,
segundo uma dada

2º BIMESTRE
Oralidade
 Organizar a fala, selecionandoe
monitorando o uso de recursos (tipo de
vocabulário, pronúncia, entonação,
gestos etc.) adequa- dos ao gênero oral
a ser produ- zido.
 Debater tema em grupo, defen- dendo
ponto de vista (argumen- tos) e
elaborando síntese sobreo
assuntodebatido.
 Entrevistar com o intuito de es- clarecer
dúvidas ou ampliarco- nhecimento.
 Interpretar e opinar oralmenteso- bre
pinturas e obras literárias e de
arteconhecidas.
 Planejar e produzir textosjornalísticos e publicitários, oralmente
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3º BIMESTRE
Oralidade
 Organizar a fala, selecionandoe
monitorando o uso de recursos (tipo de
vocabulário, pronúncia, entonação,
gestos etc.) adequa- dos ao gênero
oral a ser produ- zido.
 Debater tema em grupo, defen- dendo
ponto de vista (argumen- tos) e
elaborando síntese sobreo
assuntodebatido.
 Entrevistar com o intuito de esclarecer
dúvidas
ou
ampliarconhecimento.
 Interpretar e opinar oralmenteso- bre
pinturas e obras literárias e de
arteconhecidas.
 Planejar e produzir textosjornalísticos e publicitários, oralmente

4º BIMESTRE
Oralidade
 Organizar a fala, selecionandoe
monitorando o uso de recursos (tipo de
vocabulário, pronúncia, entonação,
gestos etc.) adequa- dos ao gênero
oral a ser produ- zido.
 Debater tema em grupo, defen- dendo
ponto de vista (argumen- tos) e
elaborando síntese sobreo
assuntodebatido.
 Entrevistar com o intuito de esclarecer dúvidas ou ampliarconhecimento.
 Interpretar e opinar oralmenteso- bre
pinturas e obras literárias e de
arteconhecidas.
 Planejar e produzir textosjornalísticos e publicitários, oralmente
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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
intencionalidade (fazer rir, chorar,
sentir medo etc.).
 Relatar e expor temas estudados em
apresentações, feiras cultu- rais,
exposições ou em outrasatividades.
Leitura/escuta
 Ler com fluência ecompreensão

diversos gênerostextuais.
 Ler textos em diferentes gêneros

para perceber modos (tipos) textuais que compõem sua organização interna – narração, descrição, argumentação, relatos, exposição einstrução.
 Empregar recursos expressivos
(ênfase, entonação deacordo

2º BIMESTRE
ou em meio digital, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
 Produzir e reproduzir textosorais,
segundo uma dada intencionalidade (fazer rir, chorar, sentir
medoetc.).
 Relatar e expor temas estudados em
apresentações, feiras cultu- rais,
exposições ou em outrasatividades.
 Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das
personagens, de acordo com as
rubricas de interpretação e
movimento indicadas peloautor.
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3º BIMESTRE
ou em meio digital, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
 Produzir e reproduzir textosorais,
segundo uma dada intencionalidade (fazer rir, chorar, sentir
medoetc.).
 Relatar e expor temas estudados
em apresentações, feiras cultu- rais,
exposições ou em outrasatividades.
 Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das
personagens, de acordo com as
rubricas de interpretação e
movimento indicadas peloautor.

4º BIMESTRE
ou em meio digital, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
 Produzir e reproduzir textosorais,
segundo uma dada intencionalidade (fazer rir, chorar, sentir
medoetc.).
 Relatar e expor temas estudados em
apresentações, feiras cultu- rais,
exposições ou em outrasatividades.
 Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das
personagens, de acordo com as
rubricas de interpretação e
movimento indicadas peloautor.
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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
com a pontuação etc.) durante a
leitura.
 Utilizar conhecimentos prévios e
buscar pistas textuais, intertextu- ais
e contextuais para ler nasentrelinhas (fazer interferências de
informações implícitas no texto),
ampliando acompreensão.
 Identificar e selecionar informações relevantes para acompreensão do texto, de acordo com os
objetivos daleitura.
 Desenvolver a compreensãoglo- bal
do texto lido, unificando e in- terrelacionando informações explícitas e implícitas, produzindo
inferências e validando ou não
(verificação) hipóteses levanta- das.

2º BIMESTRE
Leitura/escuta

3º BIMESTRE
Leitura/escuta

 Ler com fluência ecompreensão

 Ler com fluência ecompreensão

diversos gênerostextuais.
 Ler textos em diferentes gêneros
para perceber modos (tipos) textuais que compõem sua organização interna – narração, descri- ção,
argumentação, relatos, ex- posição
einstrução.
 Empregar recursos expressivos
(ênfase, entonação de acordo com a
pontuação etc.) durantea leitura.
 Utilizar conhecimentos prévios e
buscar pistas textuais, intertextu- ais
e contextuais para ler nasentrelinhas (fazer interferências de
informações implícitas notexto),
ampliando a compreensão.
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diversos gênerostextuais.
 Ler textos em diferentes gêneros
para perceber modos (tipos) textuais que compõem sua organização interna – narração, descrição, argumentação, relatos, exposição einstrução.
 Empregar recursos expressivos
(ênfase, entonação de acordo com
a pontuação etc.) durantea leitura.
 Utilizar conhecimentos prévios e
buscar pistas textuais, intertextu- ais
e contextuais para ler nasentrelinhas (fazer interferências de
informações implícitas notexto),
ampliando a compreensão.

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 einstrução.
 Empregar recursos expressivos
(ênfase, entonação de acordo
com a pontuação etc.) durantea
leitura.
 Utilizar conhecimentos prévios e
buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nasentrelinhas (fazer interferências de
informações implícitas notexto),
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 (intertextua- lidade) e
recursos de natureza suplementar
que acompanham (gráficos, tabelas,
desenhos, fo- tos etc.) no processo
de compre- ensão e interpretação
dotexto.
Compreender a especificidadedo
texto literário lidando com seus
elementos estéticos e discursi- vos.
Compreender a especificidadeda
autoria, a relação intrínseca entre
autor eobra.
Demonstrar que textos literários
mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo deexpressar-se.
Compreender e valorizarobras
decorrentes da culturapopular
em publicações antigas e atuais.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

 Identificar e selecionar informa-

 Identificar e selecionar informa-

 Identificar e selecionar informa-

ções relevantes para a compreensão do texto, de acordo com os
objetivos daleitura.
 Desenvolver a compreensãoglo- bal
do texto lido, unificando e in- terrelacionando informações explícitas e implícitas, produzindo
inferências e validando ou não
(verificação) hipóteses levanta- das.
 Corresponder relações entre o texto
e outros textos (intertextua- lidade) e
recursos de natureza suplementar
que acompanham (gráficos, tabelas,
desenhos, fo- tos etc.) no processo
de compre- ensão e interpretação
dotexto.
 Compreender a especificidadedo
texto literário lidando com seus
37

ções relevantes para a compreensão do texto, de acordo com os
objetivos daleitura.
 Desenvolver a compreensãoglobal 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, fo- tos
etc.) no processo de compreensão e interpretação dotexto.
 Compreender a especificidadedo
texto literário lidando com seus

ções relevantes para a compreensão do texto, de acordo com os
objetivos daleitura.
 Desenvolver a compreensãoglobal 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 dotexto.
 Compreender a especificidadedo
texto literário lidando com seus
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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
 Descrever no texto figuras de lin- guagens

(metáfora, antíteseetc.).
 Ler e interpretar diversos textos literários,



identificando o uso dos mesmos em
contextosvariados.
 Identificar na leitura elementos que compõem a
narrativa,pre- sentes em diversosgêneros.



Escrita/produção de texto
 Produzir textos escritos em dife- rentes gêneros,



adequados a ob- jetivos/finalidade,destinatários/interlocutores e o contexto de cir- culação.
 Escrever textos em gêneros que apresentem em
suaorganização interna diferentes modos(tipos)
textuais: narração, descrição,
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2º BIMESTRE
elementos estéticos e
discursi- vos.
Compreender
a
especificidadeda
autoria,
a
relação intrínseca entre autor
eobra.
Demonstrar que textos literários
mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo deexpressarse.
Compreender e valorizar obras
decorrentes da cultura popular
em publicações antigas
eatuais.
Descrever no texto figuras de
lin- guagens (metáfora,
antíteseetc.).
Ler e interpretar diversos textos
literários, identificando o uso
dos mesmos em
contextosvariados.
Identificar
na
leitura
elementos que compõem a
narrativa,pre- sentes em
diversosgêneros.













3º BIMESTRE
elementos estéticos e
discursi- vos.
Compreender
a
especificidadeda autoria, a
relação intrínseca entre autor
eobra.
Demonstrar que textos literários
mobilizam desejos humanos,
inclusive
o
desejo
deexpressar-se.
Compreender e valorizar obras
decorrentes da cultura popular
em publicações antigas
eatuais.
Descrever no texto figuras de
lin- guagens (metáfora,
antíteseetc.).
Ler e interpretar diversos
textos literários, identificando o
uso dos mesmos em
contextosvariados.
Identificar
na
leitura
elementos que compõem a
narrativa,pre- sentes em
diversosgêneros.













4º BIMESTRE
elementos estéticos e
discursi- vos.
Compreender
a
especificidadeda autoria, a
relação intrínseca entre autor
eobra.
Demonstrar
que
textos
literários mobilizam desejos
humanos, in- clusive o desejo
deexpressar-se.
Compreender e valorizar
obras decorrentes da cultura
popular em publicações
antigas eatuais.
Descrever no texto figuras de
lin- guagens (metáfora,
antíteseetc.).
Ler e interpretar diversos
textos literários, identificando o
uso dos mesmos em
contextosvariados.
Identificar
na
leitura
elementos que compõem a
narrativa,pre- sentes em
diversosgêneros.

39

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
necessidadede
classificação pelotipo.
 Identificar na leitura e
empregar na escrita
elementos que compõem a narrativa,
presentesem
diversosgêneros.
 Refletir, revisar e
reescrevertex- tos
produzidos considerando
um ou mais aspectos a
seguir:orga- nização em
parágrafos (quando for o
caso), sequência lógica de
ideias, coerência e
coesão, pon- tuação,
escrita correta das palavrasetc.
 Apropriar-se de diferentes
pro- cedimentos
necessários ao ato de
escrever (compreender
as- pectos notacionais
ediscursivos), considerando a

2º BIMESTRE
Escrita/produção de texto

3º BIMESTRE
Escrita/produção de texto

4º BIMESTRE
Escrita/produção de texto

 Produzir textos escritos em dife- rentes

 Produzir textos escritos em dife- rentes

 Produzir textos escritos em dife- rentes

gêneros, adequados a objetivos/finalidade,destinatários/interlocutores e o contexto de circulação.
 Escrever textos em gêneros que
apresentem em suaorganização
interna diferentes modos (tipos)
textuais: narração, descrição,argumentação, instrução, relatos e
exposição sem necessidade de
classificação pelotipo.
 Identificar na leitura e empregar na
escrita elementos que com- põem a
narrativa, presentesem
diversosgêneros.
 Refletir, revisar e reescrevertex39 considerando um
tos produzidos

gêneros, adequados a objetivos/finalidade,destinatários/interlocutores e o contexto de circulação.
 Escrever textos em gêneros que
apresentem em suaorganização
interna diferentes modos (tipos)
textuais: narração, descrição,argumentação, instrução, relatos e
exposição sem necessidade de
classificação pelotipo.
 Identificar na leitura e empregar na
escrita elementos que com- põem a
narrativa, presentesem
diversosgêneros.
 Refletir, revisar e reescrevertextos produzidos considerando um

gêneros, adequados a objetivos/finalidade,destinatários/interlocutores e o contexto de circulação.
 Escrever textos em gêneros que
apresentem em suaorganização
interna diferentes modos (tipos)
textuais: narração, descrição,argumentação, instrução, relatos e
exposição sem necessidade de
classificação pelotipo.
 Identificar na leitura e empregar na
escrita elementos que com- põem a
narrativa, presentesem
diversosgêneros.
 Refletir, revisar e reescrevertextos 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
diversidade de gêneros que
circulam em sociedade.
Utilizar vocabulário específicoao
gênero textualproduzido.
Priorizar a morfologia depalavras
em situações de uso da escrita,
construindo significados a partir
do código escrito e seucontexto.
Demonstrar autonomia pararevisar o próprio texto durante e depois do processo deescrita.
Compreender diferenças entre
organização de textos emestrofes/versos e em prosa com uso
deparágrafos.
Produzir, revisar e reescrever
textos considerando sua estrutura: paragrafação, marginaçãoe
título procurando demonstrarclareza e coerência nas informações

2º BIMESTRE
ou mais aspectos a seguir: organização em parágrafos (quando for o
caso), sequência lógica de ideias,
coerência e coesão, pon- tuação,
escrita correta das pala- vras etc.
 Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato de
escrever (compreender as- pectos
notacionais e discursi- vos),
considerando adiversidade de gêneros que circulam em
sociedade.
 Utilizar vocabulário específicoao
gênero textualproduzido.
 Priorizar a morfologia depalavras em
situações de uso da escrita,
construindo significados a partir do
código escrito e seucontexto.
40

3º BIMESTRE
ou mais aspectos a seguir: organização em parágrafos (quando for o
caso), sequência lógica de ideias,
coerência e coesão, pon- tuação,
escrita correta das pala- vras etc.
 Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato de
escrever (compreender as- pectos
notacionais e discursi- vos),
considerando adiversidade de gêneros que circulam em
sociedade.
 Utilizar vocabulário específicoao
gênero textualproduzido.
 Priorizar a morfologia depalavras em
situações de uso da escrita,
construindo significados a partir do
código escrito e seucontexto.

4º BIMESTRE
ou mais aspectos a seguir: organização em parágrafos (quando for o
caso), sequência lógica de ideias,
coerência e coesão, pon- tuação,
escrita correta das pala- vras etc.
 Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato de
escrever (compreender as- pectos
notacionais e discursi- vos),
considerando adiversidade de gêneros que circulam em
sociedade.
 Utilizar vocabulário específicoao
gênero textualproduzido.
 Priorizar a morfologia de palavras
em situações de uso da escrita,
construindo significados a partir do
código escrito e seucontexto.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILI DADE
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 ortográficasaplicadas em produção detexto.
 Revisar e corrigir a grafia empregada na produção textual, levando em conta a importânciada
grafia adequada à produção de
sentido.
 Contrapor ocorrências deinterferências da fala na escrita, analisando as possibilidades de erro
(inadequação).

2º BIMESTRE
 Demonstrar autonomia pararevi- sar o
próprio texto durante e de- pois do processo
deescrita.
 Compreender diferenças entre
organização de textos emestro- fes/versos
e em prosa com uso deparágrafos.
 Produzir, revisar e reescrever textos
considerando sua estru- tura: paragrafação,
marginação e título procurando demonstrar
cla- reza e coerência nasinformações
registradas, observando sinais de pontuação
e sua relação com o sentido produzido no
texto.

41

3º BIMESTRE
 Demonstrar autonomia pararevi- sar o
próprio texto durante e de- pois do
processo deescrita.
 Compreender diferenças entre
organização de textos emestrofes/versos e em prosa com uso
deparágrafos.
 Produzir, revisar e reescrever textos
considerando sua estru- tura:
paragrafação, marginação e título
procurando demonstrar cla- reza e
coerência nasinformações registradas,
observando sinais de pontuação e sua
relação com o sentido produzido no texto.

4º BIMESTRE
 Demonstrar autonomia pararevi- sar o
próprio texto durante e de- pois do
processo deescrita.
 Compreender diferenças entre
organização de textos emestrofes/versos e em prosa com uso
deparágrafos.
 Produzir, revisar e reescrever textos
considerando sua estru- tura:
paragrafação, marginação e título
procurando demonstrar cla- reza e
coerência nasinformações 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 SUSTENTABILI DADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS - LÍNGUA
PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Estabelecer relações entre nor- mas
sistematizadas e uso nafala e naescrita.
 Aplicar conhecimentosmorfossin- táticos na
leitura eescrita.
 Aplicar regras convencionais de acentuação
gráfica naprodução escrita.
 Aplicar vocabulário a partir deati- vidades de
pesquisa em jornais e revistas, Internet
eenciclopédia.
 Utilizar a língua escrita como meio de
informação e de trans- missão de cultura e
como ins- trumento para planejar e reali- zar
tarefas concretas em diver- sas
situaçõescomunicativas.
 Reconstruir significados apartir
do texto escrito e seu contexto.

2º BIMESTRE
Análise linguística/semiótica
 Compreender regularidades e irregularidades ortográficasaplica- das
em produção detexto.
 Revisar e corrigir a grafia empre- gada
na produção textual, le- vando em
conta a importânciada grafia
adequada à produção de sentido.
 Contrapor ocorrências deinterferências da fala na escrita, anali- sando
as possibilidades de erro
(inadequação).
 Estabelecer relações entre nor- mas
sistematizadas e uso nafala e
naescrita.
 Aplicar conhecimentosmorfossintáticos na leitura e escrita.
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3º BIMESTRE
Análise linguística/semiótica
 Compreender regularidades e irregularidades ortográficasaplica- das
em produção detexto.
 Revisar e corrigir a grafia empre- gada
na produção textual, le- vando em
conta a importânciada grafia
adequada à produção de sentido.
 Contrapor ocorrências deinterferências da fala na escrita, analisando as possibilidades de erro
(inadequação).
 Estabelecer relações entre nor- mas
sistematizadas e uso nafala e
naescrita.
 Aplicar conhecimentosmorfossintáticos na leitura e escrita.

4º BIMESTRE
Análise linguística/semiótica
 Compreender regularidades e irregularidades ortográficasaplica- das
em produção detexto.
 Revisar e corrigir a grafia empregada na produção textual, le- vando
em conta a importânciada grafia
adequada à produção de sentido.
 Contrapor ocorrências deinterferências da fala na escrita, analisando as possibilidades de erro
(inadequação).
 Estabelecer relações entre nor- mas
sistematizadas e uso nafala e
naescrita.
 Aplicar conhecimentosmorfossintáticos 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

enciclopé- dias e gramáticas
sempre que necessário, em
momentos delei- tura e
escrita ampliando seusconhecimentos.

2º BIMESTRE
regras convencionais de
acentuação
gráfica
naprodução
escrita.
Aplicar vocabulário a partir deatividades de pesquisa em jornais e
revistas, Internet eenciclopédia.
Utilizar a língua escrita como meio de
informação e de trans- missão de
cultura e como ins- trumento para
planejar e reali- zar tarefas concretas
em diver- sas
situaçõescomunicativas.
Reconstruir significados apartir do
texto escrito e seucontexto.
Consultar dicionários enciclopé- dias e
gramáticas sempre que necessário,
em momentos delei- tura e escrita
ampliando seusco- nhecimentos.

3º BIMESTRE
regras convencionais de
acentuação
gráfica
naprodução
escrita.
Aplicar vocabulário a partir deatividades de pesquisa em jornais e
revistas, Internet eenciclopédia.
Utilizar a língua escrita como meio de
informação e de trans- missão de
cultura e como ins- trumento para
planejar e reali- zar tarefas concretas
em diver- sas
situaçõescomunicativas.
Reconstruir significados apartir do
texto escrito e seucontexto.
Consultar dicionários enciclopé- dias e
gramáticas sempre que necessário,
em momentos delei- tura e escrita
ampliando seusco- nhecimentos.

4º BIMESTRE
regras convencionais de
acentuação
gráfica
naprodução
escrita.
Aplicar vocabulário a partir deatividades de pesquisa em jornais e
revistas, Internet eenciclopédia.
Utilizar a língua escrita como meio
de informação e de trans- missão de
cultura e como ins- trumento para
planejar e reali- zar tarefas concretas
em diver- sas
situaçõescomunicativas.
Reconstruir significados apartir do
texto escrito e seucontexto.
Consultar dicionários enciclopé- dias e
gramáticas sempre que necessário,
em momentos delei- tura e escrita
ampliando seusco- nhecimentos.

 Aplicar

 Aplicar

 Aplicar












1
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM








1º BIMESTRE
Número
Identificar o uso do número em suas
diferentes funçõessociais.
Contar, comparar e ordenar a
quantidade de objetos de cole- ções
até 100 unidades e apre- sentar o
resultado por registros verbais e
simbólicos, em situa- ções de seu
interesse, como jo- gos, brincadeiras,
materiais da sala de aula,
entreoutros.
Elaborar situações contextualiza- das,
tendo em vista a compara- ção entre
os números:ordenação crescente e
decrescente, ante- cessor e sucessor
maior que, igual a, menor que, até99.
Contar eventos ou objetos de uma
coleção de maneiraexata

2º 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 denúmeros naturais de até
duas ordens em situações cotidianas, com
e sem suporte da retanumérica.
 Compreender que o SND é formado por 10
algarismos e que o valor do
algarismocorresponde à posição que
eleocupa.
 Compor e decompor número de até duas
ordens, por meio de diferentes adições,
com osuporte de materialmanipulável.

2

3º BIMESTRE
Número
 Identificar as nomenclaturasde
unidade e dezena após a compreensão doagrupamento.
 Realizar contagens de 2 em 2;5
em 5 e 10 em 10 (iniciar pela
contagem de 10 em 10 pela característica doSND).
 Construir fatos básicos da adição
compreendendo as diferentes
composições até 10, estimulando
o cálculo mental e o uso emresolução desituações-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.

4º BIMESTRE
Número
 Compreender diferentes ideias de
multiplicação: repetição de parcelas iguais,
combinaçõese configuraçãoretangular.
 Compreender as diferentes ideias de divisão:
partilha e medida. Identificar e resolver
situações- problema 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, brincadeirasetc.
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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 serefere.
 Realizar contagens paradesenvolver a capacidade de separar
objetos já contados dos ainda não
contados(zoneamento).
 Compreender que o último objeto de
uma coleção a ser contadare- fere-se
à quantidade de objetos da
coleção(Kamii).
 Estabelecer a relação entre
quantidades iguais comobjetos
diferentes.
 Compreender a relação entre
símbolo e quantidade equantidade esímbolo.

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
contextossociais (balança /saco
de arroz; metro/fita...).

3

3º BIMESTRE
 Compreender diferentes ideias da subtração a partir de
situa- ções-problema: retirar,comparar ecompletar.
 Resolver e elaborar problemas de adição e de
subtração, envol- vendo números de até doisalgarismos, com os significados de juntar, acrescentar,
retirar, com- parar e completar com o suporte de
imagens e/ou material mani- pulável, utilizando
estratégias e formas de registropessoais.
PensamentoAlgébrico
 Descrever, após o reconheci- mento e a explicitação de
um pa- drão (ou regularidade), os ele- mentos ausentes
em sequências recursivas de númerosnaturais,
objetos ou figuras.

4º BIMESTRE
Pensamento Algébrico
 Descrever, após o reconheci- mento e
a explicitação de um pa- drão (ou
regularidade), os ele- mentos ausentes
em sequências recursivas de números
naturais, objetos oufiguras.

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

2º BIMESTRE

Geometria
 Identificar o próprio corpo, suas dimensões e sua
relação como espaçofísico.
 Localizar-se e orientar-se no es- paço próximo,
descrevendo oral- mente e de forma pictórica,localizações próximas e pequenas tra- jetórias.

3º BIMESTRE
Geometria
• Observar, manusear e relacionar figuras geométricas
espaciais (cones, cilindros, esferas e blo- cos
retangulares) a objetosfamili- ares do mundo físico, sem
usode nomenclaturas.

Grandezas e Medidas
 Compreender expressões bási- cas para desenvolver
a ideiade tempo: agora, depois, antes, amanhã,hoje.
 Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência
de aconte- cimentos relativos aum dia, utili- zando,
quando possível, oshorá- rios doseventos.
 Relacionar períodos do dia, dias da semana e meses
do ano, utili- zando calendário, quandoneces- sário.

4

4º BIMESTRE
Grandezas e Medidas
 Produzir registros para comunicar o
resultado de umamedição.
 Reconhecer cédulas e moedas do
nosso Sistema Monetário Brasileiro
por meio deatividades lúdicas.
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
 Identificar a escrita de uma data, por meio da consulta aocalendário, apresentando o dia da se- mana, o mês e oano.

Grandezas e Medidas
 Identificar a ideia degrandezas: massa, comprimento,
capaci- dade, temperatura etempo.
 Utilizar instrumentos demedidas não
convencionais/arbitrárias.
 Comparar comprimentos,capaci- dades oumassas.

5

4º
BIMESTRE
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Números
 Reconhecer os diferentesempre- gos
do número e saber utilizá-los em suas
diferentes funções soci- ais.
 Ampliar a contagem de coleções e/ou
eventos, fazendo estimati- vas por meio
de estratégias di- versas a respeito da
quantidade de objetos de coleções
eregistrar o resultado da contagem
desses objetos (até 1000unidades).
 Consolidar a compreensão de situações básicas que envolvem a
construção da ideia de número:
correspondência biunívoca,zoneamento, conservação de quanti- dades,
relações entre quantida- des e
símbolos.

2º 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 parao
desenvolvimento do cálculo mental
considerando fatos fundamentais da
adição e subtração.
 Construir fatos básicos daadição e
utilizá-los no cálculo mental ou escrito,
compreendendo e aplicando as
diferentes ideiasda
adição, por meio de situações-

6

3º BIMESTRE
Números
 Resolver e elaborar problemas de adição
e de subtração, envol- vendo números de
até três or- dens, com os significados de
jun- tar, acrescentar, retirar, comparar e
completar utilizando estratégias pessoais
ouconvencionais.
 Reconhecer e aplicar diferentes ideias de
multiplicação: soma de parcelas iguais,
combinações e configuração retangular,
pormeio da resolução de situações-problema com estratégias pessoais e
registros pictóricos e numéri- cos,
utilizando imagens e/ou materialmanipulável.
 Compreender e aplicar diferentes ideias
de divisão: partilha eme-

4º BIMESTRE
Números
 Reconhecer e resolver situaçõesproblema significativas deadição,
subtração, multiplicação e divisão,
envolvendo diferentes ideias por meio de
registros pictóricos, orais ou escritos de
experiências matemáticas vivenciadas a
partir de jogos, brincadeirasetc.
 Reconhecer em contextos cotidianos a
ideia fracionáriade metade nas
quantidades discretas econtínuas.
 Resolver e elaborar problemas
envolvendo dobro, metade, triplo e terça
parte, com o suporte de imagens ou
materialmanipulável, utilizando
estratégiaspessoais.
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Comparar ou ordenar quantida- des por
contagem (1 em 1, 10em 10, 100 em 100),
pela formulação de hipóteses sobre a
grandeza numérica pela identificação de
quantidades (até a ordem decen- tenas) e pela
compreensão de características do sistema de
nu- meração decimal (valor posicio- nal e
função dozero).
 Ler, interpretar e produzirescritas numéricas,
levantando hipóteses com base na observação
de re- gularidades do SND utilizando a
linguagem oral, de registros não convencionais
e da linguagem matemática.

2º BIMESTRE
problema, utilizando estratégias pessoais
ou
convencionais
com
registros
pictóricos e numéricos.
 Construir fatos básicos da subtra- ção e
utilizá-los no cálculo mental ou escrito,
compreendendo e aplicando as
diferentes ideias da subtração, por meio
de situa- ções-problema, com o uso de
es- tratégias pessoais ou convencio- nais
com registros pictóricos e numéricos.

3º BIMESTRE
dida, por meio de situações-problema com registros pictóricos e
numéricos.

Pensamento Algébrico
 Construir sequências denúmeros naturais
em ordem crescente ou decrescente a
partir de um número qualquer, utilizando
uma regularidade estabelecida.
 Escrever um padrão(ou

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.

7

Pensamento Algébrico
 Descrever os elementos ausen- tes
em sequências repetitivas e em
sequências recursivas denú- meros
naturais, objetos ou figu- ras.

4º BIMESTRE
Pensamento Algébrico
• Descrever os elementos ausen- tes em
sequências repetitivas eem sequências
recursivas de números naturais, objetos
oufiguras.

Geometria
• Analisar, comparar, construir e
visualizar as formas geométricas planas
(bidimensionais) eespaciais
(tridimensionais) por meio de desenhos,
figuras ou por observação na natureza e
no ambientegeométricos.

Grandezas e Medidas
• Realizar contagensconsiderando o
valor de cédulas e moedas de nosso
Sistema Monetário Brasileiro, por meio
de atividades lúdicas.
 Reconhecer cédulas emoedas
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE
regularidade) de sequências repetitivas e
de sequências recursivas, por meio de
palavras, símbolos ou desenhos.

 Compor e decompor númerosna- turais de até três
ordens, com su- porte de material manipulável por meio
de diferentesadições.
 Estruturar a nomenclaturacen- tena.

Geometria
 Reconhecer, nomear e comparar
figuras geométricas espaciais (cubo,
bloco retangular,pirâmide, cone, cilindro
e esfera), relacionando-as com objetos
do mundofísico.

Pensamento Algébrico
 Construir sequências denúmeros naturais em ordem
crescente ou decrescente a partir de um nú- mero
qualquer, utilizando umare- gularidade estabelecida.
Escrever um padrão (ou regulari- dade) de sequências
repetitivase de sequências recursivas, por meio de
palavras, símbolos ou desenhos.

Grandezas e Medidas
 Estimar, medir e comparar capacidade
e massa, utilizando estratégias
pessoais e unidades de medida não
padronizadasou padronizadas (litro,
mililitro, grama equilograma).
 Reconhecer instrumentosmais

8

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 econvencionais.
 Reconhecer unidades de tempo:
dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano e utilizar calendários
eagendas.

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
Geometria
Perceber o próprio corpo,
suas dimensões e sua
relação como espaçofísico.
Localizar-se e orientar-se no
es- paço próximo,
descrevendo oral- mente e de
forma pictórica,locali- zações
próximas e pequenas trajetórias.
Registrar, em linguagem
verbal ou não verbal, a
localização etra- jetórias 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
segui- dos ou plantas de
ambientesfa miliares,
assinalando entradas, usuais
de medidas e seus
significados nos contextos
sociais.

2º BIMESTRE

9

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
saídas e alguns pontos de
refe- rência.
 Reconhecer seu próprio
corpo como referencial de
trajetóriano espaço.
Grandezas e Medidas
 Compreender
a
ideia
degrandezas:
massa,
comprimento,capa- cidade,
temperatura etempo.
 Utilizar
instrumentos
demedida
arbitrária
e
medida
padrãopara
compreender
a
necessidadede medida legal
(metro, litro, hora, quiloetc.).
 Estimar, medir e comparar
com- primentos de lados de
salas (in- cluindo contorno) e
depolígonos,
utilizando unidades de medida

2º BIMESTRE

1
0

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e
milíme- tro) e instrumentos
adequados.

2º BIMESTRE
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3º BIMESTRE

4º BIMESTRE
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Números
 Atribuir a utilização de
números em suas diferentes
funçõessoci- ais.
 Consolidar a contagem
decole- ções e/oueventos.
 Demonstrar a produção de
escri- tas numéricas,
levantandohipóte- ses com
base em observação de
regularidades, utilizando a
lingua- gem oral, de registros
não con- vencionais e da
linguagem mate- mática.
 Ler, escrever e comparar
núme- ros naturais até a
ordem de uni- dade de milhar,
estabelecendo relações entre
os registrosnumé- ricos e o
sistema deescrita.

2º 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 posiçãoocupada por eles
na escrita numérica (até no
mínimo10000).
 Construir e utilizar fatos
básicos da adição, da
subtração e da multiplicação
para o cálculo mental
ouescrito.
 Compreender e aplicar as
diferentes ideias de
adição:juntar e acrescentar
por meio de situações
problema comregistros
11
pictóricos enuméricos.
 Resolver problemasenvolvendo

3º BIMESTRE
Números

4º BIMESTRE
Números

 Compreender e aplicar
diferentes ideias de
multiplicação: soma de
parcelas iguais, combinações
e configuração retangular por
meio da resolução de
situações-pro- blema com
registros pictóricos e
numéricos, utilizando imagens
e/ou materialmanipulável.
 Compreender e aplicar as diferentes ideias da divisão na
reso- lução e elaboração de
situações- problema com um
número natural por outro (até
10), com resto zero e com
resto diferente de zero, com os
significados de repartição
equitativa e de medida, por
meio de estratégias e registros
pesso- ais.

 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,
brincadeirasetc.
 Compreender em contextos
cotidianos ideias
fracionáriasde metade,
metade da metade (quarto)
e dos décimos de
quantidades contínuas e
discretas.
 Associar o quociente de
uma divisão com resto
zero deum
número natural por 2, 4 e 10 às
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Compreender a
identificaçãode quantidade
de algarismos e da posição
por elesocupadas.
 Ler, escrever e comparar
quanti- dades até 9999,
estabelecendo relações entre
os registrosnumé- ricos e
sistema deescrita.
 Introduzir a nomenclaturamilhar.
Pensamento Algébrico
 Identificar regularidades em
se- quências ordenadas de
números naturais, resultantes
da realiza- ção de adições ou
subtraçõessu- cessivas por
um mesmo número.
Geometria
 Reconhecer o corpo como
refe- rencial de localização
noespaço.

2º BIMESTRE
significados da adição, juntare
acrescentar.
 Solucionar problemas
envolvendo as diferentes
ideias de subtração: retirar,
comparar e completar por
meio de situações problema
com registros pictóricos
enuméricos.
 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, relacionandoos com deslocamentos para a
direita ou para aesquerda.

12

3º BIMESTRE
Pensamento Algébrico
 Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes
sentenças de adições ou de
sub- trações de dois números
naturais que resultem na
mesma soma ou diferença.

4º BIMESTRE
ideias de metade,
quartae décimapartes.
 Compreender, resolver
eformular situaçõesproblema, envolvendo meio,
quartos e décimos, utilizando
representações não
convencionais.

Geometria
 Formular composição e
análises de figuras em
malhasquadricula- das
estabelecendo sua relação
com a medida deperímetro.

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
partesque
compõe
diferentes
figuras
tridimensionais.
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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 mu- danças
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 obje- tos no
espaço, considerando mais de
um ponto de referência, e
indicar as mudanças
dedireção e desentido.
 Relacionar diferentes pontos
de referências para
localização de pessoas e
objetos no espaço estabelecendo relações entre
elese

2º BIMESTRE
Pensamento Algébrico
 Descrever uma regra de
formação da
sequênciaordenada e
determinar elementos
faltantes ouseguintes.
Geometria
 Associar, nomear e
comparar figuras
geométricas espaciaisa
objetos do mundofísico.
 Descrever características
de algumas
figurasgeométricas
espaciais (prismas retos,
pirâmides, cilindros,
cones), relacionando-as
com suas planificações.

Probabilidade e Estatística
13
 Realizar pesquisa, organizare
construir representações

3º BIMESTRE
Probabilidade e Estatística
 Compreender a
funcionalidade dos registros,
nos jogos ebrinca- deiras.

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”,
emsitu- ações docotidiano.
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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.
Probabilidade e Estatística
 Ler, interpretar e fazer uso
das informações expressas
em ta- belas e em gráficos de
colunas simples na forma de
ícones, sím- bolos, signos
ecódigos.

2º 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.
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3º BIMESTRE

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

2º BIMESTRE
Números

3º BIMESTRE
Números

4º BIMESTRE
Números

 Ler, escrever e ordenar
números naturais até a ordem
de dezenas de milhar,
reconhecendo as propriedades do sistema
denumera- ção decimal
realizando opera- ções por
meio de situações-pro- blema.
 Mostrar, por decomposição e
composição, que todo
número natural pode ser
escrito pormeio de adições e
multiplicações por potências
de dez, para compre- ender o
sistema de numeração
decimal e desenvolver
estraté- gias decálculo.
 Estabelecer relações de
ordem de números naturais e
seuposici- onamento na
retanumerada.

 Resolver e elaborar
situações- problema com
números naturais envolvendo
adição e subtração,
utilizando estratégias
diversas, como cálculo,
cálculo mental e algoritmos
diversos, além de fazer
estimativas doresultado.
 Utilizar as relações entre
adição e subtração, bem
como entre multiplicação e
divisão, para ampliar as
estratégias decálculo.
 Utilizar as propriedades
das
operações
paradesenvolver
estratégias decálculo.

 Resolver e elaborar situações
problema envolvendo
diferentes significados da
multiplicação(adi- ção de
parcelas iguais,configura- ção
retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias
di- versas, como cálculo por
estima- tiva, cálculo mental
ealgoritmos.
 Resolver e elaborar situaçõesproblema de divisão cujo
divisor tenha no máximo dois
algaris- mos, envolvendo os
significados de partilha e de
medida, utili- zando
estratégias diversas,como
cálculo por estimativa, cálculo
mental ealgoritmos.
 Compreender
a
tabuadacomo forma de
organização
de
fatos
fundamentais.

 Compreender a
representaçãodo número
fracionário em situações
significativas econcretas.
 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 situações- problema.
 Estabelecer relação de
equivalência
entrefrações.
 Estabelecer relação de ordem
(maior que, menor que) entre
frações de mesmo
numeradorou
de mesmo denominador.

Pensamento Algébrico
15 de
 Reconhecer, por meio
investigações, utilizando a
calculadora
quandonecessário,
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Ampliar
procedimentosoperató- rios
de adição, subtração, multiplicação e divisão dos
números naturais, por meio
desituações- problema.

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
interpretaçãode horas
eminutos.
 Resolver situações-problema
envolvendo
transformaçõesentre 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
16
cotidiano,como
informar os horários de início e

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

 Compreender a
representaçãodo número
decimal em situações
significativas e concretas,
reco- nhecendo a função da
vírgula na escrita donúmero.
 Reconhecer que as regras do
sistema de numeração
decimal podem ser
estendidas para arepresentação decimal de um
nú- mero racional e relacionar
déci- mos e centésimos com
a repre- sentação do sistema
monetário brasileiro.

 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 registropessoais.
 Resolver situações-problema
envolvendo
númerosfracionários (parte/
todo e fração de quantidade)
no contextosocial.
 Propiciar o
desenvolvimentodo cálculo
mental, cálculo aproximado,
estimativa, uso de
calculadora, socialização de
estratégias deconferência.

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 ummesmo
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Pensamento Algébrico
 Identificar regularidades em
se- quências numéricas
compostas por múltiplos de
um número natu- ral.
 Reconhecer, por meio de
investi- gações, que há grupos
de núme- ros naturais para os
quais as divi- sões por um
determinado número resultam
em restos iguais, identificandoregularidades.
Grandezas e Medidas
 Medir e estimar comprimentos
(incluindo perímetros),
massas e capacidades,
utilizandounidades de medida
padronizadas mais usuais.
 Medir, comparar e estimar
área de figuras planas
desenhadasem

2º BIMESTRE
términoderealização de uma tarefa
e sua duração.
Geometria
 Identificar ângulos retos e não
retos em figuras poligonais
com o uso de dobraduras,
esquadros ou softwares
degeometria.
 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 utilizálana construção de figuras
congruentes, com o uso de
malhas quadriculadas e de
softwares degeometria.
 Construir e
interpretarmaquetes.
17

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 associ- ada e
utilizá-lo em comparações de
temperaturas em diferentes
regiões do Brasil ou no
exterior ou, ainda, em
discussões queen- volvam
problemas relacionados ao
aquecimentoglobal.
Geometria
 Identificar semelhanças
ediferen- ças (quanto ao
número de lados, ângulos e
vértices) entre os polí- gonos.

4º BIMESTRE
Pensamento Algébrico
 Determinar o número
desconhecido que torna
verdadeira uma
igualdadeque 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,
planilhaseletrônicas.
 Resolver e elaborar
problemas que envolvam
situações de compra e
venda e formas de
pagamento, utilizando
termos como troco
edesconto,
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
malha quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de
me- tades de quadradinho,
reconhe- cendo que duas
figuras com for- matos
diferentes podem ter a mesma
medida de área.
 Realizar leituras de medidas
em instrumentos
convencionais e não
convencionais, que expressem o resultado por
númerodeci- mal e/oufrações.
 Interpretar textos que
consteminfor- mações que
envolvammedidas.
 Relacionar as principais
frações das principais
unidades de medi- das a
saber: ½, ¼. (½ Metro =50
cm; ¼ L = 250mL).

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

3º BIMESTRE
 Calcular o perímetro e a área
de figuras planas:
triângulos;quadri- láteros
(quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e
trapézio) a partir de situaçõesproblema, utilizando a malha
quadriculada ou
materialconcreto.
Probabilidade e Estatística
 Identificar, entre eventos
aleató- rios cotidianos,
aqueles quetêm maior
chance de ocorrência, reconhecendo características
de resultados mais
prováveis, sem
utilizarfrações.
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4º BIMESTRE
enfatizando o consumo ético,
consciente e responsável.
Geometria
 Reconhecer e estudar os
elementos (bases,
númerode faces, vértices
e arestas) das figuras
espaciais: cilindros, cones,
pirâmides,
paralelepípedos ecubos.
 Associar prismas e pirâmides
a suas planificações e
analisar, nomear e comparar
seus atributos,
estabelecendorelações entre
as representações planas e
espaciais.
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Geometria
 Identificar localização e
trajetóriasrepresentadospormeiodemapas.
 Descrever trajetórias e
localiza- ção de pessoas e de
objetos no espaço, por meio
de malhas qua- driculadas e
representações como
desenhos, mapas, planta
baixa e croquis, empregando
ter- mos como direita e
esquerda, mudanças de
direção e sentido, intersecção,
transversais, parale- las
eperpendiculares.
 Realizar observações
emrelação ao objeto e seu
observador, fa- zendo
registros e socialização da
observação.
 Distinguir as
figurasgeométricas no meio
ambiente eutilizá-las
para representá-lo.

2º BIMESTRE

19

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE
Probabilidade e Estatística
 Adquirir noções
decombinação associada à
multiplicação e tabela.
 Resolver situaçõesproblema simples
envolvendo noçõesde
possibilidade
eprobabilidade.
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

Probabilidade e Estatística
 Ler e interpretar
informaçõespre- sentes nos
meios de comunica- ção e no
comércio, registradas por
meio de tabelas egráficos.
 Analisar, resolver, e realizar
re- gistro de dados
apresentados em tabelas
simples ou de dupla en- trada,
em gráficos de colunas, de
barras, de setores ou
pictóricos, com base em
informações dasdi- ferentes
áreas do conhecimento, e
produzir texto com a síntese
de suaanálise.
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3º BIMESTRE

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

2º BIMESTRE
Números

3º BIMESTRE
Números

 Reconhecer outros sistemas
de numeração em contexto
daHistó- ria da Matemática
para a compre- ensão da
importância do número para a
civilizaçãoatual.
 Ler, escrever e ordenar
números naturais até a
ordem das cente- nas de
milhar com compreensão das
principais características do
sistema de
numeraçãodecimal.
 Ler, escrever e ordenar
números racionais na forma
decimal com compreensão
das principais ca- racterísticas
do sistema de nume- ração
decimal, utilizando, como
recursos, a composição e
decom- posição e a
retanumérica.
 Comparar e
representarnúmeros
na reta numérica.

 Propiciar o
reconhecimentode
múltiplos e divisores em
contextos docotidiano.
 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
ealgoritmos.
 Compreender a
representaçãodo número
fracionário e decimal em
situações significativas e
concretas.

 Identificar e representar
frações (menores e maiores
que a uni- dade), associandoas ao resul- tado de uma
divisão ou à ideiade parte de
um todo, utilizando a reta
numérica comorecurso.
 Associar as
representações10%, 25%,
50%, 75% e 100%respectivamente à décima parte,
quarta parte, metade, três
quartos e um inteiro, para
calcular porcenta- gens,
utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e
calcula- dora, em contextos de
educação financeira,
entreoutros.
 Ampliar
procedimentosoperató- rios
de adição, subtração, multiplicação
e
divisão
dosnúmeros

21

4º BIMESTRE
Números
 Realizar adição e
subtraçãode 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
princípiomultiplicativo.
 Identificar
fraçõesequivalentes.
Comparar e ordenar
números racionais positivos
(representações fracionária
e decimal), relacionando-os
a pontos na retanumérica.
 Propiciar o
desenvolvimentode cálculo
mental, cálculo aproximado,
estimativa, usode
calculadora e socialização de
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Ampliar
procedimentosoperató- rios
de adição, subtração, multiplicação e divisão dos
números naturais, por meio
desituações- problema.

Pensamento Algébrico
 Concluir, por meio de
investiga- ções, que a relação
deigualdade existente entre
dois membros de uma
equação permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou
di- vidir cada um desses
membros por um mesmo
número, para construir a
noção de equivalên- cia.

2º BIMESTRE
Pensamento Algébrico
 Resolver e elaborar
problemas cuja conversão
em sentença matemática
seja umaigualdade com uma
operação em que um dos
termos édesconhecido.
Grandezas e Medidas
 Reconhecer temperatura
como grandeza e o grau
Celsiuscomo 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
aquecimentoglobal.
 Registrar as temperaturas
máxima e mínima 22
diárias,em

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

PensamentoAlgébrico
 Resolver
problemas
queenvol- vam variação de
proporcionali- dade direta
entre duas grande- zas.
Grandezas e Medidas
 Concluir, por meio de
investiga- ções, que figuras de
perímetros iguais podem ter
áreas diferentes e que,
também, figuras que têma
mesma área podem ter
períme- trosdiferentes.

4º BIMESTRE
estratégias de conferência.
Pensamento Algébrico
 Resolver problemas
envolvendo a partilha de uma
quantidadeem duas
partesdesiguais.
Grandezas e Medidas
 Propiciar o reconhecimento
de cédulas e moedas
quecirculam no Brasil e de
possíveis trocas entre
cédulas e moedas de
outrospaíses.
 Realizar operações
utilizandoa compreensão de
valores monetários: preços,
trocos, orçamentos
eprestações.
 Interpretar, criar e produzir
textos que constem
informações que
envolvammedidas.
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Grandezas e Medidas
 Construir e utilizar os
principais instrumentos de
medidaspresen- tes no
contextosociocultural.
 Correlacionar e reconhecer
apre- sença e importância de
medidas em outras áreas de
conheci- mento e
nasprofissões.
 Resolver e elaborar
problemas envolvendo
medidas das grande- zas
comprimento, área, massa,
tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a
transforma- ções entre as
unidades maisusu- ais em
contextossocioculturais.

2º BIMESTRE
locais do seu cotidiano, e
elaborar gráficos de colunas
com as variações diárias da
temperatura,
utilizando,inclusive,
planilhaseletrônicas.
Geometria
 Representar locais,
espaços e edificações por
meio de maquetes
utilizandopoliedros,
esferas, cilindros econes.
 Reconhecer a congruência
dos ângulos e a
proporcionalidade entre os
ladoscorrespondentes de
figuras poligonais em
situações de ampliação e de
redução por meio de
desenhos ou figuras em
malhas quadriculadas
23 e
usando tecnologiasdigitais.

3º BIMESTRE
 Reconhecer volume como
gran- deza associada a
sólidosgeomé- tricos e medir
volumes por meio de
empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente,
obje- tosconcretos.
Geometria
 Calcular o perímetro e a área
de figuras planas:
triângulos;quadri- láteros
(quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e
trapézio) a partir de situaçõesproblema, utilizando a malha
quadriculada ou
materialconcreto.
Probabilidade e Estatística
 Utilizar
noções
de
combinação associada à
multiplicação
etabela
emsituações-problema.

4º BIMESTRE
 Relacionar as principais
frações das principais
unidades de medidas a
saber: ½, ¼ (½metro
= 50 cm; ¼ L = 250 ml).
Geometria
 Associar figuras espaciais
asuas planificações (prismas,
pirâmides, cilindros e cones)
e analisar, nomear e
comparar seusatributos.
 Reconhecer, nomear
ecomparar polígonos,
considerando lados, vértices
e ângulos, e desenhá- los,
utilizando material de
desenho ou
tecnologiasdigitais.
 Realizar composição,
decomposição
erepresentação de
figurastridimensionais.
 Perceber oselementos
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Geometria
 Reconhecer e
representarlocali- zação,
trajetórias e orientações por
meio demapas.
 Utilizar e
compreenderdiferentes
representações para a
localiza- ção de objetos no
plano, como mapas, células
em planilhas ele- trônicas e
coordenadas geográfi- cas, a
fim de desenvolver as primeiras noções de
coordenadas cartesianas.
 Interpretar, descrever
erepresen- tar a localização
ou movimenta- ção de objetos
no plano cartesi- ano (1º
quadrante), utilizando coordenadas
cartesianas,indicando
mudanças de direção e de
sen- tido egiros.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

 Identificar semelhanças e
diferenças entre poliedros
(prismas, pirâmides e outros),
reconhecendo os seus
elementos semelhantes e
diferentesarestas.

 Elaborar e resolver situaçõesproblema simples,
envolvendo noções de
possibilidade eprobabilidade.

Probabilidade e Estatística
 Reconhecer na vivência
situações determinísticas e
probabilísticas (podem
ounão 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 deocorrer
(equiprováveis).
24

4º BIMESTRE
geométricos nas formas da
natureza, nas
criaçõesartísticas, na
tecnologia e naarquitetura.

Probabilidade eEstatística
 Apresentar todos os
possíveis resultados de um
experimento aleatório,
estimando se esses
resultados são igualmente
prováveis ounão.
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Probabilidade e Estatística
 Ler, interpretar e
compreenderin- formações
presentes nos meios de
comunicação e no comércio,
registradas por meio de
tabelas e gráficos.
 Realizar pesquisa envolvendo
va- riáveis categóricas e
numéricas, organizar dados
coletados por meio da
construção de tabelas,
gráficos de colunas, barras,
seto- res, pictóricos e de
linhas, com e sem uso de
tecnologias digitais,e
apresentar texto escrito sobre
a finalidade da pesquisa e a
sín- tese dosresultados.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

1
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE
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Vida e Evolução

Vida e Evolução

Terra e Universo

 Reconhecer o próprio
corpo, identificando as
suas partes e
representandoasgraficamen- te.
 Reconhecer
asfuncionalida- des das
partes docorpo.
 Destacar as inúmeras
capa- cidades do corpo
humano, como correr,
saltar, produzir som,
raciocinar, manusear
objetos com controle e
deli- cadeza etc., e como
elas po- dem ser
aprendidas e melhoradas,
independentementede
gênero, de origem étnicoracial, de constituição
físicae
intelectual, de condiçãosoci-

 Comparar as características
físicas entre os
colegas,identifi- cando
semelhanças com outros
indivíduos.
 Reconhecer a diversidade
entre os colegas, respeitando
os indi- víduos em suas
diferentes cara- terísticas:
individuais, físicas,cul- turais
socioeconômicas, étnicoraciais, de gênero, de
orientação sexual e deidade.
 Compreender a importância
da valorização, do
acolhimento e do respeito às
diferençasindividuais, físicas,
socioeconômicas, étnicoraciais, de gênero,
deorientação
sexual, de idade e culturais
para

 Estabelecer uma forma de
orga- nização das atividades
escolares considerando as
diferentesesca- lastemporais.
 Identificar e nomear
diferentes escalas de tempo:
os períodos diários (manhã,
tarde e noite) ea sucessão de
dias, semanas, me- ses
eanos.
 Analisar as formas de
acompa- nhamento e
registro do tempo como
relógios e calendários e
monitorar o intervalo de
tempo necessário para a
ocorrênciade
eventosmarcantes.
 Descrever as atividadesdiárias
nos períodos da manhã, tarde
e

2

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

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

al, cultural etc.
 Sugerir jogos ebrincadeiras
que estimulem o uso de
todas as partes docorpo.
 Relatar situações nas
quaisa poeira, os fluidos
corporais, a fuligem, a
umidade etc., pre- judicam
a saúde e qualidade de
vida daspessoas.
 Discutir como problemas
de pele, infecções,
problemas respiratórios,
dentre outros, estão
relacionados com as
“sujeiras” (poeira,
fluidos,flui- dos corporais,
materiais em
decomposição,
fuligemetc.).
 Identificar as
“sujeiras”(poei- ra, fluidos,
fluidos corporais,
materiais
emdecomposição,
fuligem etc.) como possíveis

a promoção da convivência harmoniosa em sociedade.
 Sugerir jogos e brincadeiras
nas quais a diversidade entre
osindi- víduos évalorizada.

noite e quantificar em quais
ocor- rem a maior parte das
atividades.
 Relacionar o período do dia
iluminado pelo Sol, como o
de maior atividade do ser
humanoe o período menos
iluminadocom
o de menor atividade.
 Examinar e comparar grupos
de animais com relação a
seuperío- do de maior
atividade.Exemplos:
cachorros, gatos, corujas,
mor- cegos, mariposas,
borboletas, cobras.

3

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

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

fontes de microorganismos nocivos à
saúde.
 Demonstrar a importância
dos hábitos de higiene
pessoal (lavar as mãos
antes de co- mer, escovar
os dentes e lim- par os
olhos, o nariz e as orelhas) para a manutenção
da saúde.

4

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

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

Vida e Evolução

Vida e Evolução

Terra e Universo

Matéria e Energia

 Identificar as plantas mais
significativas do cotidiano
(plantas de casa, da
escola, da horta, de
plantações,plantas/árvores decorativas,
árvo- res de sombra,
árvores com balanço etc.),
indicando os locais onde
sedesenvolvem.
 Descrever características
de plantas que fazem
parte coti- diano
escolar/rural/urbano
considerando: tamanho,
for- ma, cor, cheiro, fase
da vidae relacionar essas
característi- cas aos locais
ondehabitam.
 Recordar os animais mais
significativos do
cotidianoes-

 Compreender
o
Sol
comofonte
primária
de
energia para a vida naTerra.
 Entender a importância
daágua para a vida no
Planeta.
 Observar e registrar, por meio
de experimentos, a
importância da água e da luz
para amanutenção da vida
das plantas emgeral.
 Relatar casos do cotidiano
esco- lar/doméstico/rural nos
quais a pouca intensidade
luminosa e/ou a baixa
disponibilidade de água
prejudicou o desenvolvimento
de plantas (Exemplo:
5
ausência de gramíneas
embaixo deárvores
de copa frondosa).

 Descrever as posições do
Solem diversos horários do
dia, identifi- cando a posição
do nascente, da elevação
máxima e dopoente.
 Associar a posição do Sol
noCéu à intensidade da
incidência de luz.
 Acompanhar as variações do
tamanho da sombra de
objetose associá-las as
posições do Sol no Céu no
período de umdia.
 Observar e descrever as
varia- ções de temperatura e
reflexão da luz em objetos
escuros ecla- ros, de
diferentes constituições,
expostos aoSol.
 Avaliar os efeitos daradiação

 Selecionar e identificar do que
são feitos os objetos que
fazem parte do cotidiano
(metal, vidro, papel, madeira,
plástico etecido).
 Discutir o uso dos
diferentes objetos com base
em suacom- posição.
 Identificar, por meio de
pesquisa, a composição e
forma de objetos antigos,
comparando-os com ob- jetos
da mesma funçãoutilizados
naatualidade.
 Reconhecer que os objetos
são produzidos para
funçõesespecí- ficas e que o
seu uso depende das
propriedades dosmateriais
que os compõem.
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colar/rural/urbano (animais
domésticos, do campo,
sel- vagens, insetos etc.),
indi- cando os locais
onde se de- senvolvem e
a relação deles com os
seres humanos.
 Descrever características
de animais que fazem
parte do cotidiano,
considerando: ta- manho,
forma, cor, cheiro, fase da
vida, local que sedesenvolve, pelagem/revestimento do
corpo, presença de
chifres, esca- mas, penas,
garras, e relaci- onar
essas características aos
locais ondevivem.
 Relatar casos nos quais a
interferência humana
causou desequilíbrios
naspopula-

 Relatar, a partir de pesquisa
na comunidade, os diferentes
usos (alimentício, medicinal,
constru- ção, decorativo etc.)
das plantas do cotidiano,
identificando quais partes do
vegetal são utilizados em
cadacaso.
 Identificar as principais
partesde uma planta (raiz,
caule, folhas, flores e frutos)
e as funções que cada
umadesempenha.
 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 aqualida- de de vida e
bem-estar dos estu- dantes.

solar (aquecimento e reflexão)
em diferentes tipos de
superfície (água, areia, solo,
superfícies escura, clara e
metálica etc.) or- denando os
que apresentam mais brilho e
os que sofrem mai- ores
variações de temperatura.
 Apontar e justificar
situações vivenciais nas
quais o Sol éa fonte de
calor eenergia.

 Propor o uso de diferentes
mate- riais para a construção
deobjetos de uso cotidiano,
tendo em vista algumas
propriedades, tais como
flexibilidade, dureza,
transparên- cia,
condutibilidade etc.
 Observar e discutir situações
cotidianas que podem
represen- tar riscos à
segurança e àsaúde
dosindivíduos.
 Discutir com os colegas e
os familiares sobre como
eles per- cebem as
situações de risco à saúde e
à segurança nosambi- entes
escolar edoméstico.
 Reconhecer os
principaismateri- ais e objetos
que representam riscos à
saúde e à segurança –
objetos cortantes, materiais
in- flamáveis,
eletricidade,produtos
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ções de animais e/ou
plantas.

4º BIMESTRE
de limpeza, medicamentos etc.
 Discutir estratégias
parapreven- ção de
acidentesdomésticos

7
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Vida e Evolução

Vida e Evolução

Terra e Universo

Matéria e Energia

 Elencar os animais mais
frequentes nos cotidianos
ur- bano e rural
(animaisdomés- ticos,
animais de pecuária e
animais selvagens),
identifi- cando as suas
principais ca- racterísticas
e destacando a relação
desses animais com os
sereshumanos.
 Relatar desequilíbrios
ambi- entais, destacando
a influên- cia humana em
cadasituação e os
consequentes distúrbios
às populações de animais
envolvidas.
 Conhecer o ciclo de vidados
seres vivos.

 Elencar animais que
comparti- lham
características externas
similares, sugerindo
categorias para aqueles
maissemelhantes.
 Diferenciar os animais
porgran- des grupos, dando
destaque às características
que os asseme- lham.
 Conhecer as classes dos
animais vertebrados (peixes,
anfíbios, répteis, aves e
mamíferos), com- parando as
características queos situam
em cada grupo taxonômi- co.
 Propor estratégias de
preserva- ção dos
8
vertebrados doCerrado,
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 irregulari- dades
dos terrenosetc.
 Reconhecer e representar a
esfericidade da Terra
atravésde modelos.
 Identificar semelhanças e diferenças nos modelos
derepresen- tação da Terra no
que diz respei- to aos tipos de
solos, presença de água e
florestas, desníveis e
irregularidades dos
terrenosetc.
 Contrastar modelos derepresen-

 Produzir sons a partir
davibração de objetos de
diferentes consti- tuições
eformatos.
 Identificar as variáveis que
influ- enciam no som emitido
pormate- riais de diferentes
constituições e formatos.
 Reconhecer a fonte de
diferentes sons, relacionandoos à consti- tuição do material
que o produ- ziu.
 Experimentar situações com
baixa e alta luminosidade e
luzes com diferentes cores e
descrever como os objetos
são visualizados em
cadasituação.
 Investigar o que ocorre coma
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 Identificar, com exemplos
do cotidiano, a forma de
repro- dução e
desenvolvimentodos
animaisdomésticos.
 Reconhecer a
reprodução como forma
decontinuidade
dasespécies
 Reconhecer que os seres
vivos passam por
alterações ao longo do
seu ciclo devida.
 Identificar
ocorrênciasque
interferem no ciclo de
vida
dos
animais
eplantas.

afetadas pelas interferências humanas no meio ambiente.

tação da região do entorno da
escola com observação de
cam- po, identificando como
as carac- terísticas reais se
traduzem nos modelos.
 Fazer observações do céu
aolho nu e registrar as
variações de posições do Sol,
da Lua e dos planetas num
mesmo horário de dias,
semanas e mesesdistintos.
 Manipular mapas celestes
para auxiliar na observação e
registro do ciclo diário,
semanal emensal dos
principais astros da abóboda
celeste, especificamente o
Sol, a Lua e planetas do
sistemasolar.
 Observar
e
registrar
comovariam as posições do
nascente e poen- te do Sol no
decorrer doano.

passagem da luz através de
obje- tos transparentes (copos,
janelas de vidro, lentes,
prismas, água etc.), no contato
com superfícies polidas e
espelhos e no contato com
objetos opacos (paredes,
pessoas etc.).
 Compreender que a luz
interage de forma diferente de
acordocom o material
queilumina.
 Investigar as consequências
do excesso de luminosidade
sobreo olhohumano.
 Identificar os sons do
cotidiano escolar, urbano e
rural,incluindo ruídos, em
especial aqueles que
produzem incômodo, como
obras, aviões, trens, fogos de
artifícioetc.
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1
0

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

 Observar e registrar
osprincipais eventos celestes
ànoite.
 Observar e relatar os
diferentes tipos de solo
existentes na cidade e no
entorno daescola.
 Comparar diferentes
amostrasde solo com base em
características como cor,
textura, tamanho das
partículas e
permeabilidadeetc.
 Investigar as origens e
justificar as principais
aplicações práticas de cada
tipo desolo.
 Identificar os diferentes tipos
de solos e classificá-los
comrelação as aplicações na
agricultura, na construção
civil, extração de mineraisetc.
 Reconhecer a importância
do solo para a manutenção
davida
destacando seu papel para as

 Relacionar as condições
sonoras do ambiente e
hábitos pessoaisà saúde
auditiva, considerando os
efeitos negativos de sons
altos, ruídos frequentes, uso
indevido dos fones de ouvido
etc., pro- pondo estratégias
para mitigá-los oueliminá-los.
 Discutir sobre a qualidade de
vida e o bem-estar
proporciona- dos por
paisagens sonorasagradáveis.
 Identificar os fatores
ambientaise os hábitos
pessoais prejudiciais à saúde
dos olhos e acuidade vi- sual,
propondo estratégias para
mitigá-los oueliminá-los.
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plantas, animais invertebrados e
para os seres humanos.
 Identificar os diversos
usosdo solo naregião.
 Discutir sobre a
importânciado solo para
aagricultura.
 Propor ações para
conservaçãoe preservação do
solo como: reflo- restamento;
proteção de nascen- tes;
rotação de culturasagrícolas;
adubação e plantiodireto.

10

4º BIMESTRE
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Vida e Evolução

Vida e Evolução

Matéria e Energia

Terra eUniverso

 Apresentar exemplos do
cotidiano de forma a
ilustrar as relações de
predaçãoen- tre
osanimais.
 Elaborar
uma
cadeiaalimentar
simples, considerando os
exemplos de predação
elen- cados.
 Discutir sobre os animais
herbívoros, em especial
os invertebrados,
(artrópodes, anelídeos,
moluscos), para incluí-los
na cadeia alimentar,
destacando sua posição
(ní- veltrófico).
 Selecionar um bioma
brasilei- ro como
referência paraela-

 Levantar percepções da
comuni- dade acerca dos
micro- organismos e da sua
importância para a vida na
Terra, refletindose há
impressões distorcidas acerca
da importância e ubiquidade
des- sesseres.
 Investigar se há algum
ambiente ou ser vivo, no
planeta Terra, que não é
povoado por e/ou não interage com osmicroorganismos.
 Reconhecer que os seres do
Reino Animalia, desde seu
sur- gimento no Planeta,
semprecoe- xistiram com as
bactérias, consi- derando
11 que
este segundogrupo surgiu na
Terra há mais tempoe
que mantém uma relaçãoíntima

 Apontar situações cotidianas
nas quais é possível
identificar mistu- ras (café
com leite, água e sa- bão,
leite e chocolate em pó, água
e sal, água e óleo, resíduos
de poluição no ar, no solo e na
águaetc.).
 Identificar as misturas com
base em propriedades
físicasobservá- veis como
temperatura de fusão,
temperatura de ebulição,
densi- dade e número de
fases, reco- nhecendo
suascomposições.
 Criar situações para
observaras alterações das
propriedadesfísi- cas das
substâncias e misturas.
Exemplo: água pura vs.água
com sal

 Observar as posições do
nascen- te e do poente do Sol
e
identificar
os
pontos
cardeais Leste-Oestee NorteSul.
 Conhecer e saber fazer o
usode 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
umabússola e aplicativos
deGPS.
 Localizar as posições
relativasda
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borar uma cadeia alimentar
simples, destacando a
radia- ção solar como
fonteprimária de energia a
todos seres vi- vos e os
decompositores co- mo os
seres que garantem a
ciclagem de nutrientes nos
ecossistemas.
 Reconhecer o papel do
Sol como fonte primária
deener- gia para a
produção de ali- mentos.
 Elaborar uma teia
alimentar do bioma
Cerrado, destacan- do as
interações tróficas e com
exemplos de animais que
se alimentam emdiferentes níveistróficos.
 Demonstrar por meiode
dinâmicas, jogos,brincadei-

com todos os animais.
 Investigar a importância dos
micro-organismos, em
especial das bactérias, para
a manuten- ção da vida
naTerra.
 Reconhecer que nenhum
animal é capaz de se
desenvolver semo suporte dos
micro-organismos, em
especial dasbactérias.
 Conhecer processos de
produção de alimentos,
combustível emedi- camentos
auxiliados por microorganismos.
 Formular representações
do planeta Terra caso
osmicroorganismosdesapareçam
.
12
 Investigar
e
mapear
acomunida- de em busca de
doenças causa- das por
infecções demicroorganismos.

 Discutir situações em que os
materiais sofrem
transformações quando
submetidos adetermina- das
condições de temperatura, luz
e umidade. Exemplo: desbotamento de pinturas e roupas,
ferrugem, amolecimento e
endu- recimento de
materiaisetc.).
 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
radia- ção (luz) e deumidade.
 Investigar técnicas
pararedução dos efeitos das
variações de temperaturas,
da incidênciade
radiação e da umidade sobre os

escola, da cidade e do DF utilizando cartas e mapas.
 Comparar os calendários de
diferentes civilizações
identifi- cando as referências
utilizadas para contagem da
passagemdo tempo em
cadacultura.
 Reconhecer as fases da Lua
e sua periodicidade através
dere- gistros das formas
aparentesao longo do mês e
compreender o que são e
comoocorrem.
 Caracterizar os
movimentosde rotação e
translação daTerra.
 Associar os movimentos
cíclicos da Lua e da Terra a
períodosre- gulares detempo.
 Compreender como as
diferentes culturas utilizavam
osmovimentos ciclos da Lua e da Terra na
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ras etc., a perda energética
entre níveis tróficos.
 Apresentar registros de
extin- ção ou diminuição
significati- va 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
alimenta- res para
compará-la com o ciclo
damatéria.
 Descrever e
destacarseme- lhanças e
diferenças entreo ciclo
da matéria e o fluxo de
energia entre os
componen- tes vivos e
não vivos de um
ecossistema.
 Compreender o papeldos

 Reconhecer que, apesar de
sua ubiquidade, apenas uma
peque- na parcela dos microorganismos causadoenças.
 Investigar as formas
detransmis- são de doenças
infecciosas, pro- pondo
atitudes e medidas adequadas para suaprevenção.

materiais (Exemplos.:utilização
de resinas, de vernizes,
técnicas de curagem,
vulcanização etc.).
 Relatar situações em que se
observam transformações
irre- versíveis dos
materiaisocasiona- das por
variações de temperatu- ra.
 Testar e concluir que, ao ser
submetida a certas condições
de temperatura, a matéria
pode so- frer transformações
reversíveis (como mudanças
no estado físico da água) e
irreversíveis (como o
cozimento do ovo, a queima
do papeletc.).

construção de calendários e
co- mo surgiu os anos
bissextosem
nossocalendário.
 Saber utilizar simulações dos
movimentos de rotação
etransla- ção da Terra e da
inclinação de seu eixo
imaginário na compre- ensão
das estações doano.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
fungos e bactérias no
proces- so de
decomposição.
 Elaborar dinâmicas
ilustrem
consequências
lógicas
para
ecossistema que
interrompida acicladenutrientes.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

que
as
ecoum
teve
gem
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4º BIMESTRE
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Vida e Evolução

Vida e Evolução

Matéria e Energia

Terra e Universo

 Discutir com colegas,
amigos, pais e familiares
sobre aocor- rência de
problemascirculató- rios,
respiratórios e digestó- rios
na comunidade.
 Avaliar os problemas e
doen- ças
identificados,considerando as possíveis causas e
consequências dessas
condi- ções de saúde.
 Relacionar as condições
de saúde e as doenças
elenca- das com os
órgãos e funções dos
sistemas circulatório, digestório erespiratório.
 Apresentar exemplos nos
quais hábitos
alimentarespo-

 Comparar cardápios
ediscutir sobre
alimentaçãosaudável.
 Elaborar um cardápio com
os principais
gruposalimentares.
 Separar alimentos pelas
suas
característicasnutricionais.
 Compreender a atuação dos
diferentes tipos de nutrientes
no organismo.
 Reconhecer a importância da
microbiota intestinal no
processo de nutrição e
desenvolvimentodo
serhumano.
 Destacar a importância das
15
vitaminas e sais minerais
paraa manutenção da saúde
do orga- nismo.

 Explorar fenômenos da vida
cotidiana que
evidenciempropri- edades
físicas dos materiais co- mo
densidade, condutibilidade
elétrica e térmica,
magnetismo, dureza,
elasticidade eoutros.
 Examinar a relação entre
massa
e
volume
na
densidade demate- riais.
 Utilizar pilhas e baterias
para testar a
condutibilidadeelétrica
dosmateriais.
 Experimentar situações
nasquais há condutividade
térmica dos materiais,
 Testar a resposta magnética
de diversos materiais com o
usode

 Utilizar mapas celestes
eaplicati- vos digitais para
conhecer as ca- racterísticas
das principais cons- telações
como formato, brilho de
alguns componentes, posição
etc.
 Identificar
algumas
constelações no Céu e os
períodos do ano em que
sãovisíveis.
 Associar o movimento diário
do Sol e das demais estrelas
no céu ao movimento de
rotação daTer- ra.
 Projetar, construir e utilizar
dis- positivos para observação
à dis- tância, como lunetas,
periscópios e máquinas
fotográficas ediscutir
os impactos que
proporcionaram
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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
DANATUREZA
ENSINOFUNDAMENTAL

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

dem
comprometer
o
sistema
circulatório,
discutindo a inte- ração
entre os doissistemas.
 Relacionar o consumo
de tabaco com a
diminuiçãoda
capacidade circulatória
do corpo.
 Elaborar modelos
parailustrar a interação
entre os sistemas
digestório, circulatório e
respi- ratório a partir do
processo de alimentação.
 Discutir sobre a
ocorrênciade doenças
ligadas ao sistema
excretor.
 Conhecer os principais
ór- gãos e funções
dosistema excretor.
 Compreender o papeldos
rins no processo de elimina-

 Compreender que há
diferentes necessidades
nutricionais entre os
indivíduos determinadas por
diversos fatores como: idade,
sexo, hábitos de
vida,restrições
alimentaresetc.
 Propor cardápios que
atendam às necessidades
nutricionaispa- ra pessoas de
diferentes grupos (homens,
mulheres, idosos, cri- anças,
bebês), considerandosu- as
característicasindividuais.
 Conhecer os
principaisdistúrbios
nutricionais e suas possíveis
causas.
 Destacar a relação entre
distúr- bios nutricionais e
16a
hábitos de vi- da, como
prática de exercícios físicos,
a alimentação, o uso de
medicamentosetc.

imãs.
 Investigar as
deformaçõescausadas por forças
mecânicas, considerando a
elasticidade e a dureza dos
mate- riais.
 Relacionar o uso e
asaplicações dos materiais
com suas propriedadesfísicas.
 Investigar em que estado
físicoa água se apresenta em
diferentes
ambientes
eecossistemas.
 Relacionar a variação da
tempe- ratura com a mudança
deestado físico daágua.
 Associar as mudanças
deestado físico da água com
o ciclo hidro- lógico.
 Discutir a importância do
ciclo hidrológico para
associedades
humanas.

na compreensão dos corpos celestes

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Currículo de Educação Básica - Ensino Fundamental

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES –
ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE CIÊNCIAS
DANATUREZA
ENSINOFUNDAMENTAL

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

ção de resíduos do corpo.
 Destacar a interação
entre o sistema
circulatório e osiste- ma
excretor para a eliminação dos resíduos
produzidos no processo
de digestão e respiração.
 Debater sobre
ahemodiálise,
considerando os casos
nos quais o procedimento
é ne- cessário.
 Organizar uma lista de
ali- mentos prejudiciais ao
funci- onamento saudável
do siste- ma excretor,
discutindo os efeitos
deles nos rins e nas
principais glândulas
dosiste- maexcretor.

 Refletir sobre os próprios
hábitos alimentares e de vida,
conside- rando sua
importância para a
manutenção dasaúde.

 Associar as condições
climáticas do Cerrado ao ciclo
hidrológico local.
 Analisar, considerando a
realida- de local, as
implicações do ciclo
hidrológico na agricultura, no
cli- ma, na geração de energia
elétri- ca, no fornecimento de
água po- tável.
 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 aratmosférico.
 Conhecer a relação entre
cober- tura vegetal e o
ciclohidrológico.
 Discutir e explicar os
impactosda retirada da
cobertura vegetal na
conservação dos solos, dos cur-

17

4º BIMESTRE
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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
DANATUREZA
ENSINOFUNDAMENTAL

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

18

sos de água e da qualidade do ar
atmosférico, considerando
aspec- tos como secas,
enchentes, de- sertificação,
processos erosivos etc.
 Selecionar argumentos para
propor alternativas
sustentáveis para produção
de alimentos ede 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
natu- rais na comunidade
(escolar, ur- bana, rural), em
especial dos re- cursos
hídricos, doscombustíveis
fósseis, de minérios e de
materi- aisdescartáveis.
 Reconhecer que a taxa deconsumo dos recursos naturais está

4º BIMESTRE
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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
DANATUREZA
ENSINOFUNDAMENTAL

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

19

além da capacidade ambientale
humana de renovação
desses recursos.
 Conhecer o uso da
águana agricultura e
naindústria.
 Propor estratégias e
tecnologias para minimizar o
impacto das atividades
humanas na qualidade da
água e apresentar ações para
o consumo consciente e
diminui- ção do desperdício de
água na escola.
 Investigar os hábitos
deconsumo da comunidade,
considerando influências
socioeconômicas, cul- turais e
as de propagandas e
marketing, em especial
aquelas direcionadas
àscrianças.

4º BIMESTRE
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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
DANATUREZA
ENSINOFUNDAMENTAL

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

 Construir propostas coletivas
para um consumo mais
conscien- te.
 Criar soluções
tecnológicaspara descarte
adequado e a reutiliza- ção e
reciclagem de materiais
consumidos na escola e na
vida cotidiana.
 Mapear as formas e
processos de reuso e
reciclagem demateri- ais,
reconhecendo as limitações
do processo dereciclagem.

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
1PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES –
ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE CIÊNCIAS HUMANAS GEOGRAFIA
ENSINO FUNDAMENTAL

1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE
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 Entender, propor e respeitar
re- gras de convívio nos
lugaresde vivência.
 Identificar as características
do meio ambiente próximo à
escola e do seu lugar de
vivência,reco- nhecendo
diferenças e seme- lhanças e
como contribuir para
preservar essaspaisagens.
 Identificar espaços de
convivên- cia e seu papel
para a comuni- dade escolar
ecircunvizinha.
 Conhecer a importância
dainter- dependência de
espaços, e que estes são
construídos a partir de
relações sociais e de
interven- çõeshumanas.

 Identificar questões
ambientais, buscando
conservar e respeitar o meio
ambiente, participando de
questões da vida coletiva da
es- cola e da sua
comunidadecircun- vizinha.
 Conhecer práticas de
utilização e conservação dos
espaços e meio ambiente, por
meio de atitudes sustentáveis,
visando aobem-es- tar
detodos.
 Identificar mudanças e
perma- nências ocorridas em
diferentes espaços ao longo
dotempo.

2

 Localizar no espaço, o corpo e
outros objetos,
reconhecendono- ções
deposicionamento.
 Conhecer registros
cartográficos (mapas, guias
de ruas, endere- ços, pontos
de referência)obser- vando
seus usossociais.
 Desenvolver noções
delocaliza- ção espacial
eorientação.
 Localizar nos trajetos
dedesloca- mentos diários,
informações como endereço,
nomes de ruas, pontos
dereferência.

 Reconhecer diversas fontes
es- critas, midiáticas,
iconográficase orais que
representem a diversidadegeográfica
de sualocalidade.
 Descrever fenômenos naturais
que ocorrem nos seus lugares
de vivências e sua
periodicidade/ sa- zonalidade,
compreendendo o impacto no
seu modo devida.
 Conhecer as territorialidades,
re- lações sociais e como
estas constituem o espaço e
a paisa- gem nos quais se
encontram in- seridos, bem
como conhecer o modo de
vida de diferentes gru- pos
sociais e como estes serelacionam com a
sociedadeatual.
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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 GEOGRAFIA
ENSINO FUNDAMENTAL

2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Entender, propor e respeitar
re- gras de convívio nos
lugaresde vivência e na
região circunvizi- nha.
 Desenvolver noções
espaciaisde localização,
organização e dis- tância a
partir do espaço da es- cola
em relação ao lugar de vivência, pontos de referência e
outros
 Utilizar noções de
localizaçãoes- pacial,
orientação e legenda em
situaçõescotidianas.
 Explorar registros históricos
e cartográficos (mapas, guias
de ruas, endereços, pontos
derefe- rência), observando
seus usos sociais.

2º BIMESTRE
 Compreender a
sociedadecomo agente
transformador de paisagens, identificando
característi- cas e
funcionamento de paisagens urbanas e docampo.
 Descrever diferentes modos
de vida social, reconhecendo
a im- portância do respeito
àsdiferen- ças.

3

3º BIMESTRE
 Conhecer o uso sustentável
de recursos naturais e a
reciclagem de diferentes
recursos no âmbito familiar,
na escola e na socie- dade.
 Relacionar os meios de transporte, de comunicação
emoradia às diferentes
culturas existentes noBrasil.

4º BIMESTRE
 Identificar a divisão do
trabalho realizada por
diferentes grupos sociais,
tendo em vista as ativida- des
produtivas da regiãoadministrativa.
 Investigar atividades
produtivas, profissões e
ocupações de acordo com os
costumes, modos e hábitos
de vida, considerando
questões degênero.
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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 GEOGRAFIA
ENSINO FUNDAMENTAL

3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Entender, propor e respeitar
re- gras de convívio nos
lugares de vivência, na
região circunvizinha e na
suacidade.
 Identificar as atividades
produti- vas, profissões e
ocupaçõesque repercutem
nanatureza.
 Compreender a ação da
socie- dade nas questões
socioambien- tais locais e em
espaços distan- tes e seus
impactos em diferen- tes
espaços e tempos, reconhecendo a importância do
cuidadoe preservação do meio
em que vive.
 Estabelecer semelhanças
edife- renças que existem
entre o seu ambiente familiar,
escolar e so- cial.

2º BIMESTRE
 Utilizar
a
linguagem
cartográfica para se localizar,
obter
informações
e
interpretar
aorganização
geográfica.
 Identificar
e
comparar
aorganiza- ção geográfica da
cidade de Bra- sília com
outrascidades.
 Localizar, conhecer e
comparara realidade das
relações socioeco- nômicas e
culturais de grupos de
diferentes origens e de povos
de comunidades tradicionais
nos seus lugares devivência.

4

3º BIMESTRE
 Utilizar
a
linguagem
cartográfica para se localizar,
obter
informações
e
interpretar
aorganização
geográfica.
 Explorar os diferentes tipos
de mapas, suas
aplicações,legen- das
eescalas.

4º BIMESTRE
 Compreender a divisão
dotraba- lho realizada por
diferentes gru- pos sociais,
considerando ques- tões de
gênero e tendo em vista as
atividades produtivas da cidade e docampo.
 Relacionar a evolução
dosmeios de transporte e de
comunicação, suas funções,
a partir do avanço
dastecnologias.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Reconhecer o Distrito Federal
a partir de sua história, seus
sím- bolos, seu
sistemaadministrativo,
percebendo a pluralidade
cultu- ral, a biodiversidade, as
ativida- des econômicas e
suas relações com a
qualidade de vida e a sustentabilidade.
 Identificar o papel da
sociedade na transformação
do espaço geo- gráfico,
conhecendo as manifestações cotidianas naturais e
as produzidas pelas
sociedades na modificação
daspaisagens.
Aplicar a linguagem
cartográfica para obter e
representar informa- ções,
comparando com outros lugares de vivência.

2º BIMESTRE
 Perceber as relações de
interde- pendência entre a
cidade e o campo,
comparando os diferen- tes
modos de vida desses grupos
sociais.
 Compreender
a
formaçãoespacial
das
regiões
administrativas
doDF.
 Identificar as
atividadeseconômi- cas do DF
e suas relações coma saúde,
a qualidade de vida, bem
como a sustentabilidade
ambien- tal.
 Analisar os aspectos da
ocupa- ção, as condições de
moradia eo índice de
qualidade de vida das Regiões
5
Administrativas doDF.

3º BIMESTRE
 Comparar
os
usos dos
diferentes tipos de tecnologia
em seucotidi- ano.
 Utilizar procedimentos
básicosde observação,
descrição, registro,
comparação, análise e síntese
na coleta e tratamento da
informa- ção, seja por meio de
fontes es- critas ouimagéticas.

4º BIMESTRE
 Relacionar as características
so- cioculturais e
territorialidades de grupos de
diferentes origens, no campo
e na cidade, compreen- dendo
a importância de valorizar a
cultura, as diversidades e diferenças, identificando
ascontribui- ções para a
culturalocal.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
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ENSINO FUNDAMENTAL

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Relacionar as
questõeseconômi- cas,
políticas, ambientais e as
desigualdades sociais em sua
lo- calidade e nas regiões
brasilei- ras.
 Identificar as desigualdades
soci- ais impressas na
paisagem e no espaço
geográfico, em sualocalidade.
 Utilizar a
linguagemcartográfica para
obter informações e adequar na vida cotidiana.

2º BIMESTRE
 Compreender a organização
do espaço geográfico e o
funciona- mento da natureza
em
suasmanifestaçõescotidianas.
 Caracterizar o papel
dassocieda- des na
construção e produção das
paisagens regionais, considerando suas relações com a
in- dústria, o comércio e as
caracte- rísticasregionais.

3º BIMESTRE
 Reconhecer o papel das
tecnolo- gias, da informação,
da comuni- cação e dos
transportes naconfi- guração
de paisagens urbanas e rurais
e na estruturação da vida
emsociedade.
 Representar o território em
dife- rentes aspectos por
meio dema- pas, maquetes
edesenhos.
 Utilizar
os
mapas
comoferramen- tas de análise
dos fenômenosge- ográficos.

4º BIMESTRE
 Investigar a dinâmica
dosprinci- pais problemas
ambientais glo- bais.
 Reconhecer os diversos tipos
de poluição,discutindo atitudes
para a preservação ambiental
e soluções para superar
adegrada- çãoambiental.
 Identificar as diversas
fontesde energia nos
processos produti- vos.
 Identificar problemas
queinfluen- ciam a qualidade
de vida da co- munidade em
que vive, diferenci- ando e
associando oscorresponsáveis por propor e
implementar soluções para
questões de natu- rezasocial.

1

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
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1º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

Eu, meu lugar no mundo,
meu grupo social e meu
tempo

Eu, meu lugar no mundo,
meu grupo social e meu
tempo

Eu, meu lugar no mundo,
meu grupo social e meu
tempo

Eu, meu lugar no mundo,
meu grupo social e meu
tempo

 Construir a sua
identidadecomo sujeito
individual ecoletivo.
 Identificar registros históricos
(certidão de nascimento,
calen- dários, cartas, fotos,
álbuns) ob- servando seus
usos sociaisnuma
perspectivacidadã.
 Identificar aspectos do seu
cres- cimento por meio do
registro das lembranças
particulares ou de lembranças
dos membros desua família
e/ou de suacomunidade.)

 Identificar o contexto histórico
dos espaços de convivência
co- mo elementos
constituintes de sua
identidade, reconhecendo as
especificidades dos hábitos
edas regras que osregem.
 Conhecer as histórias
dafamília e da escola e
identificar o papel
desempenhado por
diferentes sujeitos em
diferentesespaços.
 Identificar mudanças e
perma- nências nas formas
deorganiza- çãofamiliar.

2

 Descrever e distinguir os
seus papéis e
responsabilidadesrelacionados à família, à escola
e à comunidade.
 Identificar a relação entre
assuas histórias e as histórias
de sua família e de
suacomunidade.
 Identificar instrumentos e
marca- dores de tempo
(relógios, calen- dários...)
elaborados e ou utiliza- dos
por sociedades ou gruposde
convívio em diferentes
localida- des.

 Identificar as diferenças entre
os variados ambientes em
que vive (doméstico, escolar
e
da
comunidade),
reconhecendo
asespecificidades dos hábitos e das
regras que osregem.
 Reconhecer o significado das
comemorações e festas
escola- res, diferenciando-as
das datas festivas
comemoradas noâmbito
familiar ou dacomunidade.
 Identificar semelhanças e
dife- renças entre jogos e
brincadeiras atuais e de
outras épocas e luga- res.
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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
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Eu e o outro: meu lugar
na comunidade,
registros, mi- nhas
experiênciaspessoais
ecomunitárias
 Reconhecer semelhanças e
diferenças entre jogos
ebrinca- deiras atuais e de
outras épo- cas e lugares.
 Apropriar-se da história de
sua família, da escola e
dacomuni- dade,
percebendo-se como cidadão pertencente a esses
grupos e como sujeitos
históri- cos.
 Reconhecer espaços de
socia- bilidade e identificar
os motivos que aproximam
e separam as pessoas em
diferentesgrupos

2º BIMESTRE
Eu e o outro: meu lugar na comunidade, registros, minhas
experiências pessoais
e comunitárias
 Compreender o sentido
daalteri- dade, dando ênfase
ao respeito às diferenças
socioeconômicas, étnicoraciais, de gênero, de orientação sexual, de idade,
cultu- rais, dentreoutras.
 Perceber e respeitar
asdiversi- dades
socioculturais, políticas,
étnico-raciais e de gênero
que compõem a
sociedadeatual.
 Selecionar
situaçõescotidianas que
remetam à percepção
3 de
mudança, pertencimento e
me- mória.

3º BIMESTRE
Eu e o outro: meu lugar na
co- munidade, registros,
minhas experiências
pessoais
e comunitárias
 Identificar e organizar,
temporal- mente, fatos da
vida cotidiana, usando
noções relacionadas ao
tempo (antes, durante
edepois).
 Selecionar e compreender o
significado de objetos e documentos pessoais e da família
como fontes de memórias e
his- tórias nos âmbitos
pessoal,fami- liar, escolar e
comunitário;discu- tindo as
razões pelas quais al- guns
objetos são preservados e
outros sãodescartados.
 Selecionar objetos
edocumentos pessoais e de
grupospróximos

4º BIMESTRE
Eu e o outro: meu lugar
na comunidade,
registros, mi- nhas
experiências pesso- ais
e comunitárias
 Identificar diferentes
formas de trabalho
existentes na
comunidade em que
vive, seus significados,
suas es- pecificidades,
sua importân- cia e
impactos no ambiente
causados por elas na
comu- nidade em que
vive.
 Reconhecer a
importância dos trabalhos
prestadoscom a
comunidade (voluntariado
emutirão).
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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

2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

sociais ou de parentesco.

3º BIMESTRE
ao seu convívio e compreender
sua função, seu uso e seu
signifi- cado.

4

4º BIMESTRE

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
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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

3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Eu e o nós:
vivências no espaço
público eprivado
 Identificar os grupos
popula- cionais que
formam a cidade, o
município e a região, as
relações estabelecidas
entre eles e os eventos
que mar- cam a formação
da cidade, como
fenômenos migratórios
(vida rural/vida urbana),
desmatamentos,estabelecime
nto de grandes
empresasetc.
 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
memó- ria na cidade (nomes
de ruas, da região
administrativa, monumentos, edifícios etc.), discutindo
os critérios que explicam a
escolha dessesnomes.
 Compreender as
diferençasentre o espaço
público e o privado,
enfatizando as instituições
públi- cas e seus aspectos
administrati- vos.
 Mapear os espaços públicos
no lugar em que vive e
identificar suas funções como
equipamen- tos públicos
sejam de lazer, ad-5
ministrativos,
serviços,comunitários, cultura e religião,educação,

3º BIMESTRE
Eu e o nós: vivências
no espaço público e privado
 Identificar semelhanças e diferenças existentes entre
comuni- dades de sua cidade
ou região,e descrever o papel
dos diferentes grupos sociais
que asformam.
 Identificar modos de vida na
cidade e no campo
nopresente, comparando-os
com os do pas- sado.
 Compreender as
diferençasentre 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
deconser- vação
ambiental, compreendendo a importância de
sua preservação.
 Identificar diferenças entre
formas de trabalho
realizadas na cidade e no
campo, consi- derando
também o uso datecnologia nesses diferentes
con- textos e comparar as
relações de trabalho do
presente com as de outros
tempos e espa- ços,
analisando mudanças e
permanências.
 Identificar mudanças que
ocorreram em
profissões,pro- dutos e
serviços em suaco-
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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

3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

 Identificar os patrimônios
históricos e culturais de
sua cidade ou região e
discutiras razões
culturais, sociais e
políticas para que assim
se- jamconsiderados.

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

 Identificar os
marcoshistóri- cos do
lugar em que vive e
compreender
seussignifica- dos.

6

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE
munidade, ao longo do
tempo.
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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

4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Migrações como uma
carac- terística humana:
trajetórias dos grupos
humanos e a formação
do Distrito Federal
 Reconhecer a história
como resultado da ação do
ser hu- mano no tempo e
no espaço, com base na
identificação de mudanças
e permanênciasao longo
dotempo.
 Conhecer as mudanças e
permanências ao longo do
tempo, discutindo os
sentidos dos grandes
marcos da histó- ria da
humanidade (nomadismo, desenvolvimento
da agricultura e do
pastoreio, criação da
indústriaetc.).

2º BIMESTRE
Migrações como uma
caracte- rística humana:
trajetórias dos grupos
humanos e a formação do
Distrito Federal
 Analisar as motivações dos
processos migratórios em
dife- rentes tempos e espaços
e avali- ar o papel
desempenhado pela migração
nas regiões dedestino.
 Analisar
diferentes
fluxos
populacionais
e
suas
contribuições para a formação
da sociedadebrasilei- ra.
 Verificar na sociedade em
que vive, a existência ou não
demu- danças associadas à
migração (interna
einternacional).
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3º BIMESTRE
Migrações como uma
caracte- rística humana:
trajetóriasdos grupos
humanos e aformação do
DistritoFederal
 Identificar atores que
contribuí- ram com a
idealização deBrasília por
meio de várias linguagens,
principalmente aqueles
invisibili- zados pela
historiografia, utili- zando
referências fílmicas, literá- rias
e outras disponíveis em vários acervos de museus noDF.
 Compreender a importância
dos candangos no processo
de edifi- cação e formação da
cidade co- nhecendo as
grandes ações e obras
realizadas poreles.
 Entender
aspectoseconômicos,
sociais, políticos e
culturaisdo

4º BIMESTRE
Migrações como uma
carac- terística humana:
trajetórias dos grupos
humanos e a formação
do Distrito Federal
 Conhecer
os
grupos
indígenas no DF e suas
lutas pelo direito àterra.
 Identificar os grupos
remanes- centes de
quilombos nas áreas
próximas aoDF.
 Diferenciar
refugiados,imigran- tes e
asilados no contexto atu- al
e os fatores que ocasionam
estasituação.
 Reconhecer a existência
de diferentes condições
quetor- nam um
sujeitorefugiado.
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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

4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

 Identificar as
transformações ocorridas
na cidade ao longo do
tempo e discutir suasinterferências nos modos de
vida de seus habitantes,
tomando como ponto de
partida o pre- sente.
 Descrever as
transformações ocorridas
nos meios de comunicação (cultura oral,
im- prensa, rádio,
televisão, ci- nema,
Internet e demais tecnologias digitais de
informa- ção e
comunicação) ediscutir
seus significados para os
di- ferentes grupos ou
estratos sociais.

3º BIMESTRE
Distrito Federal e Entorno.
 Analisar a influência da
proce- dência histórica e
cultural das famílias que se
fixaram noDF.
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4º BIMESTRE
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Currículo de Educação Básica - Ensino Fundamental

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

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

Cidadania,
diversidade e
patrimônio no Brasil
eno mundo

Cidadania, diversidade e
patrimônio no Brasil e no
mundo

Cidadania, diversidade e
patrimônio no Brasil e no
mundo

 Reconhecer e respeitar a
diversi- dade sociocultural,
étnico-raciale de gênero que
compõem a soci- edadeatual.

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

Cidadania,
diversidade e
patrimônio no Brasil
eno mundo

 Reconhecer a
necessidade de conviver
eticamente como outro,
conhecendo e respeitando seus direitos,
deveres, costumes e
modos de viver, na busca
da eliminação da
discriminação e
dopreconcei- to.
 Conhecer e manusear os
documentos que
subsidiam os direitos
conquistados ao longo
da história,compreendendo os devidos
contextos em que
forampromulgados.

 Identificar os processos de
for- mação das culturas e
dospovos, relacionando-os
com o espaço
geográficoocupado.
 Compreender os papéis dos
povos indígenas, das diversas
sociedades africanas e dos
po- vos europeus na
sociedadebrasi- leira e suas
implicações sociais
9
naatualidade.
 Identificar os mecanismosde

 Diferenciar a noção de
cidadania no Brasil ao longo
da periodiza- ção da história
do Brasil(colônia, império
erepública).
 Reconhecer os grupos e
lutas travadas
pelaredemocratização
dopaís.
 Compreender os marcos
históri- cos dos direitos
humanos como conquistas e
lutas travadaspelos

 Identificar os processos de
produção, hierarquização e
difusão dos marcos de
memó- ria e discutir a
presença e/ou a ausência
de diferentes grupos que
compõem a sociedade na
nomeação desses marcos
de memória.
 Conhecer formas
demarcação da passagem
do tempo em distintas
sociedades, incluindo os
povos indígenas originários
e os povosafricanos.
 Inventariar ospatrimônios

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

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Associar a noção de
cidada- nia aos princípios
de respeito à diversidade,
à pluralidadee aos
direitoshumanos.

2º BIMESTRE
organização do poder político
com vistas à compreensão
da ideia de Estado e/ou de
outras formas de
ordenação social.

3º BIMESTRE
movimentos sociais.

4º BIMESTRE
materiais e imateriais da humanidade e analisar
mudanças e permanências
desses patri- mônios ao
longo do tempo.

 Analisar o papel das
culturase das religiões na
composição identitária dos
povos antigos e relacionálos aopresente.

1
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA
E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES –
ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS –
EDUCAÇÃO FÍSICA
ENSINO FUNDAMENTAL

1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

 Experimentar habilidades
loco- motoras básicas:
caminhar, cor- rer, pular,
saltar, elevar-se,galo- par,
deslizar, saltar obstáculos,
escalar.

 Conhecer habilidades
locomoto- ras básicas:
caminhar, correr,pu- lar,
saltar, elevar-se, galopar,
deslizar, saltar obstáculos,
esca- lar.

 Desenvolver
habilidadeslocomo- toras
básicas: caminhar, correr,
pular, saltar, elevar-se,
galopar, deslizar, saltar
obstáculos, esca- lar.

 Aprofundar
habilidadeslocomoto- ras
básicas: caminhar, correr, pular, saltar, elevar-se, galopar,
deslizar, saltar obstáculos,
esca- lar.

 Experimentar diferentes
brinca- deiras e jogos da
cultura popular presentes no
contexto comunitá- rio e
regional em convivência coletiva com outrascrianças.

 Vivenciar coletivamente
brinca- deiras e jogos da
culturapopular adaptados e
resignificados proporcionando à criança
experiên- cias corporais
lúdicasinclusivas.

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

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

2

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

2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

 Conhecer, por meio de
múltiplas linguagens (corporal,
visual, oral e escrita), as
brincadeiras e osjo- gos
populares do contexto do estudante.

 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
culturaldo contexto
comunitário eregional.

 Proporcionar o conhecimento
acerca de brincadeiras e
jogosda cultura popular que
propiciem a convivência
coletiva com outras crianças e
o uso de diversas lin- guagens
de modo a valorizar a
diversidade cultural do nosso
país.

 Ampliar o conhecimento
acerca de brincadeiras e jogos
dacultura popular que
propiciem a convi- vência
coletiva com outras crian- ças
e o uso de diversas linguagens de modo a valorizar a
diver- sidade cultural do
nossopaís.

 Vivenciar situações-problema
de ordem corporal em
diferentes contextos com o
uso de regras simples,
compartilhando momen- tos e
sensações que promovamo
desenvolvimento de vínculos
afe- tivos, o respeito mútuo, a
solidari- edade e
aautoconfiança.

 Provocar situações-problema
de ordem corporal em
diferentes contextos com o
uso e criação de regras,
compartilhando momen- tos e
sensações que promovamo
desenvolvimento de vínculos
afe- tivos, o respeito mútuo, a
solidari- edade e
aautoconfiança.

 Compreender situações-problema de ordem corporal
emdife- rentes contextos com
o uso e cri- ação de regras,
compartilhando momentos e
sensações que pro- movam o
desenvolvimento de vínculos
afetivos, o respeito mú- tuo, a
solidariedade e a autoconfiança.

 Participar de situações
proble- mas de ordem
corporal em dife- rentes
contextos com o uso de
regras simples,
compartilhando momentos e
sensações quepro- movam o
desenvolvimento de vínculos
afetivos, o respeito mú- tuo, a
solidariedade e aautoconfiança.

3

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

3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

 Conhecer
e
manusear
brinque- dos por meio de
materiaisalternativos
erecicláveis.

 Criar, com o auxílio
doprofessor, brinquedos feitos
de sucatas e
materialreciclável.

 Construir e criar brinquedos e
jo- gos feitos com sucata e
material
reciclável
desenvolvendo
acriatividade.

 Produzir brinquedos e jogos
fei- tos com sucata e
materialreciclá- vel
desenvolvendo acriatividade.

 Vivenciar ritmo, equilíbrio e
ex- pressividade através
davivência de brincadeiras,
jogos edanças.

 Conhecer ritmo, equilíbrio e
ex- pressividade através
davivência de brincadeiras,
jogos edanças.
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 Produzir ritmo, equilíbrio e
ex- pressividade através
davivência de brincadeiras,
jogos edanças.

 Aprimorar ritmo, equilíbrio e
ex- pressividade através
davivência de brincadeiras,
jogos edanças.

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

4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

 Experimentar jogos
detabuleiro tradicionais.

 Conhecer jogos de
tabuleirotra- dicionais.

 Vivenciar regras dos jogos de
ta- buleirotradicionais.

 Experimentar atividades
corpo- rais adotando uma
postura de respeito às
características degê- nero,
biótipos e habilidades.

 Conhecer
atividadescorporais
adotando uma postura de
res- peito às características
de gê- nero, biótipos
ehabilidades.

 Vivenciar
atividades
corporais adotando uma
postura deres- peito às
características de gê- nero,
biótipos ehabilidades.

 Identificar situações de
injustiçae preconceito geradas
e/oupresen- tes no contexto
dos jogos e de- mais práticas
corporais e discutir
alternativas parasuperá-las.

 Analisar situações de injustiça
e preconceito geradas
e/oupresen- tes no contexto
dos jogos e de- mais práticas
corporais e discutir
alternativas parasuperá-las.
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 Pesquisar situações de
injustiça e preconceito
geradas e/ou pre- sentes no
contexto dos jogos e demais
práticas corporais e dis- cutir
alternativas parasuperá-las.

4º BIMESTRE
 Compreender regras
dosjogos de
tabuleirotradicionais.
 Compreender atividades
corpo- rais adotando uma
postura de respeito às
características degê- nero,
biótipos e habilidades.
 Problematizar situações de
injus- tiça e preconceito
geradas e/ou presentes no
contexto dos jogos e demais
práticas corporais edis- cutir
alternativas parasuperá-las.

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

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

 Experimentar, por meio de
múlti- plas linguagens
(corporal, oral, escrita e
audiovisual), as brinca- deiras
e os jogos populares do
Distrito Federal e de matriz
indí- gena e africana,
explicando suas
características e a importância
desse patrimônio histórico
cultu- ral na preservação das
diferentes culturas.

 Vivenciar, por meio de
múltiplas linguagens (corporal,
oral, escrita e audiovisual), as
brincadeiras e os jogos
populares do DistritoFe- deral
e de matriz indígena e africana, explicando suas
caracterís- ticas e a
importância desse patri- mônio
histórico cultural na preservação das
diferentesculturas.

 Conhecer, por meio de
múltiplas linguagens (corporal,
oral, escrita e audiovisual), as
brincadeiras e os jogos
populares do DistritoFe- deral
e de matriz indígena e africana, explicando suas
caracterís- ticas e a
importância desse patri- mônio
histórico cultural na preservação das
diferentesculturas.

 Aprimorar, por meio de
múltiplas linguagens (corporal,
oral, escrita e audiovisual), as
brincadeiras e os jogos
populares do DistritoFe- deral
e de matriz indígena e africana, explicando suas
caracterís- ticas e a
importância desse patrimônio histórico cultural na
pre- servação das
diferentesculturas.

 Experimentar, por meio de
múlti- plas linguagens
(corporal, oral, escrita e
audiovisual), as brinca- deiras
e os jogos populares do Brasil
e de matriz indígena e africana, explicando
suascaracterís- ticas e a
importância desse patrimônio histórico cultural na
pre- servação das
diferentesculturas.

 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
6
his- tórico cultural na
preservação das
diferentesculturas.

 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
his- tórico cultural na
preservação das
diferentesculturas.

 Produzir múltiplas linguagens
(corporal, oral, escrita e
audiovi- sual), as brincadeiras
e os jogos populares do Brasil
e de matriz indígena e
africana, explicando suas
características e aimportância desse patrimônio histórico
cultural na preservação das
dife- rentesculturas.
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