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“A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), que tem como
missão proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação
integral do ser humano para que possa atuar como agente de construção científica,
cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da
permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos(as) os(as) estudantes,
ante o cenário de pandemia COVID 19, vem reiterar seus valores: Qualidade,
Democratização; Compromisso e Ética para seu efetivo cumprimento.”
Guia de Orientações para o Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Anos Finais

Entendendo que a educação é o meio mais democrático para que haja ascensão social,
cultural e econômica do indivíduo, além de lhe proporcionar mecanismos para atuação junto à
comunidade de forma crítica e cidadã, a Escola Classe 06 do Cruzeiro propõe-se a, de maneira
direta e intencional, e a partir de uma relação fecunda entre seus atores, construir ações
mediadoras que os instrumentalizem na resolução de situações conflitantes e problemáticas que
se apresentam no cotidiano de suas relações sociais globais.
Tendo isto como ponto de partida, vimos construindo desde o ano de 2017 (ano que
iniciamos a presente gestão), vários canais de comunicação entre gestão, professores,
funcionários, pais e estudantes, por intermédio dos quais todos sempre são ouvidos. A nossa
principal fonte é o contato direto com todos, contato este mantido, apesar do distanciamento
obrigatório devido ao COVID 19. Tanto funcionários quanto estudantes e seus familiares sentem se confortáveis em expor suas ideias, conceitos, sugestões e críticas, pois estes são recebidos,
apresentados e discutidos em todas as esferas do âmbito escolar envolvidas e, só após, são
definidas as estratégias para potencializar nossas ações. Essas ações são apresentadas à
comunidade escolar em reuniões, encontros e eventos promovidos pela escola ou solicitados
pelas famílias.
O presente Projeto Político Pedagógico é fruto dessas discussões, pois foi criada a partir
das observações e avaliações que ocorreram ao longo de 2017, e que serviram de alicerce para
a construção das ações que iniciamos em 2018 e que permanecem sendo realizadas e
aprimoradas desde então. Nossa prática parte de uma perspectiva de ensino não fragmentado,
na qual a visão problematizadora da realidade que nos cerca, realizada a partir da observação
crítica e da relação construtiva com os outros e com o espaço, norteiam nossa Organização do
Trabalho Pedagógico (OTP). Neste sentido, a avaliação entra como bússola, nos orientando em
quais direções devemos agir, sejam elas de âmbito pedagógico, emocional, familiar ou outros.
Entendemos a avaliação como um ato de amor, no qual todo o processo ensino aprendizagem,
bem como seus atores, são levados em consideração. Esta prática nos possibilitou, apesar dos
desafios apresentados pela necessidade do ensino mediado por tecnologias, elaborar, propor e
executar estratégias didáticas e organizacionais assertivas para a construção de uma nova
metodologia de trabalho.
Nosso PPP busca unir todas essas ações. Em consonância com o Currículo em Movimento
do Distrito Federal, com os pressupostos teóricos da SEEDF: Psicologia Histórico-Cultural e
Pedagogia Histórico-Crítica, e com uma visão holística dentro da perspectiva apresentada pela
Pedagogia Holística, AMOR PELA VIDA visa não apenas desenvolver as potencialidades dos
estudantes, mas principalmente promover em todos os profissionais de educação envolvidos,
uma desconstrução das suas próprias percepções do processo educativo, levando-os à reflexão
de como a aprendizagem influencia e está presente em todas as esferas da vida do indivíduo
(leitura de mundo) e em como essa leitura interfere no seu modo de ser e estar no mundo. Fator
esse intensificado devido a atual realidade.
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Com a realidade da pandemia do coronavírus COVID 19 que provocou a suspensão das
aulas em 12 de março de 2020 e nos obrigou a elaborar novas rotinas, desconstruir antigos
paradigmas e criar novas estratégias, percebemos o quanto foi importante essa interação que
estamos construindo desde 2017. Ao retomarmos o ano letivo de 2020 (junho/2020), por meio de
Ensino Remoto, tivemos que construir uma nova perspectiva de ensino, de aprendizagem, e
principalmente, de vida. Reposicionamos nossas prioridades, redefinimos nossas estratégias,
repaginamos nossas metodologias adequando-as à nova realidade, sem esquecer, entretanto,
que o mais importante são as pessoas envolvidas e que os resultados serão consequência de
ações conjuntas entre escola, estudante e famílias.
O presente Projeto Político Pedagógico é fruto dessa construção. É fruto de todas as ações
pedagógicas e sociais desenvolvidas pela comunidade escolar da Escola Classe 06 do Cruzeiro.
As exitosas aqui retratadas e aprimoradas, as que não obtiveram êxito, reconfiguradas e
readequadas após avaliação de seus resultados.
Todas as ações aqui projetadas foram construídas a partir de conversas, estudos,
avaliações, coordenações e encontros com pais (coletiva e individualmente), estudantes e
profissionais da educação envolvidos com o processo ensino aprendizagem. As mesmas foram
apresentadas, revisadas e aprovadas por todos por meio de reuniões virtuais.
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DIÁRIO OFICIAL ANO I nº 69 de 13/04/1977

A história da Escola Classe 06 do Cruzeiro se mistura com a história da cidade. O Cruzeiro
Novo veio de uma extensão da então cidade do Cruzeiro, aproveitando-se de um projeto de
Lúcio Costa (Setor de Habitações Coletivas Econômicas Sul - SHCES). Em 1967 foi registrada a
área para a sua construção no intuito de acolher servidores públicos federais. Neste projeto
foram destinadas as áreas para construção de escolas, comércios, prédios habitacionais com 4
andares (um pouco diferente do planejamento original de Lúcio Costa que previas prédios com 3
andares, a exemplo das quadras 400 do Plano Piloto).

A Escola Classe 06 do Cruzeiro foi criada oficialmente em 31 de
março de 1977, por meio da Resolução nº 79/77.CD que foi publicada
no Diário Oficial de 13 de abril de 1977. Seu processo original
(55874/76 - FEDF) previa uma escola constituída por quatro blocos,
sendo dois deles destinados às salas de aula (5 em cada bloco), um
bloco para a administração e um quarto que abrangeria a cantina, um
pátio coberto, a caixa d’água e a guarita, em 2.139 m² de área
construída. Nossa escola está localizada à SHCES Qd. 807 - Área
Especial, Cruzeiro Novo, Brasília/DF, CEP: 70.655-850, CNPJ:
00.494.682/0001-36 e hoje é formada por 5 blocos sendo 3 destinados a salas de aula, 1 que
comporta o refeitório, a cantina e os sanitários para os alunos e 1 que aloja as áreas
pedagógicas e administrativas da UE (conforme foto abaixo).

Na foto acima temos uma visão via satélite da escola. Na imagem maior a escola ainda não
havia passado por nenhuma reforma, tendo suas instalações como eram em sua construção.
Entretanto, a partir de 2018, a escola vem passando por inúmeras alterações. A parte elétrica e a
caixa d’água foram inteiramente substituídas, o telhado passou por manutenção tendo boa parte
de suas telhas trocadas por novas (foto em destaque), nossas salas de aula, que eram quentes
e abafadas, ganharam grandes janelas, a cantina foi modernizada, os banheiros dos professores
foram reformados e a quadra recebeu cobertura em 2021 (durante a pandemia). Além dessas
reformas, a escola adquiriu um parquinho (localizado ao lado do bloco administrativo) e a área
destinada à horta escolar foi 100% revigorada. A área arborizada localizada ao lado da cantina
foi transformada em uma área de convivência, na qual serão colocadas mesas de concreto no
intuito de criar mais um ambiente de convivência e interação entre nossos estudantes. Além das
benfeitorias físicas citadas, a escola recebeu outros benefícios como ar condicionado na sala
dos professores e na sala de vídeo, televisores para as salas de aula dos 4º e 5º anos. Cabe
ressaltar que a grande maioria das benfeitorias foram conquistadas por meio de verbas
parlamentares.
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Sua estrutura física está assim disposta:

BLOCO 1:
✓

Direção;

✓

Coordenação;

✓ Depósito de material pedagógico;
✓

Sala dos Professores;

✓

Secretaria;

✓

Supervisão Administrativa;

✓

Arquivo morto e Mecanografia;

✓

Copa;

✓

Banheiros para professores (masculino e feminino)

BLOCOS 2, 3 e 4:
✓ 10 salas de aula
✓

Sala de vídeo

✓

Laboratório de Informática

✓ Depósito de livros didáticos
✓

Banheiro para deficiente

✓

Depósito Administrativo

✓

Sala de Psicomotricidade

✓

Sala de aula - atendimento à Classe Especial

✓ Sala de Serviços de Apoio (SOE e SR)
✓

Sala Ambiente para Formação.

BLOCO 5:
✓ Refeitório
✓

Cantina

✓

Bebedouro coletivo

✓ Banheiros para estudantes (feminino e masculino)
✓

Sala de Leitura

✓

Sala de descanso para os servidores

✓

Banheiros para os servidores.

Seu corpo de funcionários é composto da seguinte forma:
Equipe Gestora
Rachel Alessandra Santos Vilela

Diretora

Elisângela Nascimento de Andrade

Vice-Diretora

Flávia Serafim Nunes e Sousa

Supervisora

Cynthia Joanna de Souza Lunks

Chefe de Secretaria
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Coordenação Pedagógica Local:
Fernanda Carneiro Bianchi

Coordenadora

Marinete Teles Caixeta

Coordenadora

Serviços de Apoio:
Ana Paula Lustosa R. da Silva
Gleyde Santos Assis de Oliveira

Professora de Sala de Recursos
Orientadora Pedagógica

Professores Readaptados:
Alcione Maria Cardoso da Silva
Sônia Bárbara Barbacena

Apoio Pedagógico
Apoio Pedagógico

Professores Regentes:
Ana Ires Arnaldo do Nascimento
Anna Carolina Nadler Costa
Antoniela de Vicente Borges

4º ano B
3º ano E
5º ano B

Bruna Bianchi Lisboa
Daniela Teixeira Vecchi

4º ano A
3º ano D

Eliana Ramos de Araújo Reis
Fábia dos Santos Lopes
Fabiane Brito Lavanhini

2º ano B
Classe Especial (Ed. Infantil)
2º ano A

Fernando Antônio Ribeiro de Freitas
Glaucia Cruvinel Gonçalves

5º ano C
3º ano A

Jackeline Costa de Mendonça
Janaína Ricardo da Silva

2º ano C
Classe Especial (1º ano)

Jesanny Neri Cardoso Brandão
Marx Wanderley Vaz
Mônica Faria Corrêa de Sá

1º ano B
5º ano D
5º ano A

Patrícia Rodrigues de Oliveira
Renata de Lima Santos (substituta: Priscila Garcia de Macedo Bessoni)

2º ano D
1º ano C

Sandra Bueno Rodrigues
Silvana Maria Mattia Dickel
Soní Aparecida Abrantes

1º ano D
3º ano C
3º ano B

Suema Souza Araújo
Tainara Rayanne da Silveira Vital Araújo

1º ano A
4º ano C

Carreira Assistência:
Anderson Pereira da Silva
Juarez Pinheiro Lopes da Silva
Antônio Evangelista M. da Silva
Jesminiel Amaral Ermano
João Eduardo Lessa Matos
José Carlos Ribeiro

Portaria
Portaria
Vigilância
Vigilância
Vigilância
Vigilância

Servidores Terceirizados:
Jefferson de Lisboa Silva
Kelly Santos
Leonardo dos Santos Dias
Maria Neide Rodrigues dos Santos
Dionato Cardoso Costa
Raimunda Miranda Daltro
Sílvia da cruz Santos
Neusa Bispo de Meneses
Sieyre Kallita de Azevedo O. Alves

Conservação e Limpeza
Conservação e Limpeza
Conservação e Limpeza
Conservação e Limpeza
Conservação e Limpeza
Conservação e Limpeza
Conservação e Limpeza
Copa e cozinha
Copa e cozinha
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Toda esta estrutura física e de pessoal atende a um corpo discente composto por 22
turmas assim distribuídas, de acordo com a Estratégia de Matrícula para o ano letivo de 2021:
MATUTINO

VESPERTINO

1º ano A - 15 alunos

1º ano C - 26 alunos

1º ano B - 26 alunos

1º ano D - 26 alunos

2º ano A - 26 alunos

2º ano C - 15 alunos

2º ano B - 22 alunos

2º ano D - 22 alunos

3º ano A - 15 alunos

3º ano C - 22 alunos

3º ano B - 24 alunos

3º ano D - 22 alunos

4º ano A - 24 alunos

3º ano E - 15 alunos

4º ano B - 22 alunos

4º ano C - 15 alunos

5º ano A - 22 alunos

5º ano C - 15 alunos

5º ano B - 22 alunos

5º ano D – 15 alunos

CEE (Educação Infantil) - 02 alunos

CEE (Anos Iniciais) - 02 alunos

Total de alunos: 220

Total de alunos: 195

12

De acordo com reportagem publicada no Jornal da USP, em 13 de novembro de 2020, 29%
da população brasileira sente dificuldade para interpretar e aplicar textos e operações
matemáticas simples no cotidiano. Esses dados foram divulgados pelo Indicador de
Analfabetismo Funcional (Inaf), em 2018. De acordo com a mesma reportagem, essa realidade
dificulta a inserção das pessoas no mercado de trabalho, bem como sua atuação enquanto
cidadão.
A Escola Classe 06 do Cruzeiro não destoa muito desta realidade. Desde 2018, quando
iniciamos um trabalho avaliativo efetivo, sistêmico e periódico em nossa escola, percebemos que
uma das maiores dificuldades enfrentadas com relação aos nossos estudantes, estão voltadas
ao excesso de informação que recebem diariamente por meio das mídias sociais, aliada à falta
de orientação familiar que não promove a apreensão adequada dessas informações. Tais
informações são meramente reproduzidas, sem uma reflexão ou mesmo entendimento por parte
de nossas crianças. Ou seja, elas obtém as informações porém não sabem como aplica-las ou
mesmo significa-las no seu cotidiano, mesmo nas situações mais básicas do dia a dia.

Com o início da pandemia causada pelo coronavírus COVID 19, essa situação se agravou.
As crianças estão em isolamento dentro de casa, recebendo toda e qualquer informação sem
serem preparadas para tal, o que tem acarretado instabilidade emocional, conforme temos
verificado por meio de relatos dos responsáveis e comportamentos apresentados pelos
estudantes durante as aulas síncronas . Nesse contexto, a necessidade de utilização de
ferramentas e meios de comunicação digital que promovam uma educação não presencial de
qualidade, além de atender nossos estudantes nas suas necessidades dentro de uma educação
integral e holística, se tornou nosso maior desafio. Cada membro da comunidade escolar, sejam
pais, estudantes ou profissionais da educação, terá que assumir seu papel na vida escolar das
crianças, modificando sua forma de atuação e ressignificando as ferramentas a serem utilizadas.
Não cabe mais, nesse momento, famílias que não acompanham diariamente as atividades
escolares de seus filhos, professores que não utilizem essas ferramentas de forma criativa e
produtiva e nem alunos que se recusem a manter uma rotina diária de estudo, com condições
minimamente adequadas.
Atualmente temos matriculados em nossa escola, 315 estudantes oriundos das mais
diversas realidades e situação socioeconômica. Desse total, 56,5% dão moradores da RA
Cruzeiro, 22,53% da Vila Estrutural, 10,47% da região do Plano Piloto que abrange a área
Octogonal e o setor Sudoeste, 1,58% moradores da região do Entorno e os demais distribuídos
em várias RAs do DF. Essas informações foram retiradas do iEducar e estão baseadas na
documentação entregue pela família no ato da matrícula. Sabemos entretanto que, devido à
realidade social na qual nos encontramos, essas informações, bem como a situação
socioeconômica de nossas famílias, sofre uma instabilidade que não nos permite mantê -la como
parâmetro.
De acordo com o Boletim da Escola/ Saeb 2019, o nível socioeconômico de nossa clientela
se enquadrava na referência 5, sendo a referência 1 para o nível mais alto e 6 para o nível mais
baixo. Com relação à formação docente o percentual registrado é de 76,7%. Os resultados
obtidos nessa última avaliação demonstram o resultado dos esforços empreendidos por toda a
equipe da escola. São pequenos passos porém consistentes, conforme comprovam dados e
gráficos a seguir.
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Boletim da Escola/ Saeb 2019

Boletim da Escola/ Saeb 2019

Boletim da Escola/ Saeb 2019

14

A Escola Classe 06 do Cruzeiro, exercendo sua função social enquanto formadora de
sujeitos históricos, necessita ser um espaço no qual se estabeleça situações que promovam o
indivíduo a ser constituinte e constitutivo de suas relações sociais. Deve possibilitar a construção
e socialização do conhecimento produzido pela humanidade, conduzindo-o ao seu
empoderamento, e consequentemente à formação de suas próprias opiniões e decisões.
Neste sentido nos tornamos um espaço no qual a criança encontra motivos para estar e
participar de maneira ativa e dinâmica da construção de seu aprendizado, seja ele cognitivo ou
emocional. Identificar, explorar e desenvolver as potencialidades de cada um, sejam elas físicas,
cognitivas ou emocionais, instrumentalizando-as para que possam organizar e interpretar suas
relações com o mundo interno e externo, levando-os a empoderar-se como indivíduos capazes
de construir seu próprio futuro é o nosso objetivo principal.
Tal função permanece a mesma, principalmente nesse momento de pandemia no qual o
distanciamento e a necessidade do ensino remoto se tornam uma das poucas oportunidades
que nossos estudantes possuem para dar continuidade ao processo de aprendizagem e seu
desenvolvimento social.

Aula síncrona - 4º ano

Aluno 4º ano realizando atividade sobre fração.

Teste Psicogênese - aluno do 3º ano
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É princípio e finalidade da Educação a formação de cidadãos. Tanto a Constituição
Federal como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB estabelecem que “a educação,
dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, que tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Seguindo esse princípio, a SEEDF fundamenta seus pressupostos teóricos na
Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural. Fundamentada nesses
pressupostos e por entender que o contexto social, econômico e cultural dos estudantes devem
ser considerados, a Secretaria de Educação aponta às escolas públicas que compõem sua rede,
a importância de que estabeleçam de forma intencional e reflexiva ações voltadas para a
realidade de sua clientela. A Pedagogia Histórico-Crítica leva o estudante a perceber a
importância de cada indivíduo na construção da história, seja ela individual ou coletiva, tendo em
vista que o conduz a se perceber como agente transformador por meio de sua interação com os
outros e com o meio ambiente, levando-os a perceber a necessidade de ações intencionais e
planejadas. Já a Psicologia Histórico-Cultural “destaca o desenvolvimento do psiquismo e das
capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação
como fenômeno de experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola”.
Entendendo que o cidadão pleno é aquele que consegue exercer, de forma integral, os
direitos inerentes à sua condição e que a cidadania plena passa a ser, desse modo, um ponto de
referência para a permanente mobilização dos sujeitos sociais, nós, da Escola Classe 06 do
Cruzeiro, desenvolvemos o presente Projeto Político Pedagógico Amor Pela Vida tendo como
foco a sustentabilidade humana. A ideia de sustentabilidade humana ultrapassa a teoria do
desenvolvimento sustentável, embora encontre nela seu nascedouro, na medida em que, para
além da viabilidade de um desenvolvimento sem agressão ao meio ambiente, busca uma
reflexão-ação que articule todas as áreas e aspectos da vida, em uma perspectiva orgânica,
segundo a qual Terra e seres humanos emergem como uma entidade única (BOFF, 1995).
Nesse sentido, pensar a sustentabilidade exige o exercício humano de pensar as múltiplas
dimensões do próprio ser, em uma visão holística e integral.
O desafio da educação na escola atual é: transformar a sociedade, conduzindo o
processo de transição para uma humanidade sustentável na qual a autonomia do indivíduo seja
incentivada por meio de ações reflexivas e intencionais. Essa construção só se torna possível
por meio de uma pedagogia que se preencha de sentido, como projeto alternativo global, em
que a preocupação não está centrada única e exclusivamente na preservação da natureza ou no
impacto da intervenção humana sobre os ambientes naturais, mas em um novo modelo de
civilização, sustentável, implicando uma mudança radical nas estruturas econômicas, sociais e
culturais vigentes.

A escola é o espaço de socialização de crianças, jovens, adolescentes, adultos e
idosos, bem como espaço de difusão sociocultural; e também é um espaço no qual os sujeitos
podem se apropriar do conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa apropriação e
da análise do mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre o
conhecimento, manter ou transformar a sua realidade.
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Uma vez que nos organizamos em Ciclos de Aprendizagem, é fundamental que a
transversalidade, numa perspectiva integrada, articule as áreas de conhecimentos, Linguagens,
Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso, e seus componentes
curriculares aos temas abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana, como, por
exemplo, saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, direitos das crianças, preservação
do meio ambiente, educação para o consumo, educação fiscal e financeira, trabalho, ciência e
tecnologia, diversidade cultural. Nesse sentido, alguns princípios como formação continuada,
reagrupamento, projeto interventivo e principalmente a avaliação formativa, diagnóstica e
processual são fundamentais para que a flexibilidade curricular, prevista nos princípios
epistemológicos da SEEDF, aconteça com o propósito de assegurar, promover e garantir as
aprendizagens de nossos alunos.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de 9 anos (MEC, 2010) propõem que o ambiente propício às aprendizagens deve
basear-se:
I. No trabalho compartilhado e no compromisso individual e coletivo dos professores e
demais profissionais da escola com a aprendizagem dos alunos;
II. No atendimento às necessidades específicas de aprendizagem de cada um mediante
abordagens apropriadas;
III. Na utilização dos recursos disponíveis na escola e nos espaços sociais e culturais do
entorno;
IV. Na contextualização dos conteúdos, assegurando que a aprendizagem seja relevante e
socialmente significativa;
V. No cultivo do diálogo e de relações de parceria com as famílias.
Deve-se organizar o ambiente educativo, utilizando-se recursos e materiais didáticos
atrativos e diversificados que contemplem todas as áreas de conhecimento e que estejam
disponíveis para que os estudantes possam interagir, manuseá-los e recriá-los. Enfim, é nessa
Organização do Trabalho Pedagógico que pretendemos assegurar, promover e garantir as
aprendizagens a todos os estudantes num tempo e espaço definidos em Ciclos de
Aprendizagem.
Outro aspecto ressaltado em nossa OTP (detalhada nas páginas 31 a 54) é a construção
de um ambiente de aprendizagem colaborativo no qual cada um tenha consciência da sua
função e importância para assim atingirmos o objetivo comum à escola que é promover uma
educação de qualidade. Pautados nesse intuito, trabalharemos em 2021 com temas geradores
que servirão de subsídio para os professores, favorecendo a elaboração e execução de ações
que conduzam nossos estudantes a se tornarem protagonistas de seu próprio processo ensino
aprendizagem. Outro fator importante é o acompanhamento sistematizado do fazer pedagógico,
que será reformulado sempre que se fizer necessário, tendo como foco a aprendizagem. Para tal
iremos instrumentalizar o professor e ofertaremos às famílias um suporte pedagógico,
apresentando novas e diferentes formas para auxiliar seus filhos durante esse processo,
ampliando assim sua visão de mundo, incentivando a ruptura de paradigmas e inovando sua
forma de atuar no contexto escolar. Aliado à isso, promoveremos ações conjuntas aliando os
serviços de apoio existentes na escola (SR e SOE), o auxílio de profissionais readaptados e dos
demais profissionais da educação, inclusive os terceirizados, na construção de ações que,
independente do tipo de ensino ofertado (remoto, híbrido, presencial, etc), não haja interrupção
no processo ensino aprendizagem.
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Como pode ser observado em nossa OTP, citada no parágrafo anterior, vimos
redirecionando nossas metodologias a fim de que o processo ensino aprendizagem seja
preservado e mantido, sem que haja grandes perdas pedagógicas devido à instabilidade em que
a sociedade se encontra por causa da pandemia do COVID 19. Boa parte das orientações ali
contidas foram inseridas e executadas a partir de 2020, outras já vinham sendo consolidadas a
algum tempo, mas todas vislumbram uma educação de qualidade na qual todos os princípios da
Educação Integral proposta pela SEEDF são contemplados.
Nesse momento em que estamos iniciando um ano letivo de forma remota, no qual a
aprendizagem está acontecendo por intermédio de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs)
e de tecnologias, a formação integral das crianças, “buscando dar a devida atenção para todas
as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e
sociais”, além de uma visão holística do ser e seus familiares, tem sido nosso maior foco. A
Intersetorialização, a transversalidade, o diálogo entre escola e comunidade e o trabalho em
rede são ações diárias e constantes que tem dado sustentação e nos auxiliado na consolidação
do nosso fazer pedagógico. A ruptura dos muros da escola, prevista na territorialidade, foi
inserida não apenas no nosso cotidiano como também no cotidiano das famílias o que tem se
mostrado um grande desafio e uma agradável surpresa. A utilização de metodologias ativas
(também contidas na nossa OTP) tem garantido a execução de todos os princípios
epistemológicos contidos nos pressupostos teóricos da SEEDF: a unicidade entre teoria e
prática , a qual necessita de ações criadoras, críticas, reflexivas, incentivando a construção do
conhecimento de forma que o estudante se torne o protagonista de seu processo, estruturando
sua autonomia de forma coesa; a interdisciplinaridade e a contextualização tem sido trabalhadas
na elaboração de apostilas diárias, que direcionam e auxiliam o processo aprendizagem, com
conteúdos que induzem à busca individual do estudante pelo desenvolvimento de habilidades,
atitudes e conceitos para a consolidação de seu desenvolvimento cognitivo.

Esse conjunto de ações interligadas tem favorecido a inclusão de todos os nossos
estudantes, sejam quais forem suas necessidades. O atendimento aos nossos estudantes na
educação inclusiva tem ocorrido de acordo com as necessidades individuais de cada um, no
qual professores regentes, Sala de Recursos, coordenação e gestão atuam de forma sistêmica e
constante. Aqui cabe registrar que a busca ativa também é uma ação corriqueira na nossa
escola, pois a rotina de estudo é fundamental para que nossas crianças continuem aprendendo.
As ações específicas quanto a essas ações se encontram em nosso Plano de Ação.
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MISSÃO:

Festa Junina virtual - turmas de 3º e 4º anos

A missão da Escola Classe 06 do Cruzeiro, é investir em uma educação que seja eficaz,
ampliando os espaços e tempos, nutrindo os estudantes de modo saudável e de forma global , a
fim de que possam aprender e compreender o mundo a partir de um conceito de integralidade,
primando pela inteireza do Ser. Nos propomos desenvolver ações que possibilitem oferecer uma
educação de qualidade de uma forma mais profunda, explorando todas as esferas do
conhecimento. Tais ações, servirão como base para todo trabalho pedagógico, e nos permitirá
despertar em todos os envolvidos nesse processo uma visão holística, nos capacitando a agir
pensando no todo. Nosso compromisso é contribuir para a construção de cidadãos de bem,
pessoas que tenham opinião sabendo se posicionar diante de toda e qualquer situação de forma
íntegra e empática e que demonstrem em suas ações a vontade de oferecer o melhor para si e
para o mundo. Cidadãos críticos, agentes transformadores de seu próprio futuro e da sociedade.
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OBJETIVO GERAL:

✓

Propiciar uma educação de qualidade capaz de instrumentalizar nossas crianças
física, cognitiva, emocional e espiritualmente, a fim de que empoderem-se,
enquanto cidadãos, da construção de seu futuro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

✓

Implementar a Gestão Democrática;

✓

Implantar e implementar a Proposta Pedagógica elaborada coletivamente;

✓

Assegurar a formação integral do aluno na perspectiva da cidadania, diversidade
e sustentabilidade humana;

✓

Propiciar a prática dialógica entre os diversos segmentos da comunidade
escolar;

✓

Assegurar processos participativos e democráticos que contribuam para a
formação de uma cultura de respeito à dignidade humana, valorizando a
diversidade;

✓

Garantir as aprendizagens, a partir da democratização dos saberes, em uma
perspectiva de inclusão de todos, respeitando e valorizando as diferenças
socioculturais, afetivas, subjetivas, físicas, cognitivas, entre outras;

✓

Desenvolver a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores,
permitindo as vivências de diversos letramentos;

✓

Compreender os fenômenos naturais e sociais, os processos históricogeográficos, o sistema político, a tecnologia, as artes e os valores, presentes na
realidade brasileira;

✓

Fortalecer os vínculos de cidadania, os vínculos familiares, os laços de
solidariedade humana e a tolerância recíproca em que se assenta a sociedade
nacional;

✓

Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem
como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra
qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de
crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais;

✓

Elevar o índice de aprovação no 2º ciclo, blocos I e II, a cada ano, reduzindo,
gradativamente, o índice de retenção ao final de cada bloco;
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✓

Redimensionar a função social da escola, na qual o estudante encontre motivos
para estar e participar de maneira ativa, dinâmica, construindo seu aprendizado,
durante todo o ano letivo de 2021, por meio de atividades prazerosa e lúdicas;

✓

Desenvolver as potencialidades físicas, cognitivas e emocionais de todos os
atores participantes do processo de aprendizagem;

✓

Assegurar a formação integral do aluno na perspectiva da cidadania, diversidade
e sustentabilidade humana;

✓

Elaborar estratégias que fundamentarão o fazer didático-pedagógico no
cotidiano da escola: avaliação formativa, diagnóstica e processual; trabalho
diversificado; reagrupamento intra e interclasse e projetos interventivos que
auxiliem na superação das dificuldades de aprendizagem utilizando todos os
meios e espaços disponíveis na e pela UE (sejam eles físicos e/ou virtuais);

✓

Garantir que a coordenação pedagógica seja um espaço-tempo privilegiado de
formação continuada e de socialização dos conhecimentos entre os professores,
por meio de trocas de experiência, estudo, cursos e oficinas, a serem oferecidos
no decorrer do ano letivo;

✓

Estimular a participação do corpo docente da escola, em cursos oferecidos pela
EAPE, e/ou outros cursos, oficinas, seminários, palestras, na perspectiva do
aperfeiçoamento e inovação do fazer pedagógico;

✓

Oportunizar aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais (ANEE) que
desenvolvam suas competências e potencialidades, superando suas dificuldades
de forma gradativa e contínua, a fim de estimular sua autonomia;

✓

Garantir que o Conselho de Classe seja um espaço-tempo democrático
destinado ao acompanhamento pedagógico no qual se evidenciem os resultados
obtidos no decorrer do bimestre, analisando todas as ações interventivas
realizadas para atendimento do estudante a fim de manter, redirecionar ou
elaborar novas estratégias;

✓

Adquirir, disponibilizar e fomentar o uso de materiais didáticos atrativos e
diversificados, que contemplem todas as áreas de conhecimento para que os
estudantes possam interagir, manuseá-los e recriá-los, organizando assim o
ambiente educativo (físico e virtual);

✓

Instigar o gosto pela leitura, propiciando espaços e tempos lúdicos e prazerosos,
transformando a Sala de Leitura em um ambiente para leitura deleite e
ampliando o acervo literário com títulos atualizados a fim de propiciar uma visão
de mundo mais ampla para os estudantes, professores, funcionários e demais
membros da comunidade escolar;

✓

Buscar meios para transformar o laboratório de informática em um espaço de
interação do aluno com as tecnologias, favorecendo a construção do seu
conhecimento, incentivando-o à pesquisa e ao desenvolvimento de projetos
educacionais;
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✓

Elaborar estratégias alternativas que garantam a ação efetiva da Coordenação
Pedagógica junto aos professores, acompanhando o planejamento e execução
do fazer pedagógico em sala de aula;

✓

Estabelecer espaço tempo para planejamento da gestão pedagógica da escola
envolvendo direção, coordenação e membros dos Serviços de Apoio oferecidos
pela SEEDF;

✓

Revitalizar a quadra poliesportiva (cobertura realizada em 2021) ;

✓

Equipar a Sala de psicomotricidade;

✓

Instalar toldos na entrada e nos blocos C e D da escola;

✓

Adquirir, gradativamente, aparelhos e
desenvolvimento dos projetos pedagógicos;

✓

Promover a gestão financeira de acordo com os princípios da autonomia, ética e
transparência do gestor público, conforme preceitos da Lei de Gestão
Democrática, Lei 4.751 de 07 de fevereiro de 2012;

✓

Executar, junto com a Supervisão Administrativa da escola, a realização da
prestação de contas das verbas (PDAF E PDDE);

✓

Acompanhar as ações administrativas desempenhadas pela Secretaria Escolar
da UE;

✓

Garantir a manutenção física da escola no que se refere à limpeza e pequenos
reparos (pintura, consertos, etc);

✓

Estabelecer medidas preventivas com relação à desratização/ dedetização das
dependências da escola, sempre que se fizerem necessárias;

✓

Solicitar junto à SEEDF a reforma do sistema hidráulico e reforma dos banheiros
dos estudantes, pois os mesmos encontram-se em péssimo estado causando
vazamentos e falta de água nas torneiras, já que não existe pressão na água suficiente devido aos vazamentos (encanamento de ferro);

✓

Estimular a participação da comunidade escolar na Associação de Pais e
Mestres, nas assembleias e na captação de recursos (eventos, doações,
parcerias, etc);

✓

Propiciar a confecção de uma alimentação saudável e saborosa adquirindo
temperos, equipando a cantina e garantindo o fornecimento de gás durante o
ano letivo;

✓

Zelar pelo patrimônio da escola;

✓

Assegurar acessibilidade, em todos os ambientes da escola, aos portadores com
limitações físicas;

✓

Fortalecer o Conselho Escolar, como órgão colegiado de natureza consultiva,
deliberativa, mobilizadora e supervisora das atividades pedagógicas,
administrativas e financeiras, constituído por representantes dos diferentes
segmentos que integram a comunidade escolar;
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equipamentos

necessários

ao

✓

Promover momentos de interação escola/família nos quais o diálogo e a troca de
informações e experiências sejam os objetivos centrais para definição de
estratégias comuns, buscando o progresso cognitivo, emocional e social dos
estudantes;

✓

Implementar o Plano Anual de atividades;

✓

Atuar junto aos órgãos competentes para garantir uma Estratégia de Matrícula
que atenda às necessidades dos alunos e professores;

✓

Estabelecer estratégias e adquirir equipamentos para propiciar a segurança em
todos os ambientes internos da escola;

✓

Assegurar um ambiente de trabalho saudável e feliz, mesmo em situação de
Teletrabalho;

✓

Elaborar estratégias que possibilitem a execução de todos os objetivos descritos
anteriormente, dentro da nova realidade de isolamento social, flexibilizando as
ações de acordo com o atendimento oferecido aos estudantes, seja em aulas
presenciais, não presenciais ou atendimento híbrido.
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Na perspectiva da qualidade social em educação, construímos um projeto de escola para
todos, onde cada um assume seu papel, de maneira democrática. Um projeto sintonizado com a
sociedade contemporânea, com o objetivo de superar desafios, visando a garantia das
aprendizagens para todos os alunos.
Cada aluno, com sua história, desejos, necessidades, sonhos, é um ser único, especial e
singular. E assim, a educação é uma prática social, que une homens entre si em torno do direito
de aprender e da conquista da cidadania.
Neste Projeto, o currículo rompe com uma antiga estrutura de prescrição de conteúdos,
desconsiderando saberes e fazeres constituídos em constituição pelos sujeitos em seus
espaços de vida e considera grandes temáticas de interesse social que produzem convergência
de diferentes áreas do conhecimento como: sustentabilidade ambiental, direitos humanos,
respeito, valorização das diferenças e complexidade das relações entre escola e sociedade.
Tais temas permeiam todo o trabalho pedagógico, que são os eixos de referências no
tratamento dos conteúdos científicos. Os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma
determinada ideia ou eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser
desenvolvido pelos professores e alunos, de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada.
Propomos um currículo como um instrumento aberto em que os conhecimentos dialogam
entre si, estimulando a pesquisa, a inovação e a utilização de recursos e práticas pedagógicas
criativas, flexíveis e humanizadas.
É função da escola garantir a aprendizagem de todos os alunos por meio de uma
educação de qualidade, reconhecendo que todos os agentes envolvidos com a escola
participam e formam-se no seu cotidiano. E neste contexto a aprendizagem não ocorre
solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo ao aluno a interação e a resolução de
problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de seu desenvolvimento”. A
possibilidade de aprender em colaboração pode contribuir para seu êxito, coincidindo com sua
“zona de desenvolvimento imediato”. A aprendizagem é vista como um processo de interação
do estudante com o mundo, consideração relevante para que o Projeto Político-Pedagógico
contemple as práticas e interesses sociais da comunidade, principalmente nesse momento, no
qual o Ensino Remoto se faz necessário devido à pandemia.
O currículo apresentado contempla narrativas importantes e que muitas vezes são
ignoradas, e as coloca como eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e
Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade, favorecendo uma
organização curricular mais integrada, com conteúdos atuais e relevantes socialmente.
O projeto político pedagógico irá garantir a transversalidade desses temas, tornando o
currículo mais reflexivo, quando todo o corpo docente é responsável pelas discussões,
independente do componente, do ano, enfim. O trabalho do professor deixa de ser individual e
passa a ser coletivo, seguindo assim todas as premissas apresentadas na Pedagogia HistóricoCrítica e na Psicologia Histórico-Cultural, conforme descrito no capítulo Princípios Orientadores
da Prática Pedagógica do presente documento.
Pensando numa educação para a diversidade, as atividades criadas deverão combater
todo e qualquer tipo de discriminação e preconceito, com foco na inclusão de todas as parcelas
da sociedade, atendendo a realidade e as possibilidades dos nossos ambientes de
aprendizagem, sendo eles virtuais ou presenciais.
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Considerando a cidadania e a educação em e para os direitos humanos, como eixos
transversais, o Projeto apresenta a formação de uma consciência cidadã, como um dos
principais objetivos, despertando a afirmação de valores, atitudes e práticas sociais, que
expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade, evidenciando-se
a necessidade e a importância de tornar a escola um espaço de fortalecimento da participação
individual e coletiva, que reconheça e valorize todos os grupos.
Serão implementadas atividades pedagógicas que visem a uma educação ambiental
baseada no ato de cuidar da vida em todas as fases e tipos, destacando como subtemas da
educação para a sustentabilidade: produção e consumo consciente, qualidade de vida,
alimentação saudável, economia solidária, cidadania planetária, com vistas a construção de uma
sociedade igualitária que atenda as necessidades do presente e conserve recursos naturais para
as gerações futuras.
O Currículo aqui apresentado se efetiva na perspectiva da integração, na medida em que
os conteúdos mantêm uma relação aberta entre si, a partir dos eixos transversais, tendo como
princípios: a unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização.
Pensando numa prática pedagógica reflexiva, criadora e crítica, a teoria e a prática são
indissociáveis, mantendo cada uma sua autonomia, e, no entanto uma dependendo da outra.
Iremos assim, privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise,
síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, exigindo do
professor e do estudante uma tomada de consciência e revisão de concepções.
O currículo integrado é interdisciplinar quando favorece a abordagem de um mesmo tema
em diferentes disciplinas curriculares, e a partir da compreensão das partes que ligam as
diferentes áreas do conhecimento e ultrapassa a fragmentação do conhecimento, e
contextualizado na medida em que dá sentido social e político a conceitos próprios dos
conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos, contribuindo para o desenvolvimento de
habilidades, atitudes, conceitos e ações. Quando aproximamos o processo de ensinoaprendizagem a uma situação na qual o conhecimento será utilizado, favorecemos a
aprendizagem dos estudantes.
E por fim, a flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de
formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos
alunos. Reduzindo a rigidez curricular, favorecemos o diálogo entre os diferentes conhecimentos,
de forma aberta.
Acreditamos que a função formativa de avaliação é a mais adequada para nossa proposta
pedagógica, com o principal fim de manter todos aprendendo, perpassando os níveis da
avaliação da aprendizagem, institucional e de redes. Avaliar para auxiliar e não para punir, expor
ou humilhar o estudante. A avaliação para as aprendizagens se compromete com o processo e
não somente com o produto da avaliação.

Durante todo o processo de construção do conhecimento o estudante será avaliado para
que lhe seja garantido o direito de continuar aprendendo. Ao final de cada bimestre, será
realizado o Conselho de Classe, como instância relevante de avaliação. Um momento em que
serão analisados aspectos relativos às aprendizagens dos estudantes: necessidades individuais,
intervenções realizadas, estratégias pedagógicas adotadas. Todos os registros deverão ser
detalhados e disponibilizados na escola, para possíveis consultas. O Diário de Classe é um dos
instrumentos de registro, que permitem acompanhar, intervir e promover oportunidades de
aprendizagem a cada estudante.
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Apresentamos, dessa forma, toda fundamentação teórica e metodológica que respalda as
ações descritas neste PPP. Nos amparamos em todas as diretrizes, pressupostos e orientações
contidas na legislação educacional brasileira, iniciando no direito básico contido na Constituição
Brasileira, em seu artigo 206, incisos III e IV, perpassando pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB Lei nº 9.39/96), Plano Nacional de Educação (PNE - período 2014 a 2024), Base Nacional
Comum Curricular (BNCC - publicada em dezembro de 2017) e em todas as políticas públicas
adotadas pela SEEDF como a lei de Gestão Democrática nº 4751/2012, os Pressupostos
Teóricos e o Currículo em Movimento, bem como todas as suas publicações contendo Orientações com relação aos mais variados atendimentos oferecidos pela Rede Pública de Ensino.
Cabe ressaltar que para o ano de 2021, devido à realidade do Ensino Remoto, incluímos como
apoio para elaboração das ações pedagógicas e administrativas de nossa escola, toda a
legislação, orientação e circulares referentes ao tema, conforme consta nas Referências contidas
ao final deste PPP.
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A Organização do Trabalho Pedagógico objetiva orientar o trabalho da escola no processo
de ensino aprendizagem, direcionando as ações desenvolvidas para um fazer didático e
pedagógico que conduza o estudante a perceber-se como um ser integral (física, cognitiva,
emocional e espiritualmente). Uma vez empoderando-se de sua plenitude e sentindo-se
pertencente à sociedade, que ele seja capaz de ler, interpretar e inferir sobre sua realidade e
nela inserir-se criticamente propondo alternativas para transformar e melhorar o mundo ao seu
redor.
Partindo do princípio que não é possível haver um trabalho efetivo e eficaz de forma
fragmentada, onde existam barreiras que limitem o fazer didático e pedagógico, se torna
necessário elaborar uma OTP na qual sua construção se dê de forma coletiva e intencional, por
intermédio da qual o trabalho educativo se evidencie. Neste sentido, todos os atores envolvidos
no processo ensino aprendizagem, sejam eles, estudantes, profissionais da educação e
familiares, precisam ter clareza dos objetivos a serem alcançados. Cabe aqui ressaltar que esta
construção não se dá apenas no âmbito escolar mas que tem como base estrutural todas as
políticas educacionais e pressupostos teóricos já explanados neste PPP.
A Escola Classe 06 do Cruzeiro segue as orientações da SEEDF no tocante à organização
do tempo e espaço escolar, trabalhando dentro dos Ciclos de Aprendizagem que visam o
atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes. Em 2013, o 2º Ciclo de
Aprendizagem foi ampliado até o 5º ano do Ensino Fundamental em nossa UE. Desde então
temos trabalhado com os estudantes organizados em dois blocos: Bloco Inicial de Alfabetização
(BIA) - que compreende o 1º ao 3º anos e o segundo bloco composto pelos 4º e 5º anos.
Para que esta organização favoreça a aprendizagem de nossas crianças, ações
intencionais e estratégicas se tornam necessárias, como a avaliação; trabalho diversificado;
formação continuada e planejamento do trabalho pedagógico. Os resultados destas ações
fundamentam nosso fazer didático-pedagógico no cotidiano, com a finalidade de assegurar as
aprendizagens de
todos. Uma vez que as aprendizagens incidem diretamente no
desenvolvimento do sujeito (VIGOTSKI, 2000), é importante que a proposta se mantenha
pautada nos eixos integradores da alfabetização, letramento e ludicidade, tendo ações
estratégicas pontuais e coletivas que garantam ao estudante seu processo de aprendizagem de
forma contínua e gradativa.

AÇÕES ESTRATÉGICAS:
AVALIAÇÃO: Cada um de nós, por ser único, possui características, qualidades e
dificuldades que lhe são peculiares. Respeitar essas particularidades individuais, tendo uma
visão holística do estudante na hora da avaliação se torna uma tarefa complexa e que requer
muita responsabilidade e competência. Entender a avaliação como um ato de amor, no qual
todo o processo ensino aprendizagem, bem como seus atores, são levados em consideração, é
nosso grande desafio. O que avaliamos não é propriamente o estudante, mas como ele se
desenvolveu, o que assimilou e, mais que isso, o que precisamos ainda fazer para que ele
adquira os conhecimentos necessários para o ano em curso.
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Segundo Hamilton Werneck, “avaliar significa diagnosticar, verificar se o educando
aprendeu, em que grau aprendeu e, portanto, não é uma ação pontual que ocorre somente
quando se faz um teste. Avaliar é verificar quais esforços são necessários para que o educando
recupere o que não aprendeu em determinado período.” Esta é a perspectiva avaliativa adotada
pela SEEDF e pela nossa escola: “Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para
desenvolver-se.”
Considerando esta perspectiva de avaliar para as aprendizagens, a proposta de avaliação
para 2021 é continuarmos tendo uma visão holística dos atores do cenário educativo
(professores e estudantes), levando em consideração suas fragilidades e potencialidades,
buscando integra-las de forma a criar uma rede eficiente e eficaz que promova a Educação de
Qualidade que é nosso objetivo principal. Desta forma a principal função da avaliação é a
diagnóstica (permanente e contínua), como meio de obter informações necessárias sobre o
desenvolvimento dos estudantes, a fim de direcionar as intervenções e/ou reformulações das
práticas pedagógicas e estratégias de atendimento oferecidas a eles.

Instrumentos avaliativos:
✓ Avaliações iniciais: é necessário iniciarmos o ano letivo conhecendo o ponto em que cada
aluno/turma se encontra a fim de traçarmos estratégias que atendam as necessidades
individuais e coletivas dos alunos. Devido às dificuldades em realizar uma avaliação dentro
dos moldes conhecidos em decorrência do ensino remoto, elaboramos um roteiro para
realização de uma sondagem cognitiva por meio de atendimento individualizado que será
enriquecida pelas observações do cotidiano (atendimentos pelos AVAs disponibilizados pela
escola) e registradas pelos professores. Tendo em mãos essas informações, planejam-se
ações didáticas, pedagógicas e/ou de apoio para potencializar o seu desenvolvimento
socioemocional e cognitivo.

✓ Avaliação processual: durante as coordenações individuais entre
coordenadores, bem como nas coordenações para planejamento mensal.

professores

e

✓ Conselhos de Classe: De acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF “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... é órgão colegiado
integrante da gestão democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo de
educação, de ensino e de aprendizagem...sendo bem conduzido favorecerá a articulação dos
três níveis da avaliação (aprendizagem, institucional, redes ou em larga escala)”,
proporcionando assim uma visão clara e propícia à autoavaliação do fazer pedagógico da
escola.
TRABALHO DIVERSIFICADO: Tendo em vista que os alunos apresentam interesses,
motivações e realidades variados e, depois, porque cada um tem um ritmo próprio de
desenvolvimento que deve ser considerado e respeitado, o trabalho diversificado apresenta-se
como uma estratégia eficaz e eficiente que alavanca o desenvolvimento pedagógico e
socioemocional do estudante. Na Escola Classe 06 do Cruzeiro este atendimento diferenciado e
personalizado, envolve todos os profissionais que se fizerem necessários, sendo eles:
professores regentes, de recursos e/ou readaptados, orientador educacional, coordenadores
pedagógicos e equipe gestora.
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As ações aqui desenvolvidas são definidas e planejadas coletivamente a partir das
necessidades apresentadas pela criança. Estão assim distribuídas:
✓ Reagrupamentos: De acordo com as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º
Ciclo para as Aprendizagens¹, “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.” O reagrupamento pode
acontecer intraclasse, ou seja, com estudantes de uma mesma turma, ou interclasse,
envolvendo estudantes de várias turmas/blocos, de acordo com as necessidades apresentadas e após planejamento determinando a OTP que se fará necessária.

✓ Projetos Interventivos: Levando em consideração que se trata de “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...”¹ e que “...deve envolver toda a equipe
pedagógica da escola na realização do projeto”¹, a escola tem desenvolvido as seguintes
ações interventivas: acolhimento e ambientação com relação aos atendimentos nos AVAs,
busca ativa e atendimento personificado para as crianças que apresentam dificuldades de
acesso, bem como de desenvolvimento em seu processo educativo.
FORMAÇÃO CONTINUADA - “...a formação continuada dos profissionais da educação
deve contribuir para a melhoria dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. A
perspectiva assumida é do desenvolvimento profissional docente que contempla, além da
formação, a valorização profissional e a melhoria das condições de trabalho num continuum que
possibilita a revisão das trajetórias docentes de forma crítico reflexiva.”¹ Dentro desta visão e
limitados pela realidade do ensino remoto e teletrabalho, a gestão tem desenvolvido discussões
e reflexões pertinentes ao fazer pedagógico no intuito de apresentar de forma criativa,
intencional e prática, vários instrumentos que podem ser utilizados pelos professores para tornar
suas aulas mais interessantes e atuais, além de direcionar um planejamento eficiente e eficaz
que favoreça a construção da autonomia de nossos estudantes.
Todas as ações construídas ao longo da nossa jornada pedagógica desde 2017 tem sido
registradas e divulgadas entre nossos profissionais por meio de um caderno de planejamento no
qual toda a OTP da escola é detalhada e discutida, desde de o primeiro dia de trabalho do ano
letivo. A OTP elaborada para 2021 encontra-se nas páginas a seguir e detalham todas as
nossas ações bem como o cronograma de ações administrativas pertinentes ao fazer
pedagógico.
Como metodologia de trabalho, focaremos nas metodologias ativas, para as quais
usaremos como principal instrumento de trabalho, apostilas diárias que servirão de base para
instigar e desenvolver a autonomia dos estudantes conduzindo-os a assumir o protagonismo de
seu próprio processo de ensino aprendizagem. Essas apostilas serão acompanhadas de aulas
por meio da plataforma (meet) diariamente, sempre no mesmo horário a fim de estabelecer uma
rotina de estudo para nossos estudantes.
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PLANEJAMENTO - O planejamento do trabalho pedagógico deve ser assumido como
prática de reflexão, diagnóstico e de tomada de decisões. É imprescindível que o professor ao
elaborá-lo, leve em consideração vários fatores a fim de que este seja eficiente e eficaz. Um
planejamento bem elaborado permite que o professor tenha uma visão ampla de como, por que
e quando agir para que os estudantes avancem com êxito no processo ensino aprendizagem. “O
planejamento imprime qualidade ao trabalho pedagógico a partir do momento que aponta com
clareza onde se quer chegar, levanta questionamentos e indica caminhos. “Uma das funções
mais importantes do planejamento é assegurar a unidade e coerência do trabalho pedagógico
da escola como um todo e o de cada turma em particular” (VILLAS BOAS, 2004, p. 95)”¹.
Para um resultado profícuo, o planejamento da Escola Classe 06 do Cruzeiro possui três
momentos destinados exclusivamente para projetar as ações a serem desenvolvidas no âmbito
escolar. Nas coordenações coletivas, além dos momentos de formação continuada, projetamos
ações comuns a todos de forma democrática, a fim de que tenhamos o mesmo entendimento a
cerca do que será realizado e compartilhamento das responsabilidades. Nas coordenações
individuais com a Coordenação Pedagógica, professores e coordenadores pontuam as
dificuldades enfrentadas no cotidiano, avaliam o progresso pedagógico dos conteúdos de acordo
com a Organização Curricular e elaboram estratégias necessárias para garantir o atendimento
aos estudantes. O terceiro momento envolve a Gestão Pedagógica da escola, no qual se
orquestram todas as ações da escola compartilhando seus resultados, alinhando as ações
administrativas e financeiras em prol do desenvolvimento pedagógico e socioemocional dos
estudantes e professores. Este momento conta com a participação da Direção, da Coordenação
Pedagógica (munida das anotações coletadas no 2º momento) e dos profissionais que atuam
nos Serviço de Apoio da escola (SOE, SR, EEAA e profissionais readaptados que desenvolvem
projetos pedagógicos). Desta forma, buscamos otimizar e potencializar o fazer pedagógico da
escola, tornando o âmbito escolar um ambiente de cooperação, unidade, interação e harmonia.

Todas as ações pedagógicas aqui detalhadas, serão flexibilizadas e readequadas às várias
formas de atendimento aos estudantes, de acordo com a necessidade apresentada e após
avaliação e análise de cada situação. Com a realidade atual, na qual as aulas presenciais se
tornaram inseguras devido à pandemia do COVID 19, e com a abertura de um leque de
possibilidades para que o processo ensino aprendizagem se realize no ano letivo de 2021 (aulas
não presenciais, híbridas, etc), acreditamos ser inviável prever todas as ações que definirão
nossa OTP. Sendo assim, vamos manter o que já vínhamos construindo, adequando-a às
necessidades que surgirem.
Nas páginas a seguir estão todas as orientações, cronogramas e informações pertinentes à
Organização do Trabalho Pedagógico da escola, entregues a todos os membros da nossa
equipe de trabalho em forma de Caderno de Planejamento.

34

35

36

Em 2020 iniciamos uma nova modalidade de ensino: o ensino remoto. Tivemos que modificar nossa forma de
trabalhar, redefinir nossos objetivos e replanejar nossas ações de forma a atender as necessidades dos nossos
estudantes sem, entretanto, perder o foco na importância de um ensino de qualidade e equidade (apesar das limitações
que a nova realidade nos impunha). Tendo isso como ponto de partida, e como (até o momento da confecção desse
material) a SEDF ainda não divulgou as estratégias pedagógicas para o ano letivo de 2021, vamos planejar nossas ações
tendo como parâmetro todas as possíveis modalidades de ensino que possam ocorrer, ou seja: Ensino Presencial,
Ensino Remoto ou Ensino Híbrido.
Para podermos iniciar o planejamento de nossas ações, precisamos conhecer um pouco mais sobre o Ensino
Híbrido afinando nossos conceitos e definindo nossos pressupostos. O Ensino Híbrido mescla momentos em que
estudantes e professores estão juntos presencialmente e momentos em que o aluno estuda sozinho, de maneira virtual.
Isso não significa que tal modalidade se resume na incorporação do Ensino Remoto ao Ensino Presencial, essa
modalidade de ensino exige mudanças em toda a Organização do Trabalho Pedagógico desenvolvida pela escola e pelo
professor, envolvendo desde a organização da sala de aula, passando pelo plano pedagógico até a gestão de tempo.
Nessa modalidade, o aluno passa a ser o protagonista do processo ensino aprendizagem, assunto esse discutido desde
2019, inserido no caderno de 2020 e replicado no presente caderno: “Estudante, agente ativo do processo.” Nesse
contexto o papel do professor é mais uma vez reforçado como de mediador e facilitador do processo ensino e
aprendizagem.
Essa metodologia de aprendizagem apresenta algumas vantagens como: rotina de estudos, autonomia dos alunos
sobre o próprio aprendizado, aproximação com a realidade social e personalização do ensino. Quando bem trabalhada,
favorece o desenvolvimento de habilidades do futuro que estimulam o desenvolvimento global dos estudantes.

Segundo reportagem publicada em dezembro de 2018, pela Revista Nova Escola: “Ensino Híbrido: palavras que
fazem a diferença”, o Ensino Híbrido pode ser organizado de acordo com quatro modelos:
1. Modelo de rotação: os estudantes se revezam em atividades de acordo com m horário pré-determinado ou orientação
do professor. Essa rotação, pode acontecer de quatro maneiras:

F
F
F

Rotação por estações;
Laboratório rotacional;
Sala de aula invertida: nesse formato é proposto que o aluno se familiarize com a teoria em casa, por meio de
atividades online. O espaço da sala de aula é utilizado para discussão, resolução de atividades e outras
propostas. Costuma ser considerado a porta de entrada para o ensino híbrido;

F

Rotação individual: cada aluno tem uma lista de propostas que deve contemplar em sua rotina a fim de
cumprir os temas estudados.

2. Modelo flex: os estudantes também têm uma lista de temas a percorrer, com ênfase no ensino online. O ritmo de cada
um é personalizado e o professor fica disponível para tirar dúvidas.
3. Modelo à la carte: o aluno é responsável pela organização, de acordo com objetivos gerais a atingir.

4. Modelo virtual enriquecido: o tempo é dividido entre aprendizagem online e presencial, porém permite aos estudantes
que se apresentem no espaço físico da escola somente uma vez por semana.
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No Ensino Presencial os horários são:
Observações importantes:

F

No Ensino Presencial a tolerância para entrada dos alunos para a sala de aula é de 15 minutos. O aluno deverá ser acompanhado do
responsável à secretaria da escola para justificar o atraso e receber autorização para ingresso à sala de aula.

F

Para o Ensino Remoto, a Recomendação nº 1/2020 do Conselho de Educação do DF orienta que o limite máximo de horas em tela seja de 02
(duas) horas.

F

Com relação aos intervalos, o Decreto nº 40.939, de 02/06/2020, determina que a escola promova o escalonamento de horários.

No Ensino Remoto o horário será:__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
No Ensino Híbrido o horário será:__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

No Ensino Presencial :______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
No Ensino Híbrido :_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
38

Planejar e elaborar atividades que enriqueçam e favoreçam a aprendizagem é essencial para a realização de um
bom trabalho pedagógico. Em 2020 experimentamos o quanto essa afirmativa é verdadeira! Durante todo o período de
Ensino Remoto elaboramos apostilas para as turmas do 1º ao 3º anos que nortearam o fazer pedagógico e nos propiciou
acompanhar de perto a evolução dos nossos estudantes, quinzenalmente.
Para 2021, pretendemos ampliar essa experiência para os 4º e 5º anos, reformulando as atividades desenvolvidas
e estipulando objetivos pontuais para esse material.
Sendo assim, as cotas de reprografia bem como os prazos para entrega do material serão definidos
posteriormente.

F FOLHA DE PONTO: Para o caso de trabalho presencial, as folhas de ponto deverão ser preenchidas com horário e
assinadas diariamente.

F RELATÓRIO DE TRABALHO REMOTO: De acordo com a Portaria nº 133, de 03 de junho de 2020, o Relatório de
Atividades deverá ser preenchido e remetido semanalmente à direção da UE. O mesmo será referendado pela
Coordenação Local e pela chefia imediata.

F Abonos e TREs: Deverão ser marcados diretamente com a Supervisão Administrativa da escola e, no caso de
professores regentes, comunicado á Coordenação Local para que as providências cabíveis sejam tomadas.

F PERÍCIA MÉDICA: Quando houver necessidade de validação de LTS o servidor deverá comunicar à chefia imediata
sobre o período da licença e realizar todos os procedimentos junto à Subsaúde, sendo de sua responsabilidade a

F De acordo com a Portaria nº 33, de 12 de fevereiro de 2020, que instituiu os procedimentos para o acompanhamento
da frequência escolar da Rede Pública de Ensino do DF, em seu §1º, “a comunicação interna, entre professores
regentes, coordenação pedagógica e equipe gestora das UEs, sobre estudantes infrequentes deve ser semanal e/ou
mensal, conforme as ocorrências identificadas.

F O aluno é considerado infrequente com 02 (duas) faltas por semana.
F O registro da frequência dos alunos no Diário Web deve ser realizado DIARIAMENTE.
F Em caso de alunos infrequentes, deve-se seguir o documento: “Fluxo para acompanhamento de estudantes em
situação de infrequência escolar”, disponível junto à direção/ secretaria/ SOE.
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F
O Diário de Classe é um documento de escrituração escolar coletivo, no qual devem ser registradas,
sistematicamente, as atividades desenvolvidas com a turma, o resultado do desempenho e a frequência dos estudantes.
Seu preenchimento é de competência exclusiva do(a) professor(a) regente, que deverá mantê-lo atualizado e
organizado. Em fevereiro de 2020 foi publicada a Portaria nº 33, de 12/02/2020, que em seu Art. 4º coloca que “É
responsabilidade do professor regente encaminhar ao Secretário Escolar e ao Coordenador Pedagógico ou Supervisor, ou a outro servidor
designado pela Equipe Gestora, em coordenação coletiva imediatamente posterior ao fato ou ao final do mês de diagnóstico, a r elação de
estudantes com faltas injustificadas, consecutivas ou não. ”, dessa forma faz-se necessário o registro da frequência diariamente para

que os acompanhamentos de frequência sejam eficazes, ainda mais nos períodos de Ensino Remoto ou Híbrido, nos quais a
frequência não é presencial.

Para favorecer seus registros, seguem algumas orientações:

F

ACESSO: https://ieducar.se.df.gov.br:

F

LOGIN: CPF ________________________________________ Senha: _____________________________________________________

F

F

CONTEÚDOS E AÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS: Registrar diariamente os conteúdos e as ações pedagógicas
realizadas, sejam elas presenciais ou remotas, em conformidade com o Currículo da Educação Básica vigente e a
Organização Curricular contida na Proposta Pedagógica da escola. Neste campo, é necessário registrar o
componente curricular e os objetivos propostos com as atividades executadas com uma linguagem clara e objetiva.
FREQUÊNCIA: Registrar diariamente, utilizando o tipo de frequência condizente com a realidade apresentada:

F

Ensino Presencial/ Remoto ou Híbrido. No Ensino Remoto e/ou Híbrido, a PI (Presença Indireta) deverá ser
registrada quando da participação do aluno nas aulas AVAs e/ou quando da devolução das atividades propostas
para aquele dia e/ou período, de acordo com o planejamento do professor e acompanhado pela Coordenação Local
e Equipe Gestora.
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA: Para realizar essa avaliação é necessário investigar, avaliar, levantar o que de fato a

F

turma já sabe e o que ainda ela não sabe. É necessário sabermos qual o nosso ponto de partida. Para tal, é
fundamental realizar uma Avaliação Diagnóstica Institucional e comparar os resultados com os RAVs do ano
anterior, acrescentando suas observações pessoais ao registro. Após este levantamento, registre em seu Diário a
Avaliação Diagnóstica da turma com todas as informações pertinentes: quantitativo de alunos, gênero, faixa etária,
RA na qual reside, meio de transporte utilizado pra chegar à escola, situação socioeconômica, escola de origem,
relação interpessoal da turma, nível de aprendizagem, comportamento (disciplina e realização das atividades
propostas), desempenho pedagógico, etc.
ESTRATÉGIAS/INTERVENÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS: Registrar TODAS as ações planejadas e executadas para

F

intervir no(s) caso(s) que exige(m) maior atenção e acompanhamento, inclusive as ações desenvolvidas em
período de Ensino Remoto ou Híbrido, detalhando todas as dificuldades enfrentadas para o desenvolvimento das
atividades com aquele estudante e TODAS as estratégias utilizadas para saná-las (inclusive Busca Ativa).
Registrar todas as ações interventivas executadas, individuais ou coletivas, principalmente dos estudantes
diagnosticados e que necessitam de Adequação Curricular e dos estudantes que apresentaram muita dificuldade
no decorrer do processo, necessitando intervenções sistemáticas e pontuais (sejam pedagógicas ou de acesso no
caso de Ensino Remoto ou Híbrido).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Registrar as ocorrências consideradas relevantes para o histórico do estudante
e/ou da turma. Ex: apresentação de atestado médico; ocorrência de fatos de natureza disciplinar; ressalvas sobre o
preenchimento do Diário; registro de avanço de estudos; complementação de registros; relatos dos familiares
quanto às dificuldades enfrentadas durante o Ensino Remoto ou Híbrido; entre outros.
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F

1º Bimestre

2º Bimestre

3º Bimestre

4º Bimestre

08/03 a 11/05

12/05 a 16/07

02/08 a 13/10

14/10 a 22/12

Algumas ações fazem parte do término de cada bimestre. Organize-se para cumprir as datas de forma tranquila
e
atrope- los.

A avaliação é um instrumento valiosíssimo para redimensionar e reorganizar o fazer pedagógico. Daí a
importância de pensar e planejar atividades condizentes com os objetivos propostos para cada componente curricular
no decorrer do bimestre. Outro fator importante que deve ser levado em consideração ao elaborar tais atividades, está
ligada à necessidade de proporcionar situações nas quais os estudantes utilizem os conhecimentos adquiridos durante
as aulas, sejam elas presenciais ou remotas, de forma criativa, levando-o a explorar novas estratégias e caminhos que
possam conduzi-lo ao resultado esperado.
1º Bimestre

2º Bimestre

3º Bimestre

4º Bimestre

26 a 30/04

28/06 a 03/07

27/09 a 01º/10

01º a 03/12

F
Segundo o Regimento Interno da SEEDF, “O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da Gestão Democrática e se
destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e das aprendizagens, havendo tantos Conselhos de Classe
quantas forem as turmas existentes na unidade escolar.” O Conselho Classe é soberano em suas decisões e por esse motivo
a participação de todos é indispensável.

F

1º Bimestre

2º Bimestre

3º Bimestre

4º Bimestre

03 a 07/05

05 a 09/07

04 a 08/10

06 a 10/12

(RAVs)

Ao elaborar o Registro de Avaliação - Descrição do Processo de
Aprendizagem do Estudante, é importante considerar, conforme as DIRETRIZES DE
AVALIAÇÃO (2014, pag. 49) “que o mesmo contenha elementos da avaliação

diagnóstica observadas pelo docente e/ou pelo Conselho de Classe: as
aprendizagens evidenciadas e as dificuldades percebidas devem ser registradas na
primeira parte do documento. Em seguida, devem-se apresentar as estratégias
utilizadas ou as intervenções conduzidas para sanar tais dificuldades, bem como os resultados das intenções e outras
orientações que se fizerem necessárias para que o registro cumpra sua função formativa. ” É importante ressaltar que
este registro deve ser minucioso e retratar fidedignamente o processo de aprendizagem do estudante, bem como todas
as ações pedagógicas e administrativas realizadas pelo professor e demais membro da equipe escolar. Durante o
período de Ensino Remoto ou Híbrido, é importante registrar os contatos que se fizerem necessários com as famílias,
principalmente quanto à frequência e todas as dificuldades que se apresentarem e que dificultem a aprendizagem.
Com as novas modalidades de ensino (Remoto e Híbrido), ficou evidenciado a importância de registro de todo o
processo de ensino e aprendizagem, detalhando os obstáculos enfrentados, quais estratégias utilizadas e,
principalmente, os resultados obtidos. Todas essas ações devem ser relatadas e referendadas no Conselho de Classe a
fim de respaldar o trabalho do professor.
1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
4º Bimestre
17 /05

16/07
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15/10

17/12

F
As Reuniões de Pais costumam ser um dos momentos mais comuns de interação entre a escola e a família.
Embora esses encontros sejam importantes para acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos alunos, nem sempre eles
ocorrem da maneira mais efetiva, o que acaba frustrando ambos os lados. Para que não haja frustração, sejamos
criativos e acolhedores ao planejarmos nossos encontros. Mesmo que as reuniões sejam virtuais, existem dois
momentos distintos que precisam ser planejados adequadamente: um coletivo, no qual a escola abre as portas para
receber e acolher a família, apresentando a Proposta Pedagógica e demais informações importantes para o bom
andamento do ano letivo, e o outro entre professor e família no qual o professor deve imprimir sua própria marca,
apresentando sua dinâmica de trabalho e apontando para cada família alternativas de como acompanhar e auxiliar o
estudante em seu processo ensino aprendizagem.

1º Bimestre

2º Bimestre

3º Bimestre

4º Bimestre

08 a 14/05

10 a 15/07

13 a 18/10

13 a 18/12

F
De acordo com o Regimento Interno da SEDF, o prazo para fechamento dos Diários de Classe é até 05 dias após o
término de cada bimestre, sendo assim, mantenha seu Diário em dia.
Observação: Cabe lembrar que, ao encerrar o 4º bimestre, é necessário o registro do resultado final do aluno (aprovação
ou reprovação), tanto no Diário quanto no RAV.
1º Bimestre

2º Bimestre

3º Bimestre

4º Bimestre

16/05

16/07

18/10

22/12

SALA

TURMA

A2

1º ano A

Suema

A3

1º ano B

Jesanny

A5

2 ano A

Fabiane

B5

2º ano B

Eliana

B4

3º ano A

Gláucia

B3

3º ano B

Soní

B2

4º ano A

Bruna

B1

4º ano B

Ana Ires

C1

5º ano A

Mônica

C2

5º ano B

Magali

C6

CE A

Fábia

Coordenação:

Fernanda e Marinete
Sala de Recursos: Ana Paula
EEAA: Tânia
SOE : Gleyde
Apoio Pedagógico : Alcione
Apoio à direção : Sônia Bárbara

PROFESSOR(A)

Equipe Gestora:

Rachel Alessandra (diretora)
Elis (vice-diretora)
Flávia (Supervisora Administrativa)
Cynthia (Chefe de Secretaria)
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SALA

TURMA

PROFESSOR(A)

A2

1º ano C

Priscila (Renata-LTS)

A3

1º ano D

Sandra

A5

2º ano C

Jackeline

B5

2º ano D

Patrícia

B4

3º ano C

Silvana

B3

3º ano D

Daniela

B2

3º ano E

Anna Carolina

B1

4º ano C

Tainara

C1

5º ano C

Fernando

C2

5º ano D

Marx

C6

CE B

Janaína

F
Dia móvel

Remanejado para

Atividade a ser desenvolvida

04/06

03/07

Semana de Avaliação

06/09

25/09

Culminância Da Semana de Luta das Pessoas com Deficiência

01/11
29/11

F
Data

Atividade a ser desenvolvida

13/03
29/05

23/10

F
Mês

Atividade a ser desenvolvida

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro
43

F
Organização do Trabalho Pedagógico de uma escola é o que define todas as ações e intenções do fazer

pedagógico a serem desenvolvidas no decorrer do ano letivo, entendendo a educação como um processo contínuo no qual
todas as ações são intrinsicamente ligadas e codependentes. O planejamento, neste prisma, toma novas dimensões e
abarca não apenas os objetivos e ações didático-pedagógicas, mas se permite ser influenciado pelas realidades administrativa, financeira, espacial, pelo público a ser atingido, pela modalidade de ensino: presencial, remota ou híbrida, entre outros, sabendo que todas as ações são importantes e que a avaliação dos resultados é fundamental para a
otimização e potencialização do fazer pedagógico.
Dentro deste prisma, o planejamento pedagógico do professor tem que levar em consideração a Proposta
Pedagógica, na qual a OTP da escola já está delineada, e todas as variáveis que sua turma apresentar, incluindo suas
próprias características pessoais e profissionais, as necessidades e potencialidades dos estudantes, a estrutura física
da sala de aula e dos AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem), bem como sua organização espacial e conectividade.
O espaço tempo destinado a este planejamento é a Coordenação Pedagógica.

F
A palavra coordenação tem no seu prefixo CO o significado de estar próximo, junto com os pares, e na palavra
ORDENAÇÃO o ato de organizar. Logo, a expressão Coordenação Pedagógica significa organizar coletivamente o
trabalho pedagógico a ser realizado em uma escola.
As Coordenações Pedagógicas devem oportunizar reflexões sobre a Organização do Trabalho Pedagógico-OTP da
escola, bem como “consolidar-se como espaço-tempo de reflexões geradas pelos processos formativos e de
autoformação, contemplando o processo de ensinar e aprender, os planejamentos interdisciplinares, o
compartilhamento de experiências pedagógicas exitosas e inclusivas, o conhecimento mais aprofundado dos
estudantes, a avaliação e autoavaliação e a articulação do coletivo em torno da construção do Projeto Político
Pedagógico da escola”. (OP Projeto Político Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas escolas/SEEDF/2014)
De acordo com a Portaria n° 14, de 11 de janeiro de 2021, em seu Art.25 “a coordenação pedagógica abriga-se na
PP da UE, no que se refere às atividades individuais e coletivas, internas e externas.” Nestes moldes, as coordenações
pedagógicas da Escola Classe 06 do Cruzeiro, seguirão os seguintes critérios para o trabalho presencial:
ROTINA SEMANAL

4ª feira

Coordenação Coletiva/ Formação Contínua

2ª e 6ª feiras

Coordenação Pedagógica que pode ser realizada fora do âmbito escolar.

3ª e 5ª feiras

Coordenação em pares
ROTINA MENSAL

Planejamento Mensal

Com os pares e coordenação pedagógica/ direção.

Acompanhamento Processual Com os pares e coordenação pedagógica/ direção.

ROTINA SEMANAL (Modalidade Remoto o Híbrido)
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Formação contínua??? Não seria continuada??? Então... se
levarmos em consideração apenas a semântica das palavras, com
certeza não erramos...
Desde 2018, quando iniciamos esse processo contínuo e
crescente de estudo para reformular, redefinir parâmetros e
otimizar o fazer pedagógico da nossa Escola, nunca se fez tão
necessário quanto no momento atual, termos momentos coletivos,
em pares e individuais de estudo, planejamento, avaliação,
reformulação e redirecionamento de ações pedagógicas.
A realidade vivida em 2020 nos provou que quanto mais unidos
estamos, quanto mais uníssonos somos, melhores são nossos
resultados.
Para 2021 nossos momentos de formação contínua deverão acontecer com mais regularidade. Não são apenas as
novas tecnologias e metodologias de ensino, inseridas em nosso cotidiano devido ao ensino remoto, que nos obrigaram
a ampliar nossos horizontes e possibilidades didáticas de trabalho, mas foram, principalmente, os resultados obtidos
que nos fizeram perceber que podemos, independente do regime de trabalho (presencial, remoto ou híbrido) utilizar
novas formas de trabalho pedagógico, mais criativos e significativos. 2021 será o ano no qual iremos consolidar e
“intencionalizar” o uso dessas tecnologias, através de estudo, experimentação, troca de experiências... Afinal, tudo é
novo e as possibilidades são infinitas...

F
Antes de pontuarmos o que, como, para que é um planejamento, é importante definirmos o que é uma AULA.
Segundo Márcia Elizabeth Bortone, “Aula é um permanente DIÁLOGO!”. Para ela a sala de aula é um espaço no qual há
diálogo, troca de ideias, respeito às opiniões diversas, tira dúvidas, interação, confiança, empatia e no qual todas as
ações favorecem ao crescimento e apoderamento do saber. Partindo deste princípio, planejar aulas é antes de tudo
promover um espaço no qual todas as ações supramencionadas possam acontecer.
“Moretto (2007, p 101) acredita que o professor, ao elaborar o plano de aula, deve considerar alguns componentes
fundamentais, tais como: conhecer a sua personalidade enquanto professor, conhecer seus alunos (características
psicossociais e cognitivas), conhecer a epistemologia e a metodologia mais adequada às características das disciplinas,
conhecer o contexto social de seus alunos.”
Pensando neste ambiente de aprendizagem, precisamos elaborar estratégias e planejar ações que:
F Favoreçam a comunicação, o debate de ideias (oralidade), seja de forma presencial ou remota;

F Tenham intencionalidade (ou seja, tenha um objetivo claro e direto);
F Ativem conhecimentos prévios ( interligar e relacionar novos conhecimentos com conhecimentos e conteúdos já
trabalhados anteriormente, além de tornar a aprendizagem mais significativa, favorece a consolidação de saberes.);
F Possibilitem a construção do conhecimento;

F Promovam a escutatória (é importante planejar momentos em que a crianças desenvolva e aprimore sua capacidade
de ouvir, prestando atenção no que está sendo dito);
F Fomentem a avaliação e autoavaliação do processo.
Seu planejamento deve:
F Favorecer a construção da autonomia intelectual dos estudantes;

F Considerar e atender às diversidades apresentadas sejam em sala de aula ou nos AVAs;
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F Favorecer a interação e a cooperação;
F Analisar o percurso de aprendizagem e o conhecimento prévio dos alunos;

F Mobilizar a disponibilidade para a aprendizagem;
F Articular objetivos de ensino e objetivos de realização dos alunos;
F Criar situação que aproximem, o mais possível, “versão escolar” e “versão social” das práticas e conhecimentos que
se convertem em conteúdos na escola;
F Organizar racionalmente o tempo (principalmente durante o Ensino Remoto ou Híbrido);

F Organizar o espaço em função das propostas de ensino aprendizagem;
F Selecionar materiais adequados ao desenvolvimento do trabalho;
F Avaliar os resultados obtidos e redirecionar as propostas, se eles não forem satisfatórios.
Ter uma rotina de planejamento pedagógico facilita e concretiza as ações pertinentes a um fazer pedagógico
eficaz e eficiente, além de favorecer uma aprendizagem na qual os componentes curriculares conversam e se
entrelaçam entre si (atividades inter e multidisciplinares). Para organizar uma rotina semanal de planejamento, é
fundamental definir previamente: os componentes curriculares a serem trabalhados, a frequência com que serão
trabalhados, a melhor forma de tratar didaticamente os conteúdos, os textos e os tipos de atividades a serem propostos
durante a semana e a respectiva frequência e de que forma esse conteúdo será melhor desenvolvido tanto no ensino
remoto quanto no presencial.

F
Uma rotina para o planejamento deve refletir as necessidades dos estudantes bem como imprimir a
personalidade e competência do professor. Cada ano, cada turma, cada professor têm características que influenciam o
processo de ensino e aprendizagem e que devem ser levadas em consideração durante o planejamento das ações
didático-pedagógicas a serem desenvolvidas em sala de aula. Antes de definir sua rotina, o professor deve:
1. definir quais os objetivos a serem atingidos, por componente curricular;
2. estabelecer período em que tais objetivos deverão ser alcançados;
3. determinar a frequência semanal que as atividades destinadas a tais objetivos serão realizadas;
4. desenvolver estratégias que favoreçam o desenvolvimento dos estudantes a fim de que atinjam os objetivos
estabelecidos;
5. avaliar os progressos e retomar, reestruturar, aprofundar, redirecionar e/ou redefinir os objetivos, voltando
assim para o primeiro passo.
De posse dessas informações o professor está apto para definir sua rotina de planejamento.

“Planejar é transformar a realidade em uma direção escolhida, é
implantar um processo de intervenção da realidade.. ”
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Uma rotina para o planejamento deve refletir as necessidades dos estudantes bem como imprimir a
personalidade e competência do professor. Cada ano, cada turma, cada professor têm características que influenciam o
processo de ensino e aprendizagem e que devem ser levadas em consideração durante o planejamento das ações
didático pedagógicas a serem desenvolvidas. Antes de definir sua rotina, o professor deve:
1. definir quais os objetivos a serem atingidos, por componente curricular;
2. estabelecer período em que tais objetivos deverão ser alcançados;
3. determinar a frequência semanal que as atividades destinadas a tais objetivos serão realizadas;
4. desenvolver estratégias que favoreçam o desenvolvimento dos estudantes a fim de que atinjam os objetivos
estabelecidos;
5. avaliar os progressos e retomar, reestruturar, aprofundar, redirecionar e/ou redefinir os objetivos, voltando assim
para o primeiro passo.
De posse dessas informações o professor está apto para definir sua rotina de planejamento.
Como o estudante é agente ativo deste processo, é importante que o professor:
F Informe aos alunos o que se pretende com as atividades, de forma que sintam que o que fazem responde a algum
tipo de objetivo/necessidade (significar a aprendizagem);
F Prepare os alunos antes de toda e qualquer mudança/ novidade que for ocorrer em relação ao uso do tempo,
organização do espaço, forma de agrupamento, utilização dos materiais, organização do tempo (rotina e uso da
agenda), propostas de atividade e demais aspectos que interfiram nos resultados do trabalho pedagógico
(intencionalizar todas as ações em sala de aula);
F Apresente as atividades de uma maneira que incentive os alunos a dar o melhor de si mesmos, e acreditarem que

sua contribuição é relevante para todos (motivar seus estudantes);
F Crie um ambiente favorável à aprendizagem e ao desenvolvimento de auto conceito positivo e de confiança da
própria capacidade de enfrentar desafios - por meio de situações em que eles são incentivados, por exemplo, a se
colocar, a fazer perguntas, a comentar sobre o que aprenderam, opinar sobre as atividades desenvolvidas, auto
avaliar seu desempenho. (potencializar a construção do conhecimento do estudante).
Um outro instrumento valiosíssimo para nortear o trabalho do professor são as correções das atividades.
Segundo Perrenoud (2000) “Ninguém aprende sem errar. Errando, reflete-se mais sobre o problema e sobre as ações
usadas para resolvê-lo.” Nessa perspectiva, o erro se torna fonte de aprendizagem, pois conduz o estudante à busca
das respostas corretas, viabilizando descobertas e favorecendo a autoavaliação.
Levar o aluno a perceber que suas dificuldades são degraus para seu crescimento ao invés de evidência do seu
fracasso, faz com que o estudante assuma seu papel como protagonista do seu próprio desenvolvimento. Planejar
atividades nas quais essa prática se torne inerente ao cotidiano da criança, é fundamental para o seu processo
educacional global, permitindo uma visão associativa: emocional, afetivo, cognitivo e espiritual.

“A educação não toca só o cérebro,
ela muda oportunidades e eleva

sonhos.”
Imagem de André Neves
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Marianna Moreno

F
Com o evento do COVID 19 e isolamento social que nos impôs o Ensino Remoto, percebemos o quanto nossas
metodologias estavam, de certa forma, inadequadas para a nova realidade e tivemos que nos reinventar, inserindo em
nosso cotidiano várias técnicas e abordagens, que em sala de aula nunca teríamos utilizado. Essa experiência modificou
todos os conceitos preestabelecidos e percebemos que temos uma gama de opções que, bem utilizadas, facilitam nosso
trabalho favorecendo de sobremaneira a aprendizagem. Esses resultados positivos foram percebidos inclusive em
alguns dos nossos alunos ANEEs. Percebemos que quanto mais dávamos autonomia às nossas crianças, levando-as a
buscar as soluções para suas dificuldades, mais elas se apropriavam desse processo. Essa apropriação foi mais
evidente nas turmas de 4º e 5º anos, mas não deixamos de perceber isso também nas crianças do BIA. Dentro dessa
nova realidade e pesquisando sobre mais e melhores formas de ensino, encontrei as Metodologias Ativas que se
enquadram perfeitamente no que vivemos e nos dá orientações importantes de como nortear e potencializar nossas
ações didáticas. Mas o que são Metodologias Ativas?
Segundo reportagem da Revista Nova Escola, “Como as metodologias ativas favorecem o aprendizado” de Débora
Garofalo (Nova Escola de 25/06/2018), “o principal objetivo deste modelo de ensino é incentivar os alunos para que aprendam de
forma autônoma e participativa, a partir de problemas e situações reais. A proposta é que o estudante esteja no centro
do processo do processo de aprendizagem, participando ativando e sendo responsável pela construção de
conhecimento.” Aliada ao ensino híbrido e partindo de um planejamento intencional que contemple todas as orientações/
preocupações contidas nesse caderno, essa nova forma de ensinar favorecerá o desenvolvimento do pensamento
crítico, oportunizando aos estudantes a compressão dos conteúdos abordados de forma mais aprofundada e
significativa. Tendo como parâmetro um dos princípios da BNCC: o estudante como protagonista de seu próprio processo de ensino-aprendizagem, percebemos o quanto essa metodologia pode influenciar positivamente o processo
ensino-aprendizagem.
PRÁTICAS MAIS COMUNS NAS METODOLOGIAS ATIVAS:

�Aprendizagem baseada em projetos: tem por objetivo fazer com que os alunos adquiram conhecimento por meio da
solução de desafios.

�Estudo de caso: são relatos de situações do mundo real, apresentadas aos estudantes com a finalidade de ensinálos, preparando-os para a resolução de situações reais.

�Aprendizagem entre times: tem por finalidade a formação de equipes dentro da turma, através do aprendizado que
privilegia o fazer em conjunto para compartilhar ideias.

ALGUMAS ESTRATÉGIAS E CONCEITOS-CHAVE INDISPENSÁVEIS:

�Ludicidade: permite que o conhecimento seja absorvido de maneira diferenciada e auxilia no envolvimento da
criança. Não esquecer que a utilização de jogos e brincadeiras é extremamente importante neste quesito

�Leituras e debates: favorecem o desenvolvimento da oratória e da empatia, além de tornar o aprendizado mais
dinâmico.

�Estudos de caso: propor assuntos a serem pesquisados individualmente ou de forma coletiva, realizando
posteriormente trabalhos nos quais esses conhecimentos sejam utilizados.

�Uso da tecnologia: Essa é uma das características fundamentais das metodologias ativas.
PRINCIPAIS VANTAGENS DAS METODOLOGIAS ATIVAS:
F Protagonismo do estudante;
F Melhora do engajamento e motivação;
F Desenvolvimento da autonomia;

F Fortalecimento da autoestima e autoconfiança;
F Desenvolvimento de habilidades importantes para a vida.
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�PLANEJAMENTO VERTICAL E PLANEJAMENTO HORIZONTAL:
O planejamento deve abarcar as duas dimensões: vertical e horizontal. Mas o que vem a ser isso?
Planejamento vertical: se refere aos conteúdos e sua graduação de complexidade e aprofundamento. Exemplo:
em Linguagem, seu objetivo inicial é construir frases, o objetivo final é produzir textos com coesão e coerência.
Planejamento horizontal: se refere ao planejamento unindo os objetivos de todos os componentes curriculares
simultaneamente, favorecendo uma aprendizagem ampla e significativa, mostrando elos entre os vários tipos de
conhecimento.

�Atividades interdisciplinares: são atividades que envolvem mais de um campo do conhecimento, com objetivos
predefinidos, no intuito de favorecer uma aprendizagem significativa a qual ocorre quando o indivíduo
consegue relacionar, de forma não arbitraria, o conteúdo a ser aprendido com aquilo que ele já sabe,
conseguindo, assim, generalizar e expressar esse conteúdo com sua própria linguagem.

�RESUMINDO - A IMPORTÂNCIA DE UM BOM PLANEJAMENTO:
Como vimos, o planejamento deve retratar não apenas o que se aprende mas como se propõe essa
aprendizagem. Por este motivo as características pessoais e coletivas da turma, incluindo as do professor, devem ser
levadas em consideração ao se estabelecer as estratégias a serem adotadas, bem como os temas que irão significar
essa aprendizagem. Ter intencionalidade em todas as ações não só favorece o processo como o facilita o trabalho e
potencializa os resultados.

Outro fator importante para que todos os componentes curriculares sejam contemplados em seu planejamento, é
estabelecer uma rotina semanal de planejamento, definindo o que e qual a frequência que determinados conteúdos.
Um planejamento bem elaborado permite que o professor tenha uma visão ampla de como, por que e quando agir
para que os estudantes avancem com êxito no processo ensino aprendizagem.
Quais são as contribuições do planejamento para professores e alunos?
Dar segurança ao professor;

Faz com que o tempo seja melhor aproveitado;
Permite que os objetivos pretendidos sejam realmente alcançados
Aumenta o interesse do grupo

Impede a monotonia, permitindo o melhor uso dos recursos que mantém vivo o interesse das crianças;
Impede que o professor se desgaste em improvisações.
A coordenação é o espaço para que você registre os conteúdos a serem trabalhados mês a mês, em consonância
com os demais colegas, a fim de compartilhar suas ideias, priorizar atividades e personificar o trabalho pedagógico de
acordo com os avanços de seus alunos.
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�ORGANIZAÇÃO DO TEMPO - O que é preciso levar em consideração na hora de planejar:
�Calendário Escolar: é um dos elementos da OTP que influencia diretamente o planejamento pedagógico a ser
realizado pelo professor. O calendário escolar determina o quantitativo de horas as quais o professor terá disponível
para realizar todas as ações pedagógicas inerentes ao seu trabalho. Organizar o currículo dividindo-o entre os
bimestres e de acordo com as ações e temas previamente definidos pela SEDF de forma a atender as necessidades
de seus alunos, é fundamental para que tenhamos êxito no processo ensino-aprendizagem.

�Rotina: a organização da rotina das atividades deve ser pensada a partir do planejamento. A rotina possibilita à
criança segurança e domínio do espaço e do tempo que passa na escola.

�O tempo de cada aluno: levar em consideração os diferentes tempos de aprendizado, facilidades e dificuldades de
cada aluno é fator indispensável para otimizar o tempo em sala de aula. Para isso, é importante que ao planejar, o
professor elabore atividades nas quais o aluno tenha autonomia, permitindo assim que haja um tempo em sala de
aula para atendimentos individualizados.

�OTIMIZANDO O TEMPO EM SALA DE AULA:
De acordo com dados apurados pela Pesquisa Internacional sobre Ensino e aprendizagem (TALIS), em 2013, o
professor brasileiro é um dos que tem a maior carga horária dentro de sala de aula, em média seis horas a mais que a
média dos demais países analisados. Entretanto, também somos os que menos otimizam esse tempo: das 25 horas
semanais apenas dois terços é realmente utilizado para ensinar. Ainda, em conformidade com esse estudo, gastamos
em média 20% do tempo de aula mantendo a disciplina e 12% tratando de questões administrativas. Nossa média de
tempo de efetivo ensino em sala de aula é de 67%, sendo que em outros países como a Finlândia, essa média é de 81%.
No intuito de otimizar e melhorar o tempo dentro de sala de aula, seguem algumas dicas:
Planeje as aulas com detalhes - defina o tempo a ser gasto em cada atividade;
Organize materiais e reserve espaços e equipamentos multimídias antes de entrar em sala de aula;
Nem tudo precisa ser escrito no quadro. Utilize adequadamente os outros recursos que a escola disponibiliza.
Compartilhe com os alunos o cronograma da aula. Isso além de otimizar o tempo, auxilia o aluno a elaborar o
mecanismos pessoais que favoreçam o gerenciamento de tempo para execução das atividades propostas;
Invista no tempo fora da sala de aula: em sala de aula priorize as atividades que precisam da sua mediação e/ou
avaliação quanto á as execução por parte das crianças. Mande como tarefa de casa as atividades que o aluno já
possuir autonomia para realizar;
Ouça a ideia dos alunos. Deixem que os alunos participem do processo de criação das atividades que serão
realizadas em sala de aula, isso servirá como motivação para as crianças e estará de acordo com os interesses
deles.
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A compreensão que temos sobre a avaliação, conforme registrada em nossa Proposta Pedagógica, é que se trata
de um instrumento quantitativo e qualitativo, analisado dentro de uma visão holística do indivíduo como um ser integral
no qual todas as suas potencialidades devem ser observadas. A avaliação, neste aspecto, passa a ser um meio reflexivo
do fazer pedagógico, por intermédio do qual obteremos informações que nos possibilitarão análises críticas a respeito
do desenvolvimento dos estudantes ao longo do processo, retroalimentando os planejamentos e caminhos a serem
trilhados, a fim de alcançarmos os objetivos predefinidos em nossa PP para cada ano. Segundo Luckesi (2011) “o ato de
avaliar a aprendizagem na escola é um meio de tornar os atos de ensinar e aprender produtivos e satisfatórios”. Assim,
não podemos desvincular a avaliação do aluno do processo de ensino do professor. Isso não quer dizer que se o aluno
não aprendeu, o professor não ensinou adequadamente. O professor, que trabalha numa didática interativa, observa
gradativamente a participação e produtividade do aluno, contudo é preciso deixar bem claro que a prova é somente uma
formalidade do sistema escolar e não deve ser usada como única avaliação. Desse modo, entendemos que a avaliação
não se dá nem se dará num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modelo teórico de mundo e de educação,
traduzido em prática pedagógica. (LUCKESI, 1995, p. 28).

✎INSTRUMENTOS AVALIATIVOS:
Dentro da Organização do Trabalho Pedagógico que construímos, as estratégias avaliativas instituídas em nossas
escola estão assim definidas:

�Instrumentos Avaliativos: entendendo a avaliação para as aprendizagens como sendo diagnóstica, contínua e
cumulativa, estabelecemos alguns instrumentos que compõem a Avaliação Formativa do processo ensino
aprendizagem desenvolvido em nossa escola. O primeiro instrumento é a avaliação inicial, que juntamente
com as observações registradas pelos professores regentes, apontam quais as melhores estratégias e quais
os atendimentos complementares necessários para o bom desenvolvimento dos estudantes. Esta primeira
avaliação institucional é elaborada pela equipe de gestão pedagógica (direção, coordenação e profissionais do
serviço de apoio) e tem por objetivo apontar quais os conhecimentos consolidados, os que ainda não o foram e
quais devem ser introduzidos a fim de que, ao final do ano letivo, os estudantes alcancem as metas previstas
para cada ano. No decorrer do processo os professores estabelecem seus instrumentos avaliativos, todos
pautados nesta mesma intenção, que servem para pontuar o seu planejamento e o ritmo de trabalho a ser
desenvolvido. Ao final de cada semestre realizamos uma avaliação institucional, elaborada da mesma forma
que a inicial.

�Avaliação

Processual: entendendo a avaliação processual como a combinação dos vários instrumentos

avaliativos, na qual se examina a aprendizagem ao longo das atividades realizadas em sala de aula. "Isso
ajuda a interpretar o que a turma aprendeu ou não e, assim, intervir, mudando as estratégias", explica Jussara
Hoffmann, autora de livros como Avaliação Mediadora: Uma Prática em Construção da Pré-Escola à
Universidade. Ademais, auxilia na identificação de eventuais problemas e dificuldades e corrigi-los antes de
avançar. Esta avaliação deve ser a referência principal para o planejamento diário do professor, bem como
pautar todas as demais ações complementares que se fizerem necessárias. Vale ressaltar que o trabalho
concomitante entre professor regente e demais profissionais (Equipe de Gestão Pedagógica) que atendem o
aluno, assim como o compartilhamento de informações a respeito dos atendimentos e avanços identificados,
favorecem e facilitam a elaboração de estratégias pedagógicas mais eficientes e eficazes em sala de aula.
Desta forma, o entrelaçamento das ações confluem para um mesmo objetivo, dentro de uma mesma linha de
atuação. Seguindo estas premissas, torna-se inevitável a auto avaliação por parte dos atores envolvidos,
induzindo inclusive o aluno a avaliar-se dentro do processo.
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No intuito de facilitar a melhor escolha para cada objetivo e/ou momento, observem os tipos de avaliação que
podem e devem ser utilizadas durante esse processo:
Diagnóstica: auxilia o professor a detectar ou fazer uma verificação dos conteúdos e conhecimento do aluno. A
partir dos resultados, o professor realiza o planejamento de suas ações a fim de suprir as necessidades dos
estudantes para atingir os objetivos propostos. Este tipo de avaliação é utilizado como suporte para o
planejamento de ensino, sendo indicada sua realização no início do processo de ensino-aprendizagem. Como
aplicar:: observação e conversa com os estudantes em sala de aula, para conhecer suas história de vida,
dinâmica familiar, sua interação com os colegas e comportamento; atividades pedagógicas para analisar seu
nível de conhecimento; leitura do RAV e do dossiê do aluno, conversa com professor do ano anterior e equipe
pedagógica.

Formativa: acontece no decorrer das aulas, com o objetivo de verificar se tudo o que foi proposto pelo professor
em seu planejamento foi atingido. Seus resultados são fundamentais para a reflexão do fazer pedagógico,
redirecionamento dos planejamentos e, principalmente, para constatar as fragilidades apresentadas dos
estudantes a fim de nortear ações interventivas eficazes e eficientes como meio de recuperação paralela. Como
aplicar: diariamente - ao corrigir o dever de casa, ao dar visto nos cadernos de sala e de casa e nos livros
didáticos, fazer e receber perguntas, observar o desempenho dos estudantes, nas diversas atividades em sala de
aula; periodicamente - atividades avaliativas planejadas para este fim.
Comparativa: utilizada para verificar se os alunos dominam determinado conteúdo trabalhado, deve ser aplicada
ao final de uma sequencia didática. Como aplicar: através de seminários, debates, gincanas de conhecimento,
produções textuais, gráficos e tabelas, etc.

Somativa: seu objetivo é de avaliar o conjunto de conhecimentos adquiridos ao final de cada bimestre.
Preferencialmente, seus instrumentos devem favorecer a aplicabilidade desses conhecimentos em vários
contextos, facilitando ao professor a análise do quanto o aluno apreendeu do que foi trabalhado durante o
bimestre. Esta avaliação é a culminância do processo avaliativo em cada bimestre, não se resume em si só. Como
aplicar: avaliações interdisciplinares ou por áreas de conhecimento, com consignas bem elaboradas e que
favoreçam a inferência dos alunos.

✎REGISTROS AVALIATIVOS:
Registrar desde o planejamento até os resultados das avaliações realizadas no decorrer do ano letivo, é
indispensável para organizar, analisar e reavaliar o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. A
documentação/ escrituração oficial da SEEDF (Diário de Classe, RAVs, Conselho de Classe, Relatórios dos serviços de
apoio, etc), estão intrinsecamente ligadas a esses registros que são realizados no cotidiano do professor, pois são estes
que alimentam as informações que serão Registradas nos respectivos instrumentos. O diário de classe, por exemplo,
necessita dos registros que o professor realizou no seu planejamento de aula, da frequência dos alunos, das ações
interventivas que se fizeram necessárias no decorrer das aulas de acordo com as dificuldades apresentadas pelos
alunos. O que é relevante registrar?

�Processo de aprendizagem dos estudantes: o registro do desenvolvimento dos estudantes no decorrer do ano
letivo, deve valorizar seus processos individuais (tentativas, erros e descobertas), incluindo suas falhas e
dificuldades ainda não superadas. Este tipo de registro ajudará a discernir as melhores estratégias que irão
favorecer o fazer pedagógico.
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�Ações didático-pedagógicas: registrar todas as ações do professor em sala de aula, de que forma estimulou
os estudantes, como trabalhou problemas de relacionamento ou de aprendizagem. Este tipo de registro além
de facilitar os registros oficiais (Diário de Classe), são excelentes para uma autoavaliação sobre o seu fazer
pedagógico, redefinindo um caminho mais consistente para as próximas aulas.

�Análise das atividades realizadas: registrar as observações de como os estudantes executaram as atividades
propostas (objetivo atingido, interesse, tempo, consignas adequadas, diagramação, etc.)

✎ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO INDIVIDUAL DO ALUNO (RAV):
É importante considerar, na construção do RAV os seguintes critérios:

registrar e valorizar o desenvolvimento sócio afetivo como: participação, valores demonstrados,
posicionamentos, sentimentos, relacionamento com o outro;
ser continuidade do relatório anterior, evidenciando a evolução do processo ensino aprendizagem;

registrar todos os conteúdos trabalhados no bimestre (em tópicos).
enfatizar os avanços não apenas os fracassos, registrando o que o aluno conseguiu e em que progrediu;
registrar a participação do estudante nos projetos desenvolvidos;
registrar as intervenções e estratégias utilizadas para sanar as dificuldades apresentadas no decorrer
do bimestre.

✎ESTRUTURA PARA O RELATÓRIO DESCRITIVO:
Tópicos a serem registrados:
Frequência;
Iniciar o registro individual abordando os aspectos sociais, afetivos, comportamentais (no coletivo e
individual, tanto nos encontros presenciais quanto nos encontros nos AVAs), capacidade organizativa
(dever de casa, uso do material pessoal, capricho ao executar as tarefas, pontualidade no envio das
atividades, acesso à plataforma, etc.);

Resumo dos conteúdos trabalhados em todas as áreas de conhecimento no decorrer do bimestre;
Encaminhamentos (os já operacionalizados e os sugeridos pelo Conselho de Classe);
Todas as dificuldades apresentadas no Ensino Remoto ou Híbrido quanto à conectividade, autonomia,
envolvimento da família, bem como todas as ações desempenhadas pela equipe da escola no intuito de
solucionar tais dificuldades.

✎SUGESTÃO DE VERBOS A SEREM UTILIZADOS :
DEMONSTRAR

IDENTIFICAR

INTERESSAR

EMPREGAR

DISCERNIR

RECONHECER

VALORIZAR

CONSTRUIR

AVANÇAR

DESAFIAR

OBSERVAR

CRIAR

MONTAR

ESTABELECER

CLASSIFICAR

COMUNICAR

UTILIZAR

AGIR

DISTINGUIR

PARTICIPAR

ENCONTRAR

HABILITAR

PROPOR

REVELAR

PREPARAR

SUGERIR

ELABORAR

COLABORAR

INSTRUIR

APRESENTAR

DIRIGIR

OFERECER

AUXILIAR

ORIENTAR

ATENDER

ENRIQUECER

PROPORCIONAR

REALIZAR

COMPLETAR

LEVANTAR

DEFINIR

ALCANÇAR

COMPREENDER

LER

REAGIR

SEGUIR

DESPERTAR

ANALISAR
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SITES DA SEDF:
SIGEP: Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da SEEDF - cadastro funcional e movimentação de servidor.
Login: MATRÍCULA_____________________ senha: ______________________________
SEI: Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Sistema de produção e gestão de documentos e processos eletrônicos
desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4° Região (TRF4) e cedido gratuitamente à administração pública.
Login: MATRÍCULA_____________________ senha: ______________________________
iEducar: Centraliza as informações do sistema educacional da SEEDF (diário web, cadastro dos alunos, histórico
escolar, etc), diminuindo a necessidade de uso de papel, a duplicidade de documentos, o tempo de atendimento ao
cidadão e racionalizando o trabalho do servidor público.
Login: CPF_____________________________ senha: ______________________________
SIAPMED - averbação de atestados: siapmed.df.gov.br
SITES INTERESSANTES:
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

“Quando a transformação digital é feita corretamente, é como
uma lagarta se transformando em uma borboleta, mas, quando
feita de forma errada, tudo o que você tem é uma lagarta que
se movimenta mais rápido.”
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Pautado em uma visão holística do indivíduo como um ser integral no qual todas as suas
potencialidades devam ser observadas, a Escola Classe 06 do Cruzeiro compreende a
avaliação como um instrumento quantitativo e qualitativo retro alimentador do fazer pedagógico,
uma vez que possibilita trazer à luz as reais necessidades bem como potencialidades de cada
indivíduo participante do processo aprendizagem, seja ele estudante, professor ou familiar.
Após análise de algumas realidades e resultados obtidos a partir de estratégias elaboradas em
cima dessas realidades, percebemos que a questão emocional do estudante é fator
preponderante para os avanços pedagógicos almejados. Partindo deste princípio, entendemos a
avaliação como um meio que proporciona perceber o indivíduo como um ser global que, mais
do que conhecimentos e habilidades acadêmicas, possui atitudes, valores e características
espirituais como compaixão, criatividade, intuição e fantasia, que podem e devem ser
consideradas como parte integrante do desenvolvimento integral do ser humano.
Esta visão corrobora com a proposta pedagógica apresentada pela SEEDF em todos os
seus documentos quando define que devemos colaborar para a formação integral de sujeitos
autônomos, críticos, criativos, sem deixar de lado a produção cultural dos grupos sociais
historicamente marginalizados, cidadãos capazes de reflexão e ação. Neste sentido temos
organizado o trabalho pedagógico da escola de tal forma que todos os que a compõem tenham
clareza de suas responsabilidades e possam, de acordo com suas potencialidades, influenciar,
nutrir e auxiliar no desenvolvimento humano de cada um. Nesta perspectiva o acompanhamento
pedagógico proposto por avaliações contínuas e processuais são fundamentais para otimização
e potencialização dos resultados almejados.

A avaliação formativa, assim como descrita e definida no documento Diretrizes de
Avaliação Educacional - Aprendizagem Institucional e em Larga Escala¹, publicada pela SEEDF,
é o processo avaliativo que deverá ser desenvolvido em todas as escolas da rede pública do
Distrito Federal, entendendo que “não são os instrumentos/procedimentos que definem a função
formativa, mas a intenção do avaliador, no caso, o docente, e o uso que faz deles”¹, definimos
coletivamente sobre cada um deles, definindo inclusive o papel de cada um ao serem
observados fatores que estejam interferindo ou impedindo o bom desempenho do estudante.
Nossa intenção é perceber o aluno como um ser integral, que precisa atingir certos parâmetros
cognitivos e emocionais para que seu desenvolvimento flua da melhor forma possível. Para tal
foi necessário alinharmos nossa visão e ideais, entendendo a educação como um processo
gradual no qual a intervenção e mediação são indispensáveis para sua realização, sendo a
avaliação a bússola que irá nos orientar.
Dessarte, instituímos algumas estratégias avaliativas já descritos em nossa Organização
do Trabalho Pedagógico que aqui serão melhor detalhadas:
✓ Instrumentos Avaliativos: entendendo a avaliação para as aprendizagens como sendo
diagnóstica, contínua e cumulativa, estabelecemos alguns instrumentos que compõem a
Avaliação Formativa do processo ensino aprendizagem desenvolvido em nossa escola. O
primeiro instrumento é a avaliação inicial, que juntamente com as observações
registradas pelos professores regentes, apontam quais as melhores estratégias e quais os
atendimentos complementares necessários para o bom desenvolvimento dos estudantes.
Esta primeira avaliação institucional é elaborada pela equipe de gestão pedagógica (direção,
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coordenação e profissionais do serviço de apoio) e tem por objetivo apontar cognitivamente
quais os conhecimentos consolidados, os que ainda não o foram e quais devem ser
introduzidos a fim de que, ao final do ano letivo, os estudantes alcancem as metas previstas
para cada ano. No decorrer do processo os professores estabelecem seus instrumentos
avaliativos, todos pautados nesta mesma intenção, que servem para pontuar o seu
planejamento e o ritmo de trabalho a ser desenvolvido. Ao final de cada semestre
realizamos uma avaliação institucional, elaborada da mesma forma que a inicial.
✓ Avaliação Processual: entendendo a avaliação processual como a combinação dos vários
instrumentos avaliativos, na qual se examina a aprendizagem ao longo das atividades
realizadas em sala de aula. "Isso ajuda a interpretar o que a turma aprendeu ou não e, assim,
intervir, mudando as estratégias", explica Jussara Hoffmann, autora de livros como Avaliação
Mediadora: Uma Prática em Construção da Pré-Escola à Universidade. Ademais, auxilia na
identificação de eventuais problemas e dificuldades e corrigi-los antes de avançar. Esta
avaliação deve ser a referencia principal para o planejamento diário do professor, bem como
pautar todas as demais ações complementares que se fizerem necessárias. Vale ressaltar
que o trabalho concomitante entre professor regente e demais profissionais (Equipe de
Gestão Pedagógica) que atendem o aluno, assim como o compartilhamento de informações a
respeito dos atendimentos e avanços identificados, favorecem e facilitam a elaboração de
estratégias pedagógicas mais eficientes e eficazes em sala de aula. Desta forma, o
entrelaçamento das ações confluem para um mesmo objetivo, dentro de uma mesma linha de
atuação. Seguindo estas premissas, torna-se inevitável a auto avaliação por parte dos atores
envolvidos, induzindo inclusive o aluno a avaliar-se dentro do processo.
✓ Conselho de Classe: aqui definido como espaço tempo coletivo para a avaliação do
desempenho dos estudantes, dos professores e da escola, bem como do registro das
estratégias desenvolvidas e dos resultados obtidos. Neste momento, a análise desses
resultados e as dificuldades ainda apresentadas pelos alunos irão nortear as estratégias a
serem realizadas no próximo bimestre.
✓ Reunião de Pais: esses encontros ocorrem bimestralmente, quando o processo avaliativo do
período é realizado e os resultados são registrados nos RAVs e nos demais instrumentos
oficiais de escrituração da escola. Nesses encontros são relatados os resultados obtidos e as
estratégias que se fazem necessárias para garantir que o processo ensino aprendizagem do
estudante tenha continuidade. Inicialmente tais encontros acontecem ao final de cada
bimestre porém não exclusivamente, pois podem ocorrer sempre que se fizer necessária
alguma ação conjunta, família e escola, para promover a aprendizagem dos estudantes. O
diálogo entre escola e família, principalmente durante esse período de ensino remoto no qual
iniciamos o ano letivo de 2021, tem sido diário e as famílias tem sido nossas parceiras para a
manutenção do atendimento e criação de rotinas de estudo tão necessários para a
aprendizagem. (Ações detalhadas no Plano de Trabalho - Teletrabalho da escola)

56

A proposta de organização curricular da Escola Classe 06 do Cruzeiro, visa romper com os
moldes de uma educação fragmentada, na qual os conteúdos são trabalhados de maneira rígida
e inflexível, sem que haja correlação entre as disciplinas e nem significado para os estudantes.
Em uma escola onde o indivíduo é visto em sua integralidade, a existência de eixos
integradores que articulem os conteúdos a fim de promover uma educação de qualidade, na
qual a formação integral de sujeitos autônomos, críticos e criativos seja o foco central, é
fundamental.
Dentro desta visão, buscamos inserir em nosso contexto pedagógico, não apenas os
conteúdos definidos pelo novo Currículo em Movimento publicado em dezembro de 2018, mas
também os currículos ocultos que representam tudo o que os estudantes aprendem diariamente
em meio às várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções, que vigoram no
meio social e escolar, inclusive os que são trazidos pelos profissionais em educação
pertencentes ao quadro funcional da UE.

Trabalhando em um ciclo no qual a alfabetização, letramento e ludicidade são o alicerce, é
necessário “compreender o processo de alfabetização para além da apropriação do código e
pensar nas práticas sociais, o conceito de letramento se apresenta quando a leitura e a escrita
são meios de apropriação das diversas linguagens, saberes, aspectos socioculturais, bem como
da resolução de problemas do cotidiano. Assim, a alfabetização e letramentos são processos
distintos, porém indissociáveis e interdependentes, devendo acontecer na perspectiva da
ludicidade” . A ludicidade nos “permite viver de forma prazerosa, criativa, pensada, reflexiva,
carregada de sentido e significado e por isso, abertos a viver a aventura do aprender com sabor,
intensidade, entusiasmo. Essa construção se dá com a convivência, que torna fundamental a
presença afetiva do outro, com a compreensão de que a atividade lúdica para o estudante não é
apenas prazerosa, mas vivência significativa de experimentações, de construções e
reconstruções do real e do imaginário, transpassadas pelo que é desafiador, pela elaboração
das perdas e ganhos. Com isso, é oportunizado ao estudante o desenvolvimento da linguagem,
do pensamento, da socialização, da iniciativa, da autoestima, da autonomia e da criticidade na
promoção das aprendizagens.” (Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º ciclo para as aprendizagens: BIA e 2º Bloco)
É importante salientar que a intenção do professor é a força motriz que impulsionará todo o
trabalho pedagógico da escola. É clara a diferença que existe entre o trabalho realizado pelo
professor que se sente estimulado e motivado, daquele que não acredita que seus alunos são
capazes de ir além.
Professores que compartilham ideais comuns sobre um bom ensino e um aprendizado
eficaz e efetivo, assumem a responsabilidade de um fazer pedagógico, entendendo que é um
mediador e facilitador deste processo. Percebem ser inerente à sua função, a observação de
como age, interage e reage seu aluno, pois cada gesto pode manifestar algum fator significativo
para sua aprendizagem. Entendem que estar cheio de teorias e verdades prontas o tornam
rígidos, sem espaço para se moverem e serem preenchidos pelos currículos ocultos de seus
alunos. Propiciam um ambiente alegre e lúdico em sala de aula pois sabem que o sorriso é a
expressão mais simples de felicidade. Respeitam o ritmo de cada um em sua aprendizagem,
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pois a qualidade do que se aprende é mais importante que a quantidade. E principalmente,
possuem VOCAÇÃO, pois sabem que apesar de serem professores, muitas vezes são meros
aprendizes, sem que a dimensão profissional seja abandonada ou colocada em prova.
Outra questão importante a ser abordada com relação à organização curricular é a
necessidade de que a mesma seja adequada, de acordo com as características dos alunos
diagnosticados com algum transtorno ou necessidade educativa especial. Neste sentido, a
conscientização dos professores regentes, bem como dos familiares dessas crianças é
primordial para que consigamos obter avanços significativos dentro do processo de ensino
aprendizagem.
Com a necessidade do ensino remoto, ensino mediado por intermédio das tecnologias,
devido à pandemia iniciada em março de 2020, fez-se necessário uma reorganização curricular
bem pontual por parte da SEEDF, um Replanejamento Curricular que propõem “uma
organização didático-pedagógica para uma melhor concretização do ensino visto o panorama
educacional que estamos passando” (Guia de Orientações para o Ensino Fundamental: anos inicias e anos finais - SEE/
SUBEB). Após análise da proposta curricular apresentada pela SUBEB, notamos que não há
necessidade de alterarmos os princípios que norteiam a nossa Organização Curricular, pois
percebemos que esses princípios foram preservados na recomposição curricular proposta, com
determinação de conteúdos a serem trabalhados diariamente, de forma propositiva e crescente,
que garantirá os objetivos finais propostos para cada ano de ensino.
Entretanto, partindo do princípio supramencionado de que a qualidade do ensino ofertado
deve ser a prioridade do nosso fazer pedagógico, elaboramos uma síntese pontuando
conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática que devem ser trabalhados sistematicamente, a
fim de que o processo educativo não sofra qualquer tipo de impacto. Tais quadros sínteses
servem como norteadores para o planejamento e ações pedagógicas desenvolvidas pelos
nossos professores.
A Organização Curricular aqui proposta, visa favorecer a nossa Organização do Trabalho
Pedagógico, no que tange o desenvolvimento de ações que conduzam nossos estudantes ao
desenvolvimento de sua autonomia, por meio de metodologias ativas e tendo o mesmo como
protagonista de seu próprio processo ensino aprendizagem. As atividades propostas para o
desenvolvimento desses conteúdos serão planejadas, elaboradas e executadas pelos
professores em pares, sendo que as especificidades de cada aluno serão atendidas por meio de
ações complementares e interventivas, de acordo com a necessidade.
Temas como diversidade, cidadania em e para os direitos humanos, sustentabilidade, bem
como a contextualização desses temas dentro de todo o trabalho pedagógico são realizados
diariamente, dentro de uma realidade na qual a autonomia e criticidade são estimuladas nos
nossos estudantes. Não são ações projetadas e sim inseridas numa rotina de trabalho que
favoreça a construção do ser integral.
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* Cálculo mental
* Adição (com 3 parcelas ou mais)

* Cálculo mental simples

* Adição (simples com ideia de juntar e acrescentar quantidades)

* Cálculo mental simples

* Antecessor e sucessor

* Ordem crescente e decrescente

* Registro, leitura e escrita
numérica até 20

* Resolução de situações – problemas simples de adição e subtração

* Introdução da nomenclatura unidade e dezena

* Sequência numérica de 10 em 10

* Subtração (sem reagrupamento
com ação de completar, comparar e
retirar)

* Antecessor e sucessor

* Antecessor e sucessor

* Resolução de situações – problemas envolvendo adição, subtração e
sistema monetário

* Sequência numérica de 5 em 5, 2
em 2

(reconhecimento de cédulas e moedas)

* Sistema Monetário

* Multiplicação (com o sentido de
agrupar parcelas iguais)

* Subtração (sem reagrupamento)

* Ordem crescente e decrescente

* Ordem crescente e decrescente

* Trabalhar a relação entre símbolo
e quantidade e vice versa

* Registro, leitura e escrita
numérica até 60

* Registro, leitura e escrita
numérica até 40

* Trabalhar as funções do número,
identificando o uso do número em
suas diferentes funções sociais como: (placas, documentos, números
de telefone etc....)

* Vivenciar e utilizar estruturas lógico matemáticas de: conservação,
correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seriação,
ordenação e inclusão.
2 - Números e operações

* Vivenciar e utilizar estruturas lógico matemáticas de: conservação,
correspondência, comparação,
classificação, sequenciação,
seriação, ordenação e inclusão.
2 - Números e operações

* Vivenciar e utilizar estruturas lógico matemáticas de: conservação,
correspondência, comparação,
classificação, sequenciação,
seriação, ordenação e inclusão.
2 - Números e operações

* Resolução de situações – problemas
simples envolvendo a ideia de
multiplicação e divisão

* Introdução da centena

* Sequência numérica com outras
variações

* Sistema Monetário (operações
simples de adição e subtração)

* Divisão (ideia de partilha)

* Cálculo mental

* Antecessor e sucessor

* Ordem crescente e decrescente

* Registro, leitura e escrita de
numérica até 99

* Vivenciar e utilizar estruturas lógico
matemáticas de: conservação,
correspondência, comparação,
classificação, sequenciação, seriação,
ordenação e inclusão.
2 - Números e operações

1º BIMESTRE
2º BIMESTRE
3º BIMESTRE
4º BIMESTRE
1 - Estruturas logicas ou processos 1 - Estruturas lógicas ou processos 1 - Estruturas lógicas ou processos 1 - Estruturas lógicas ou processos
mentais
mentais
mentais
mentais

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO / LETRAMENTO / LUDICIDADE
EIXOS TRANVERSAIS: EDUC. PARA DIVERSIDADE /CIDADANIA E EDUC. EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUC. PARA SUSTENTABILIDADE

MATEMÁTICA 1º ANO
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* Representação e localização de objetos e de pessoas.

* Orientação e deslocamento (no espaço vivido, em trajetórias familiares:
casa, vizinhança, escola)

* Lateralidade (direita e esquerda)

* Reconhecer seu próprio corpo como referencial de deslocamento
(para cima e para baixo, para frente
e para trás, para dentro e para fora,
para direita e para esquerda)

* Ler, interpretar e fazer uso de informações na forma de ícones, símbolos, signos e códigos.
5 – Espaço e forma

* Utilização do calendário, rotina,
agenda.
4 – Tratamento da informação

* Utilização do corpo como unidade
de medida: um palmo, pé, passos,
braço

* Utilização do calendário reconhecimento de dia, mês e ano

* Compreender expressões de tempo agora, depois, antes, amanhã,
hoje

* Utilizar os sentidos para desenvolvimento dos conceitos: para baixo,
para cima, por baixo, por cima, para
dentro, para fora, para trás, para
frente, por detrás, pela frente, através de, para a direita, para a esquerda, horizontal, vertical

* Reconhecer seu próprio corpo e a
localização de objetos e pessoas desenvolvendo os seguintes conceitos:
acima de, abaixo de, em cima de,
embaixo de, a direta de, a esquerda
de, em frente de, atrás de, no meio
de, diante de, ao redor de, dentro
de, fora de, antes de, depois de, ao
lado de, entre, horizontal, vertical,
menor que, maior que, igual a, inferior a, superior a.

* Reconhecimento de formas geométricas nos objetos

5 – Espaço e forma

* Gráficos

* Leitura interpretação e análise de
tabelas simples.

4 – Tratamento da informação

* Percepção das formas geométricas nos objetos.

* Reconhecimento de formas geométricas espaciais e planas em contextos
variados.

5 – Espaço e forma

* Gráficos

* Elaboração de tabelas simples.

4 – Tratamento da informação

*Associação das unidades de medidas
ao que compramos e utilizamos no
dia a dia - metro: tecido / quilo: arroz/
litro: leite.

*Reconhecimento dos instrumentos
de medidas: balanças, metro,

Hora inteira, meia hora
*Utilização do relógio

*metro, litro e quilograma

4º BIMESTRE
3 – Grandezas e medidas

*Medidas de tempo

3º BIMESTRE
3 – Grandezas e medidas

5 – Espaço e forma

* Leitura, interpretação e análise de
gráficos de colunas.

4 – Tratamento da informação

*Noções de tempo antes, durante e
depois, dia, semana, mês, ano, manhã, tarde e noite

2º BIMESTRE
3 – Grandezas e medidas

1º BIMESTRE
3 – Grandezas e medidas

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO / LETRAMENTO / LUDICIDADE
EIXOS TRANVERSAIS: EDUC. PARA DIVERSIDADE /CIDADANIA E EDUC. EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUC. PARA SUSTENTABILIDADE

MATEMÁTICA 1º ANO
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* Trabalho com cantigas de roda,
parlendas, trava-línguas, adivinhação, piada, quadrinhos, poemas,
declamação e brincadeiras.

* Reconto de estórias por meio de
oralidade e desenhos

* Criação de estórias por meio de
desenhos

* Ilustração de poemas, músicas e
contos de fada através de desenhos

* Leitura e escrita de listas de acordo com o contexto temático e semântico ou ordem alfabética

* Produção textual por meio de diversos gêneros

* Leitura e produção de bilhetes e
convites

* Leitura e escrita de listas de acordo com o contexto temático e semântico ou ordem alfabética

* Manuseio de suportes textuais
como: livros, revistas, jornal, gibi,
folhetos, encartes, cartazes, cartão,
panfletos, folder, caixa de letramento

* Manuseio de suportes textuais
como: livros, revistas, jornal, gibi,
folhetos, encartes, cartazes, cartão,
panfletos, folder, caixa de letramento

* Leitura de imagens

* Trabalho com rótulos, embalagens, logomarcas e slogans

1 – Leitura Produção escrita e oral
* Trabalho com cantigas de roda,
parlendas, trava-línguas, adivinhação, piada, quadrinhos, poemas,
declamação e brincadeiras.

1 – Leitura Produção escrita e oral
* Trabalho com cantigas de roda,
parlendas, trava-línguas, adivinhação, piada, quadrinhos, poemas,
declamação e brincadeiras.

1 – Leitura Produção escrita e oral
* Leitura e escrita de nome próprio
e de colegas

3º BIMESTRE

2º BIMESTRE

1º BIMESTRE

* Reconto de estórias por meio de
escrita

* Leitura e produção textual de narrativas

* Leitura e produção de poemas

* Leitura e escrita de listas de acordo
com o contexto temático e semântico
ou ordem alfabética

* Manuseio de suportes textuais como: livros, revistas, jornal, gibi, folhetos, encartes, cartazes, cartão, panfletos, folder, caixa de letramento

1 – Leitura Produção escrita e oral
* Trabalho com cantigas de roda, parlendas, trava-línguas, adivinhação,
piada, quadrinhos, poemas, declamação e brincadeiras.

4º BIMESTRE

EIXOS TRANVERSAIS: EDUC. PARA DIVERSIDADE /CIDADANIA E EDUC. EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUC. PARA SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO / LETRAMENTO / LUDICIDADE

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 1º ANO
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Literatura
* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, música
popular, livros e obras infantis)
* Trabalhar literatura vinculada ao
cinema fazendo a diferenciação entre o livro e o filme
* Reconto de contos de fada e lendas

Literatura
* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, música
popular, livros e obras infantis)
* Trabalhar literatura vinculada ao
cinema fazendo a diferenciação entre o livro e o filme
* Reconto de contos de fada e lendas

* Trabalhar os fonemas p/b, f / v

Literatura
* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, música
popular, livros e obras infantis)
* Trabalhar literatura vinculada ao
cinema fazendo a diferenciação entre o livro e o filme
* Reconto de contos de fada e lendas

* Trabalhar os fonemas:
p/b, f / v, t/d

* Separação silábica (segmentação)

* Trabalhar o surgimento de novas
palavras a partir de outras
(trocando letras e silabas pato / mato, gado / dado)

Literatura
* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, música popular, livros e obras infantis)
* Trabalhar literatura vinculada ao
cinema fazendo a diferenciação entre
o livro e o filme
* Reconto de contos de fada e lendas

*Sinais de pontuação

*Adjetivação (qualidades)

*Trabalho com verbos (nomear ações
como: correr, caminhar, pular, comer
etc.)

* Trabalho com a estruturação silábica (consoante /vogal) para ler e
escrever palavras e pequenos textos

* Trabalho com a estruturação silábica (consoante /vogal) para ler e
escrever palavras.

* Diferenciação de unidades linguísticas (letras, palavras, textos, números e outros símbolos
* Alfabeto
* topologia de letras
* maiúsculas e minúsculas
* ordem alfabética
* vogais e consoantes
* Letras iniciais e finais de palavras
(percepção do som)
* Relação de letras, palavras e imagens

2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos

2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos

2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos

2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos

4º BIMESTRE

3º BIMESTRE

2º BIMESTRE

1º BIMESTRE

EIXOS TRANVERSAIS: EDUC. PARA DIVERSIDADE /CIDADANIA E EDUC. EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUC. PARA SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO / LETRAMENTO / LUDICIDADE

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 1º ANO
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* espaços da sala de aula: cantinhos, posição, localização

* Espaços da casa, meu endereço,
meu telefone.

* Paisagem e espaços da escola
(áreas de lazer, estudo, administrativos, pedagógicos)

*História familiar (identificação dos
membros da família, arvore genealógica, relações de parentesco, normas e regras familiares

* Eu e minha família

* Interesses e brincadeiras

*Características, semelhanças e diferenças.

*Formação da identidade (trabalho
com documentos pessoais (certidão
de nascimento, cartão de vacina,
registros, álbuns, fotos)

* Eu (nome, sobrenome)

1º BIMESTRE

*Instrumentos e marcadores de
tempo (relógios e calendários) elaborados ou utilizados em diferentes
localidades

*Construção do tempo cronológico
(dias da semana, meses e ano)

* diferenciação entre uma comunidade urbana e rural, quilombolas e
indígenas

*Conhecimento da historia do local
onde vivo (características, localização, curiosidades, espaços de lazer,
órgãos públicos, comercio local)

* Eu no contexto da minha comunidade

*Eu e o outro (semelhanças e diferenças)

*Reconhecimento do contexto de
desigualdade étnico – racial, sociocultural e de gênero de sociedade

3º BIMESTRE

2º BIMESTRE

* Trabalho com a Declaração
Universal dos Direitos Humanos /
ECA /Estatuto do idoso

4º BIMESTRE

EIXOS TRANVERSAIS: EDUC. PARA DIVERSIDADE /CIDADANIA E EDUC. EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUC. PARA SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO / LETRAMENTO / LUDICIDADE

CIÊNCIAS HUMANAS / HISTORIA E GEOGRAFIA 1º ANO
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Ser humano e saúde
* Conhecimento do seu corpo
* partes
* funções do corpo humano
* higiene
* alimentação saudável

* Posição do sol durante o dia
(amanhecer, entardecer e
Anoitecer)

* Ocorrência do dia e da noite
(semelhanças e diferenças)

* Importância do sol para a manutenção da vida

Ambiente
* Água
* importância e características
* uso sustentável
* poluição da agua

1º BIMESTRE

Recursos Tecnológicos
* Invenções e descobertas realizadas pela humanidade no ambiente
familiar.

*Matérias primas (borracha, metais,
plástico e papel) - reciclagem
* identificação
* origem
* característica

Ambiente
* Ações do homem no ambiente
(ambientes naturais e ambientes
construídos)

2º BIMESTRE

Recursos Tecnológicos
* Transformações científicas e suas
influências no meio físico e social.

Ambiente
*Animais e plantas (características e
classificação)
* locomoção dos animais
* movimento
* alimentação
* revestimento do corpo
* interação com o ser humano
*partes da planta
* tipos de plantas (vegetais,
decorativas)
* utilidades das plantas
(remédios, chás, etc.)]

3º BIMESTRE

Ambiente
*Relação dos seres vivos com o ambiente: desmatamento, predação, extinção, degradação ambiental, poluição do meio ambiente)

4º BIMESTRE

EIXOS TRANVERSAIS: EDUC. PARA DIVERSIDADE /CIDADANIA E EDUC. EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUC. PARA SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO / LETRAMENTO / LUDICIDADE

CIÊNCIAS DA NATUREZA 1º ANO

TIPOS DE TEXTOS
PARA LEITURA

TEXTO PARA
CONHECIMENTOS
LITERÁRIOS

 Recursos não verbais

 Fórmulas de escolha

 Imagens

 Cantigas

 Logomarcas

 Músicas populares

 Títulos conhecidos

 Contos de fada

 O próprio nome

 Mito

 Nome dos pais

 Fábulas

 Nome da escola

 Poema

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

PRODUÇÃO DE TEXTOS
ESCRITOS

TOPOLOGIA DE LETRAS: 
 Alfabeto (caixa alta)

 FONOLOGIA:

 Padrões da escrita


(descritos a seguir)
 SINTAXE:

 Trabalhar na oralida-

de dando a ideia do
que é substantivo e
verbo.
SEMÂNTICA:

 Na oralidade, traba-

lhar nos momentos de
exploração de textos
lidos para os alunos.

Nome próprio

Nome dos colegas
Nome de personagens
Cópias

 Reprodução de narra-

tivas por meio de desenhos e ilustrações

 Ditados de palavras
 Ditado de textos co-

nhecidos e listas

 Produção individual de

texto

GLOSSÁRIO:
TOPOLOGIA DAS LETRAS: associação da letra ao seu traçado, lembrando que ela possui 4 tipos distintos (caixa alta, bastão e cursiva
maiúscula e minúscula)
FONOLOGIA: associação do som à letra e como ele se organiza na palavra. Basicamente é a formação da palavra por meio de seus fonemas. A
Fonologia também estuda outros assuntos, como a estrutura silábica, o acento e a entonação.
SINTAXE: combinação de palavras dentro de uma frase, texto ou mensagem verbal. Função gramatical das palavras.
SEMÂNTICA: significado da palavra e a interpretação que se dá à palavra dependendo do contexto em que ela está inserida e lev ando em
consideração fatores como a vivência de quem lê, o tempo em que está inserido e espaço geográfico, entre outros.
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1º BIMESTRE
Letras:

2º BIMESTRE
Letras:

3º BIMESTRE
Letras:

4º BIMESTRE
Dígrafos:

A

N

D

NH

E

V

T

GE/ GI

I

Z

G

GUE/ GUI

O

L

H

GUA/GUO

U

S

K,Y,W

LH

ÃO

R

F

X

CH

J

B

QUA/QUO

M

C

CE/CI

Dígrafos:

Todos os sons do R
Todos os sons do S

P

n Ao introduzir as letras, o professor deverá apresentar aos alunos as 4 formas de escrita (caixa

alta, bastão, cursiva maiúscula e cursiva minúscula), explicitando como se faz o traçado das
letras cursivas (maiúsculas e minúsculas).

n No 1º semestre trabalhar escrita de textos conhecidos, envolvendo os fonemas trabalhados;
n A partir do 2º semestre o professor deverá trabalhar produção de pequenos textos,

coletivamente, com relatos de experiências vividas (passeios, filmes, reconto de histórias, etc);

n As palavras devem ser apresentadas, também, no meio de frases e textos, contextualizando-as;
n É importante planejar atividades de cópia de textos conhecidos e de fácil interpretação,

quinzenalmente.

n Apresentar fichas de leitura com as letras que já foram trabalhadas, numa crescente de

dificuldades.

n Oportunizar momentos de leitura oral.

n A leitura de textos variados lidos pelo professor na hora da rodinha, são fundamentais para

favorecer a interpretação das informações apresentadas, além de favorecer a oralidade do
aluno.

É fundamental momentos diários nos quais o aluno se sinta valorizado e motivado a
falar. Esses momentos devem ser planejados e entrar na rotina de trabalho pedagógico do professor. A
postura de escutatória do professor é essencial, para que o aluno se sinta seguro e confiante para
expor sua forma de pensar e seus sentimentos.
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Conceituar o que é número e para que serve:
 número como representação de quantidades (primeiramente de 0 a 9);
 traçado correto e nome dos números;
 utilização dos processos mentais: correspondência um a um, ordem e inclusão hierárquica,

conservação de quantidades - para construção de que o número registra quantidades;

 sempre utilizar material concreto para introdução de conceitos.

Construção do SND (Sistema de Numeração Decimal):
 processos mentais classificação e seriação: trabalhar com várias bases até chegar na base 10;
 processo mental equivalência: trabalhar os conceitos de unidade e dezena;
 trabalhar a representação de unidade e dezena;
 trabalhar a composição dos números;

Operações:
 Ideia de adição (juntar) e subtração (tirar);
 Estimular o estudante a utilizar várias estratégias diferentes (dedos, material concreto,

desenhos, etc) para solucionar as operações.

Situações Problema:
 Resolução de situações cotidianas (rotina) na oralidade (quantos somos/ quantos faltam/ quantas

meninas e quantos meninos/ etc);

 Registrar no quadro branco as operações solucionadas na oralidade;
 Elaborar, junto com os estudantes, situações problema utilizando os vários momentos que surgem

ou que são planejados pelo professor.
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2º BIMESTRE
1 - Estruturas lógicas ou processos
mentais
* Consolidar critérios de: conservação, correspondência, comparação,
classificação, sequenciação, seriação, ordenação e inclusão.

2 - Números e operações
* Registro, leitura e escrita numérica até 500
* Trabalho com a centena
* Valor posicional dos números
* Números ordinais
* Ordem crescente e decrescente
* Antecessor e sucessor
* Cálculo mental simples
* Adição (com 3 parcelas)
* Subtração (com reagrupamento
com ação de completar, comparar e
retirar)
* Sequência numérica de 10 em 10
* Resolução de situações – problemas simples de adição e subtração

1º BIMESTRE
1 - Estruturas lógicas ou processos
mentais
* Consolidar critérios de: conservação, correspondência, comparação,
classificação, sequenciação, seriação, ordenação e inclusão.

2 - Números e operações
* Trabalhar as funções do número,
identificando o uso do número em
suas diferentes funções sociais como: (placas, documentos, números
de telefone etc....)
* Trabalhar a relação entre símbolo
e quantidade e vice versa
* Registro, leitura e escrita numérica até 100
* Par e ímpar
* Ordem crescente e decrescente
* Antecessor e sucessor
* Cálculo mental simples
* Revisão da nomenclatura unidade
e dezena
* Introdução da centena

2 - Números e operações
* Registro, leitura e escrita de numérica até 999
* Ordem crescente e decrescente
* Antecessor e sucessor
* Cálculo mental
* Divisão (ideia de partilha)
* Sistema monetário (operações simples de adição e subtração)
* Sequência numérica com outras variações
* Resolução de situações-problema
simples envolvendo a ideia de divisão.

2 - Números e operações
* Registro, leitura e escrita numérica até 700
* Ordem crescente e decrescente
* Antecessor e sucessor
* Cálculo mental
* Adição (com mais de 3 parcelas)
* Multiplicação (com o sentido de
agrupar parcelas iguais)
* Sistema Monetário (reconhecimento
de cédulas e moedas) em situaçõesproblema.
* Sequência numérica de 5 em 5, 2
em 2, 7 em 7, (variações)
* Resolução de situações-problema
envolvendo adição, subtração, multiplicação e sistema monetário

* Fracionamento da unidade para representar partilha, metade (meio).

4º BIMESTRE
1 - Estruturas lógicas ou processos
mentais
* Consolidar critérios de: conservação, correspondência, comparação,
classificação, sequenciação, seriação,
ordenação e inclusão.

3º BIMESTRE
1 - Estruturas lógicas ou processos
mentais
* Consolidar critérios de: conservação, correspondência, comparação,
classificação, sequenciação, seriação, ordenação e inclusão.

EIXOS TRANVERSAIS: EDUC. PARA DIVERSIDADE /CIDADANIA E EDUC. EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUC. PARA SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO / LETRAMENTO / LUDICIDADE

MATEMÁTICA 2º ANO
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*Reconhecimento de formas geométricas nos objetos.

5 – Espaço e forma
* Identificação de formas geométricas
espaciais e planas em contextos variados.

5 – Espaço e forma
* Utilizar os sentidos para desenvolvimento dos conceitos: para baixo,
para cima, por baixo, por cima, para
dentro, para fora, para trás, para
frente, por detrás, pela frente, através de, para a direita, para a esquerda, horizontal, vertical

5 – Espaço e forma
* Noção de lateralidade e posicionamentos desenvolvendo os seguintes
conceitos: acima de, abaixo de, em
cima de, embaixo de, a direta de, a
esquerda de, em frente de, atrás de,
no meio de, diante de, ao redor de,
dentro de, fora de, antes de, depois
de, ao lado de, entre, horizontal,
vertical, menor que, maior que,
igual a, inferior a, superior a.

* Semelhanças e diferenças entre as
formas geométricas, espaciais e planas.

4 – Tratamento da informação
* Ler, interpretar e fazer uso de informações na forma de ícones, símbolos,
signos e códigos
* Elaborar listas, tabelas simples, tabelas de dupla entrada e gráfico de
barras com dados coletados.

4 – Tratamento da informação
* Ler, interpretar e fazer uso de informações na forma de ícones, símbolos, signos e códigos
* Elaborar listas, tabelas simples e
gráfico de barras com dados coletados.

4 – Tratamento da informação
* Ler, interpretar e fazer uso de informações na forma de ícones, símbolos, signos e códigos.
* Coletar , organizar e construir representações próprias para comunicação de dados coletados.

4 – Tratamento da informação
* Ler, interpretar e fazer uso de informações na forma de ícones, símbolos, signos e códigos.
* Ler, interpretar e fazer uso em diversas situações e em diferentes
configurações (anúncios, gráficos,
tabelas, rótulos, propagandas, etc)
5 – Espaço e forma
* Reconhecer seu próprio corpo como referencial de deslocamento
(para cima e para baixo, para frente
e para trás, para dentro e para fora,
para direita e para esquerda)
* orientação e deslocamento
* lateralidade (direita e esquerda)

3 – Grandezas e medidas
* Metro, litro e quilograma
* Reconhecimento dos instrumentos
de medidas: balanças, metro, fita

3 – Grandezas e medidas
* Medidas de comprimento, massa,
capacidade, temperatura e tempo
* Utilização do relógio digital e analógico

3 – Grandezas e medidas
* Utilização do calendário reconhecimento de dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano
* Medidas de tempo
Hora inteira, meia hora

3 – Grandezas e medidas
* Compreender expressões de tempo agora, depois, antes, amanhã,
hoje, tarde, noite
* Utilização do corpo como unidade
de medida um palmo, pé, passos,
braço

4º BIMESTRE

3º BIMESTRE

2º BIMESTRE

1º BIMESTRE
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* Trabalho com gêneros que apresentam instrução/injunção em sua
organização interna: receitas, regras
de jogos, manuais,

* Ilustração de poemas, diferenciação entre estrutura de poemas
(versos e estrofes)

* Leitura de imagens, gráficos, tabelas, desenhos.

* Trabalho com gêneros que apresentam instrução/injunção em sua
organização interna: receitas, regras
de jogos, manuais

* Leitura e produção oral e escrita
de gêneros que apresentam narrativa em sua organização (conto popular, conto folclórico, conto de fadas,
lenda, fabulas

* Produção de cartazes educativos
* Trabalho com gêneros que apresentam instrução/injunção em sua
organização interna: receitas, regras
de jogos, manuais

* Leitura e produção de bilhetes,
convites e cartão postal

* Trabalho com histórias em quadrinhos, entrevistas

* Trabalho com gêneros que apresentam instrução/injunção em sua organização interna: receitas, regras de
jogos, manuais

* Leitura e produção de poemas, descrição de personagens e objetos

* Recontos e reescrita de histórias
mudando o início, o final ou outra
parte, trabalho com reportagens

* Manuseio de suportes textuais como: livros, revistas, jornal, gibi, folhetos, encartes, cartazes, cartão, panfletos, folder, caixa de letramento

* Manuseio de suportes textuais
como: livros, revistas, jornal, gibi,
folhetos, encartes, cartazes, cartão,
panfletos, folder, caixa de letramento

* Manuseio de suportes textuais
como: livros, revistas, jornal, gibi,
folhetos, encartes, cartazes, cartão,
panfletos, folder, caixa de letramento

* Trabalho com rótulos, embalagens, logomarcas e slogans

1 – Leitura Produção escrita e oral
* Trabalho com cantigas de roda, parlendas, trava-línguas, adivinhação,
piada, quadrinhos, poemas, declamação, brincadeiras, músicas em movimento, reconto oral e produção.

1 – Leitura Produção escrita e oral
* Trabalho com cantigas de roda,
parlendas, trava-línguas, adivinhação, piada, quadrinhos, poemas,
declamação, brincadeiras, músicas
em movimento, reconto oral e produção.

1 – Leitura Produção escrita e oral
* Trabalho com cantigas de roda,
parlendas, trava-línguas, adivinhação, piada, quadrinhos, poemas,
declamação, brincadeiras, músicas
em movimento, reconto oral e produção.

1 – Leitura Produção escrita e oral
* Trabalho com cantigas de roda,
parlendas, trava-línguas, adivinhação, piada, quadrinhos, poemas,
declamação, brincadeiras, músicas
em movimento, reconto oral e produção

4º BIMESTRE

3º BIMESTRE

2º BIMESTRE

1º BIMESTRE
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2º BIMESTRE

2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos
* Separação silábica (segmentação)
* Trabalho com a identificação do
som da silaba na palavra.
* C/QU (cadela / quilo)
* G/GU (garoto /guerra)
* E ou i (PERDE, PERDI)
* Encontro vocálico
* singular e plural
Literatura
* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, música
popular, livros e obras infantis)
* Trabalhar literatura vinculada ao
cinema fazendo a diferenciação entre o livro e o filme
* Reconto de contos de fada e lendas e textos narrativos.
* Poesia de autores contemporâneos

1º BIMESTRE

2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos
* Alfabeto:
**topologia de letras
**maiúsculas e minúsculas
**ordem alfabética
** vogais e consoantes
* Sons iniciais e finais de palavras
(percepção do som inicial
[aliteração] som final [rimas])
* Relação de palavras com imagens
* Trabalhar os fonemas p/b, f / v, t/
d
*J com as vogais a, o, u)
Literatura
* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, música
popular, livros e obras infantis)
* Trabalhar literatura vinculada ao
cinema fazendo a diferenciação entre o livro e o filme
* Reconto de contos de fada e lendas

4º BIMESTRE

2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos
* Trabalho com verbos (apenas para
perceber e nomear ações na leitura e
escrita de textos)
* Uso do R/RR
* M e N no final da silaba (bombom)
* NH, LH
* Uso do til
* Segmentação de palavras em textos
* Adjetivação (qualidades)
* Sinais de pontuação (interrogação,
exclamação, ponto final, travessão)
* Concordâncias nominal e verbal para escrita de textos
Literatura
* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, música popular, livros e obras infantis)
* Poesia de autores contemporâneos
* Reconto de textos variados
* Trabalhar a biografia e obra de autores (Cecilia Meireles)

3º BIMESTRE

2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos
* Trabalho com a estruturação silábica CV, VC, CCV, CVC, CVV, V,
CCVCC, CVCC
* Uso do S/SS em palavras com som
de S
* Z em início de palavras
* O ou U (Bambu, Bambo)
Literatura
* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, música
popular, livros e obras infantis)
* Trabalhar literatura vinculada ao
cinema fazendo a diferenciação entre o livro e o filme
* Reconto de contos de fada e lendas e textos narrativos
* Poesia de autores contemporâneos
* Trabalhar a biografia e obra de
autores

EIXOS TRANVERSAIS: EDUC. PARA DIVERSIDADE /CIDADANIA E EDUC. EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUC. PARA SUSTENTABILIDADE
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* Perceber a sociedade como agente transformador (familiar, escolar e
circunvizinho).

* Apropriar-se da história de sua família, da escola e da comunidade, percebendo-se como cidadão pertencente a
esses grupos (linha do tempo, datas
significativas)

* Identificar registros históricos
(certidão de nascimento, calendários,
cartas, fotos, álbuns) observando seu
uso social numa perspectiva cidadã.

* Construir sua identidade como
sujeito individual e coletivo (família,
escola, vizinhança).

* Apropriar-se da história de sua
família, da escola e da comunidade,
percebendo-se como cidadão pertencente a esses grupos.

* Conhecer e valorizar o uso sustentável de recursos naturais e a reciclagem de diferentes recursos no
âmbito familiar, escolar e na sociedade.

* Identificar e conhecer a realidade
de comunidades rurais, quilombolas, indígenas e as relações estabelecidas com a sociedade atual.

* Identificar fatos importantes do
ponto de vista afetivo e significante
para si e para sua comunidade familiar, local, regional e nacional.

* Desenvolver noções espaciais de
localização, organização e distância,
a partir do espaço da escola em relação à moradia, pontos de referência e outros.

* Identificar o conceito histórico de
espaços de convivência, como elementos constituintes de sua identidade.

2º BIMESTRE

1º BIMESTRE

* Meios de comunicação.

* Identificar atividades produtivas,
profissões e ocupações de acordo
com os costumes, modos e hábitos
de vida.

* Identificar a divisão do trabalho
realizada por diferentes grupos sociais, tendo em vista as atividades
produtivas de sua cidade/ Região
Administrativa.

* Perceber e respeitar as diversidades
socioculturais, políticas, étnico-raciais
e de gênero, que compõem a sociedade atual.

* Perceber as transformações do
tempo cronológico em situações do
cotidiano, relacionando-o a atividades concretas vivenciadas na escola
e em outros contextos.

* Meios de transporte.

* Compreender a globalização e suas
relações em relação a espaços geográficos: o local e o global.

* Explorar registros cartográficos
(mapas, guias de ruas, endereços,
pontos de referência) observando
seus usos sociais.

* Utilizar noções de localização espacial (dentro e fora, ao lado, entre),
orientação (esquerda e direita) e legenda (cores e formas) em situações
cotidianas.

* Relacionar os meios de transporte,
comunicação e moradia. As diferentes
culturas existentes no Brasil.

* Conhecer e respeitar diferentes modos de vida social.

4º BIMESTRE

3º BIMESTRE
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* O movimento do sol em relação
ao horizonte e a projeção de sombras.

* Importância do sol para a manutenção da vida

* Posição do sol durante o dia
(amanhecer, entardecer e
Anoitecer/ formas e tamanhos)

* Solo (importância e características)
** formação do solo
** erosão
** solo e desmatamento
** uso sustentável
** Interação solo e seres vivos

Ambiente
* Ações do homem no ambiente
(ambientes naturais e ambientes
construídos, entendendo o homem
como principal agente transformador)

Ambiente
* Água
* importância e características
* uso sustentável
* poluição da agua
* estados físicos da água

* Ocorrência do dia e da noite
(semelhanças e diferenças / influência nos seres vivos)

2º BIMESTRE

1º BIMESTRE

* Animais e plantas (ciclo da vida)
* nascimento
* crescimento
* reprodução
* envelhecimento e morte

* Animais (características e classificação)
* locomoção dos animais
* movimento
* alimentação
* revestimento do corpo
* interação com o ser humano

Ambiente
* Plantas
* estrutura e funções de partes das plantas- nutrição e reprodução

3º BIMESTRE

* Relação dos seres vivos com o ambiente: desmatamento, predação, extinção, degradação ambiental, poluição do meio ambiente)

* Classificação dos seres vivos conforme suas características

*Seres vivos e não vivos
(identificação)

Ambiente

4º BIMESTRE
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1º BIMESTRE
Ser humano e saúde
* Conhecimento do corpo humano
* partes
* funções do corpo humano
* cuidados com o corpo
* higiene
* alimentação saudável

Recursos tecnológicos
* Compreender que as ações do homem podem modificar o meio ambiente

2º BIMESTRE
Ser humano e saúde
* Sentidos (visão, audição, tato, paladar, olfato)
* Prevenção de doenças (modos de
prevenção e transmissão de doenças contagiosas

Recursos tecnológicos
* Transformações cientificas e sua
influência na vida das pessoas meios de transporte, produção de vacinas, medicamentos, produtos eletrônicos)

3º BIMESTRE
Ser humano e saúde
* Semelhanças e diferenças entre
pessoas, parentes consanguíneos –
fecundação

Recursos tecnológicos
* Invenções e descobertas realizadas
pela humanidade

4º BIMESTRE
Ser humano e saúde
* Prevenção de acidentes domésticos
(reconhecer atitudes de segurança
em relação a materiais (por exemplo:
lidar com fogo, gás, etc.)

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO / LETRAMENTO / LUDICIDADE
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TIPOS DE TEXTOS
PARA LEITURA

TEXTO PARA
CONHECIMENTOS
LITERÁRIOS

 Rótulos

 Parlenda

 Embalagens e logomarcas

 Adivinhas

 Slogans

 Publicidade
 Cartazes
 Legendas
 Anúncios
 Receitas

 Regras de jogos
 Anedotas
 História em quadrinhos

 Textos não verbais e
textos mistos
 Logos

 Títulos
 Datas

 Cantigas
 Contos infantis

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS
TOPOLOGIA DE LETRAS:

 Maiúscula e minúscula
(Caixa alta e bastão)
 Cursiva (traçado das
letras)
 FONOLOGIA:

 Lendas
 Mitos

 Fábulas
 Poemas

 Padrões da escrita
(descritos a seguir)
 SINTAXE:

PRODUÇÃO DE TEXTOS
ESCRITOS
 Nomes

 Nome próprio
 Nome do pai e da mãe
 Nome da escola
 Nome do professor
 Cópias (quadro)

 Reprodução escrita de
narrativas (produção
coletiva, recontos, etc)

 Concordância verbal e
nominal (gênero e núme-  Ditado de pequenos texro); nome próprio; obtos
servação de pontuação,
adjetivo, verbo e prono-  Produção de listas e bilhetes.
mes pessoais.

SEMÂNTICA:
 Na oralidade, trabalhar
nos momentos de exploração de textos lidos
para os alunos.
 Ampliação de vocabulário com uso do dicionário
e outros meios.

GLOSSÁRIO:
TOPOLOGIA DAS LETRAS: associação da letra ao seu traçado, lembrando que ela possui 4 tipos distintos (caixa alta, bastão e cursiva
maiúscula e minúscula)
FONOLOGIA: associação do som à letra e como ele se organiza na palavra. Basicamente é a formação da palavra por meio de seus fonemas. A
Fonologia também estuda outros assuntos, como a estrutura silábica, o acento e a entonação.
SINTAXE: combinação de palavras dentro de uma frase, texto ou mensagem verbal. Função gramatical das palavras.
SEMÂNTICA: significado da palavra e a interpretação que se dá à palavra dependendo do contexto em que ela está inserida e lev ando em
consideração fatores como a vivência de quem lê, o tempo em que está inserido e espaço geográfico, entre outros.
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1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

CH

GUA / GUO

N FINAL

PR / PL

QUA / QUO

LH

TR / TL

CE / CI

SONS DO R

IRREGULARIDADES DO
X

NH

SONS DO S

GE / GI

L COM SOM DE U

GUE / GUI

M FINAL

BR / BL
CR / CL
GR / GL

DR

VR
NS FINAL

n Ao introduzir as letras, o professor deverá apresentar aos alunos as 4 formas de escrita (caixa

alta, bastão, cursiva maiúscula e cursiva minúscula), explicitando como se faz o traçado das
letras cursivas (maiúsculas e minúsculas).

n No 1º semestre trabalhar escrita de textos, envolvendo os dígrafos trabalhados e demais

padrões. Trabalhar produção de textos, coletivamente e individualmente.

n A partir do 2º semestre sistematizar a estrutura textual, trabalhando ideia de começo, meio e

fim, parágrafos, título e ilustração.

n É importante planejar atividades diversificadas para produção textual semanalmente.

n Apresentar vários textos (conforme elencados na tabela anterior) estimulando o aluno a

interpretar as informações apresentadas nos textos.

n Utilizar diferentes estratégias para leitura oral (Exemplo: fone do sussurro).
n A leitura de textos variados lidos pelo professor ou pelo aluno na hora da rodinha, são

fundamentais para favorecer a interpretação das informações apresentadas, além de
favorecer a oralidade do aluno.

É fundamental momentos diários nos quais o aluno se sinta valorizado e motivado a falar. Esses momentos devem ser planejados e entrar na rotina de trabalho pedagógico do professor. A
postura de escutatória do professor é essencial, para que o aluno se sinta seguro e confiante para
expor sua forma de pensar e seus sentimentos.
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Construção do SND (Sistema de Numeração Decimal):
 trabalhar os processos mentais;

 trabalhar com várias bases até chegar na base 10;
 levar a criança a perceber que o SND é na base 10;
 trabalhar os conceitos de unidade, dezena e centena;

 trabalhar a representação de unidade, dezena e centena;
 trabalhar a composição e decomposição dos números.

Operações:
 Adição (ideia de juntar e acrescentar) e subtração (ideia de tirar, completar e comparar);

 Ideia de multiplicação (somar quantidades iguais)
 Estimular o estudante a utilizar várias estratégias diferentes (dedos, material concreto,

desenhos, etc) para solucionar as operações.

Situações Problema:
 Resolução de situações problema na oralidade envolvendo cálculos mentais;
 Registrar no quadro branco as operações solucionadas na oralidade;
 Elaborar, junto com os estudantes, situações problema utilizando os vários momentos que surgem

ou que são planejados pelo professor;

 Trabalhar com as crianças situações problemas de adição e subtração envolvendo todas as ideias

das operações (Adição - ideia de juntar e acrescentar e subtração - ideia de tirar, completar e comparar);

 Trabalhar com as crianças situações problema envolvendo multiplicação com a ideia de soma de

parcelas iguais - oralmente;

 Desenvolver atividades que resultem na elaboração e construção de tabelas e gráficos simples.
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* Sistema Monetário

2 - Números e operações
* Registro, leitura e escrita numérica até 5000
* Trabalho com o milhar
* Números ordinais
* Valor posicional dos números
* Ordem crescente e decrescente *
* Antecessor e sucessor
* Maior que, igual a, menor que
* Cálculo mental simples
* Adição (com 3 parcelas)
* Subtração (com reagrupamento
com ação de completar, comparar e
retirar)

2 - Números e operações
* Trabalhar as funções do número,
identificando o uso do número em
suas diferentes funções sociais como: (placas, documentos, números
de telefone etc....)
* Trabalhar a relação entre símbolo
e quantidade e vice versa
* Registro, leitura e escrita numérica até 1000
* Par e impar
* Ordem crescente e decrescente
* Antecessor e sucessor
* Cálculo mental simples
* Revisão da nomenclatura unidade,
dezena, centena
* Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades
* Introdução do milhar

* Sequência numérica de 10 em 10
* Resolução de situações – problemas simples de adição e subtração

* Introdução da multiplicação.

2º BIMESTRE
1 - Estruturas logicas ou processos
mentais
* Consolidar critérios de: conservação, correspondência, comparação,
classificação, sequenciação, seriação, ordenação e inclusão.

1º BIMESTRE
1 - Estruturas logicas ou processos
mentais
* Consolidar critérios de: conservação, correspondência, comparação,
classificação, sequenciação, seriação, ordenação e inclusão.

4º BIMESTRE
1 - Estruturas logicas ou processos
mentais
* Consolidar critérios de: conservação, correspondência, comparação,
classificação, sequenciação, seriação,
ordenação e inclusão.

2 - Números e operações
* Fração (meio, quarto, décimos) representação e resolução de situações
* Registro, leitura e escrita de numérica até 10.000
* Ordem crescente e decrescente
* Antecessor e sucessor
* Cálculo mental
* Divisão (ideia de repartir)
* Sistema monetário (operações simples de adição e subtração)
* Sequência numérica com outras variações
* Resolução de situações – problemas
simples envolvendo a ideia de divisão

3º BIMESTRE
1 - Estruturas logicas ou processos
mentais
* Consolidar critérios de: conservação, correspondência, comparação,
classificação, sequenciação, seriação, ordenação e inclusão.

2 - Números e operações
* Registro, leitura e escrita numérica até 7000
* Ordem crescente e decrescente *
* Antecessor e sucessor
* Cálculo mental
* Adição (com mais de 3 parcelas)
* Multiplicação (com o sentido de
agrupar parcelas iguais, combinações, proporcionalidade)
* Sistema monetário
(reconhecimento de cédulas e moedas)
* Sequência numérica de 5 em 5, 2
em 2, 7 em 7, 50 em 50 100 em 100
(variações)
* Resolução de situações – problemas envolvendo adição, subtração,
multiplicação e sistema monetário
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4 – Tratamento da informação
* Elaboração, leitura, interpretação
e analise de tabelas simples, rótulos
e embalagens, anúncios, gráficos de
barras ou colunas.

4 – Tratamento da informação
* Elaboração, leitura, interpretação
e analise de tabelas simples, rótulos
e embalagens, anúncios, gráficos de
barras ou colunas.

* Coletar, organizar e construir representações próprias para a comunicação
de dados coletados (com ou sem o uso
de materiais manipuláveis ou de desenhos).

* Situações problema simples envolvendo noções de possibilidade e
probabilidade

5– Espaço e forma
* Representação de localização e
deslocamentos (construção de mapas, desenhos e plantas (arredores
da casa, caminho para escola)

* Coletar, organizar e construir representações próprias para a comunicação
de dados coletados (com ou sem o uso
de materiais manipuláveis ou de desenhos).

* Situações problema simples envolvendo noções de possibilidade e
probabilidade

5 – Espaço e forma
* Orientação e deslocamento
* Lateralidade (direita e esquerda)
* Horizontal e vertical

5 – Espaço e forma
* Reconhecimento de formas geométricas nos objetos
* Identificação de formas geométricas espaciais e planas em contextos
variados (semelhanças e diferenças)

* Situações problema simples envolvendo noções de possibilidade e
probabilidade

* Coletar, organizar e construir representações próprias para a comunicação
de dados coletados (com ou sem o uso
de materiais manipuláveis ou de desenhos).

3º BIMESTRE
3 – Grandezas e medidas
* Medidas de massa (quilograma,
grama, tonelada, uso de balanças)

2º BIMESTRE
3 – Grandezas e medidas
* Medidas de tempo
Hora inteira, meia hora
* Utilização do relógio digital e analógico (representação de datas e
horas)

1º BIMESTRE
3 – Grandezas e medidas
* Reconhecimento de instrumentos
de passagem de tempo (agenda,
calendário, relógio, linha do tempo)
* Utilização do calendário reconhecimento de dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano
4 – Tratamento da informação
* Elaboração, leitura, interpretação
e analise de tabelas simples, rótulos
e embalagens, anúncios, gráficos de
barras ou colunas.

* Situações problema simples envolvendo noções de possibilidade e probabilidade.
* Realizar pesquisa de campo
(questionários, levantamentos, medições, observações) para comunicar
através de gráficos as informações
obtidas
5 – Espaço e forma
* Reconhecimento de: (bases, número
de faces, vértices e arestas, das figuras espaciais, cilindros, cones, pirâmides, paralelepípedos, cubos e esferas.

* Coletar, organizar e construir representações próprias para a comunicação de
dados coletados (com ou sem o uso de
materiais manipuláveis ou de desenhos).

4 – Tratamento da informação
* Elaboração, leitura, interpretação e
analise de tabelas simples, rótulos e
embalagens, anúncios, gráficos de
barras ou colunas.

4º BIMESTRE
3 – Grandezas e medidas
* Medidas de capacidade
*Medidas de comprimento
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2º BIMESTRE
1 – Leitura Produção escrita e oral
* Trabalho com cantigas de roda,
parlendas, trava-línguas, adivinhação, piada, quadrinhos, poemas,
declamação, brincadeiras, músicas
em movimento, reconto oral e produção.
* Trabalho com textos: verbal
(escrita), não verbal (imagens) e
multimodal (escrita e imagem) em
diversos gêneros
* Manuseio de suportes textuais
como: livros, revistas, jornal, gibi,
folhetos, encartes, cartazes, cartão,
panfletos, folder, caixa de letramento
* Leitura e produção oral e escrita
de gêneros que apresentam narrativa em sua organização (conto popular, conto folclórico, conto de fadas,
lenda, fabulas
* Trabalho com gêneros que apresentam instrução/injunção em sua
organização interna: receitas, regras
de jogos, manuais
* Identificação em textos de perso*Textos coletivos, recontos e ampliação nagens secundários e principais
de frases
* Uso do dicionário

1º BIMESTRE
1 – Leitura Produção escrita e oral
* Trabalho com cantigas de roda,
parlendas, trava-línguas, adivinhação, piada, quadrinhos, poemas,
declamação, brincadeiras, músicas
em movimento, reconto oral e produção.
* Trabalho com textos: verbal
(escrita), não verbal (imagens) e
multimodal (escrita e imagem) em
diversos gêneros
* Manuseio de suportes textuais
como: livros, revistas, jornal, gibi,
folhetos, encartes, cartazes, cartão,
panfletos, folder, caixa de letramento
* Leitura de imagens, gráficos, tabelas, desenhos.
* Ilustração de poemas, diferenciação entre estrutura de poemas
(versos e estrofes)
* Trabalho com gêneros que apresentam instrução/injunção em sua
organização interna: receitas, regras
de jogos, manuais,
* Uso do dicionário

3º BIMESTRE
1 – Leitura Produção escrita e oral
* Trabalho com cantigas de roda,
parlendas, trava-línguas, adivinhação, piada, quadrinhos, poemas,
declamação, brincadeiras, músicas
em movimento, reconto oral e produção.
* Trabalho com textos: verbal
(escrita), não verbal (imagens) e
multimodal (escrita e imagem) em
diversos gêneros
* Manuseio de suportes textuais
como: livros, revistas, jornal, gibi,
folhetos, encartes, cartazes, cartão,
panfletos, folder, caixa de letramento
* Trabalho com histórias em quadrinhos, entrevistas
* Leitura e produção de bilhetes,
convites e cartão postal
* Produção de cartazes educativos
* Trabalho com gêneros que apresentam instrução/injunção em sua
organização interna: Receitas, regras de jogos, manuais
* Modos de falar (regionalismo)
* Uso do dicionário

4º BIMESTRE
1 – Leitura Produção escrita e oral
* Trabalho com cantigas de roda, parlendas, trava-línguas, adivinhação,
piada, quadrinhos, poemas, declamação, brincadeiras, músicas em movimento, reconto oral e produção.
* Trabalho com textos: verbal
(escrita), não verbal (imagens) e multimodal (escrita e imagem) em diversos gêneros
* Manuseio de suportes textuais como: livros, revistas, jornal, gibi, folhetos, encartes, cartazes, cartão, panfletos, folder, caixa de letramento
* Recontos e reescrita de histórias
mudando o início, o final ou outra
parte, trabalho com reportagens
* Leitura e produção de poemas, descrição de personagens e objetos
* Trabalho com gêneros que apresentam instrução/injunção em sua organização interna: receitas, regras de
jogos, manuais
* Uso do dicionário
* Identificação do foco narrativo (1ª
pessoa) ou narrador que não participa
da história (3ª pessoa)
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4º BIMESTRE
2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos
* Uso do R/RR
* M e N no final da silaba (bombom)
* NH, LH X ou CH L ou LH
* Uso do til
* Uso do U ou L
* Gênero do substantivo/adjetivo
* Grau do substantivo
* Sinais de pontuação (dois pontos)
* Concordâncias nominal e verbal para escrita de textos
* Verbos (presente, pretérito e futuro)
Literatura
* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, música popular, livros e obras infantis)
* Poesia de autores contemporâneos
* Reconto de textos variados
* Trabalhar a biografia e obra de autores (Monteiro Lobato / Ana Mª Machado, Ruth Rocha e Ziraldo)

3º BIMESTRE
2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos
* Trabalho com a estruturação silábica CV, VC, CCV, CVC, CVV, V,
CCVCC, CVCC
* Todas as variações do uso do S
* Z em início de palavras
* O ou U (Bambu, Bambo)
* Sinônimo e antônimo
* Sinais de pontuação (travessão)
* Substantivo (próprio, comum, coletivo)
* Artigo / adjetivo
Literatura
* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, música
popular, livros e obras infantis)
* Trabalhar literatura vinculada ao
cinema fazendo a diferenciação entre o livro e o filme
* Reconto de contos de fada e lendas e textos narrativos
* Poesia de autores contemporâneos
* Trabalhar a biografia e obra de
autores

2º BIMESTRE

2 – Conhecimentos linguísticos
articulados com textos
* Sep. Silábica (classificação)
* Trabalho com a identificação do
som da silaba na palavra.
* C/QU (cadela / quilo)
* G/GU (garoto /guerra)
* E ou i (PERDE, PERDI)
* Paragrafo
* Dígrafo
* Sinais de pontuação (interrogação,
exclamação, ponto final, travessão)
* Tipos de frases
Literatura
* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, música
popular, livros e obras infantis)
* Trabalhar literatura vinculada ao
cinema fazendo a diferenciação entre o livro e o filme
* Reconto de contos de fada e lendas e textos narrativos.
* Poesia de autores contemporâneos

1º BIMESTRE

2 – Conhecimentos linguísticos
articulados com textos
*Alfabeto
* maiúsculas e minúsculas
* ordem alfabética
* encontro vocálico
* encontro consonantal
* Sons iniciais e finais de palavras
(percepção do som inicial
(aliteração) som final (rimas)
* Separação de sílabas (classificação)
* Trabalhar os fonemas:
p/b, f / v, t/d
* J com as vogais a, o, u
Literatura
*Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, música
popular, livros e obras infantis)
*Trabalhar literatura vinculada ao
cinema fazendo a diferenciação entre o livro e o filme
*Reconto de contos de fada e lendas
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* Estabelecer semelhanças e diferenças que existem entre o seu ambiente
familiar, escolar e social.

* Identificar a evolução dos meios
de transporte e de comunicação,
suas funções, usos e sua relação
com as novas tecnologias.

* Compreender a ação da sociedade
nas questões socioambientais locais
e em espaços distantes e suas consequências em diferentes espaços e
tempos, reconhecendo a importância do cuidado e preservação do
meio em que vive.

* Utilizar a linguagem cartográfica
para obter informações e interpretar a organização geográfica e se
localizar.

* Explorar os diferentes tipos de
mapas, suas aplicações e legendas.

* Identificar a história de vida do
sujeito estabelecendo relações entre presente, passado e futuro.

* Identificar mudanças que ocorreram em profissões, produtos e serviços em sua comunidade, ao longo
do tempo.

* Identificar as atividades produtivas, profissões e ocupações que repercutem na natureza.

* Preservação do ambiente e dos
recursos naturais (economia de
água e luz).

* Respeitar as diversidades socioculturais, políticas, étnico raciais e de
gênero que compõem a sociedade
atual.

* Perceber as mudanças tecnológicas que ocorreram ao longo do tempo, reconhecendo o uso de diferentes recursos.

* Compreender as permanências e
mudanças no tempo escolar, no
tempo da família e no tempo da cidade, relacionando sua atual vivência.

* Identificar registros históricos
(certidão de nascimento, calendários, cartas, fotos, álbuns), relacionando a diferentes culturas na organização social.

4º BIMESTRE

3º BIMESTRE

2º BIMESTRE

1º BIMESTRE
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* Identificar diferentes recursos naturais que são compartilhados no
ambiente: água, ar, vento, solo, calor e luz solar por meio da observação.

* Observar a trajetória do sol no
nascente e no poente e definir os
pontos cardeais leste e oeste.

* Identificar diferenças e semelhanças no ambiente entre o dia e a noite para compreender que o ambiente influencia os seres vivos.

*Estabelecer relação entre troca de
calor e mudança de estados físicos
da água para fundamentar explicações a cerca do ciclo da água.

Ambiente
*SOLO
* Reconhecer os fenômenos naturais e os fenômenos provocados por
seres humanos.

Ambiente
* ÁGUA
* importância e características
* uso sustentável
* poluição da água
* estados físicos da água

* Identificar como é feito o uso do
solo na região.

* Investigar o uso dos solos e associa-lo às diferentes atividades humanas (agricultura, criação de gado
e ocupação urbana)

* Estabelecer relações entre solos,
água e seres vivos em fenômenos
de permeabilidade , fertilidade e
erosão.

* Conhecer o comparar solos de diferentes ambientes.

* Perceber que algumas atividades
humanas podem interferir de forma
negativa nos ambientes, prejudicando a vida no planeta.

2º BIMESTRE

1º BIMESTRE

* Reconhecer a importância do ventos para o homem.

* Perceber a atmosfera como uma
camada gasosa que protege a terra,
bem como reconhecer a mistura de
gases que a compõe.

Ambiente
*AR
* Pesquisar e identificar gases e poluentes que constituem o ar.

3º BIMESTRE
Ambiente
*ANIMAIS

4º BIMESTRE
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* Identificar os recursos tecnológicos utilizados no tratamento da
água, cultivo do solo e energia encontrada na natureza.

Recursos tecnológicos

* Compreender algumas funções
básicas de órgãos do corpo humano.

* Observar e elaborar explicações
para alguns fenômenos: evaporação
da água, crescimento da massa do
pão, enferrujamento de um prego e
transformações ocorridas na produção de alimentos.

Recursos tecnológicos

* Observar rótulos dos alimentos e
prazo de validade, de modo a evitar
prejuízos à saúde.

* Reconhecer diferentes tipos de
nutrientes e suas funções, desenvolvendo atitudes de modo a valorizar
os alimentos naturais, com utilização moderada e evitando desperdício.

* Identificar e adotar bons hábitos
de alimentação, modos de vida saudáveis.

* Compreender a importância de
uma alimentação equilibrada.

* Reconhecer que a higiene pessoal
e ambiental são importantes à preservação da saúde.

* Observar e delinear as diversas
transformações do corpo, relacionando a bons hábitos de higiene
cotidianos durante toda a vida.

2º BIMESTRE
Ser humano e saúde

1º BIMESTRE
Ser humano e saúde

* Perceber que a transformação dos
materiais muda a qualidade de vida
do ser humano.

Recursos tecnológicos

* Conhecer o ciclo de vida dos seres
vivos, percebendo a reprodução como forma de continuidade desse
ciclo.

* Associar materiais a objetos em função das propriedades e usos.

Recursos tecnológicos

4º BIMESTRE
Ser humano e saúde
* Perceber a importância de vacinas
* Distinguir recursos naturais finitos na prevenção de doenças.
e compreender a importância de
reutilizar objetos e materiais.
* Compreender modos de transmissão e prevenção de doenças contagio* Introduzir noções de fotossíntese. sas.

3º BIMESTRE
Ser humano e saúde
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TIPOS DE TEXTOS
PARA LEITURA

TEXTO PARA
CONHECIMENTOS
LITERÁRIOS

 Slogans

 Conto folclórico

 Folhetos de publicidade

 Conto cumulativo

 Cartazes

 Contos infantis

 Legendas

 Poemas

 Anúncios

 Biografia

 Receitas

 Regras de jogos
 Anedotas
 História em quadrinhos

 Textos não verbais e
textos mistos
 Contas de água, luz,
carnê, etc

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS
TOPOLOGIA DE LETRAS:

 Cursiva (traçado das
letras - maiúscula e minúscula)
FONOLOGIA:
 Padrões da escrita
(descritos a seguir)

 Bulas de remédios
 Avisos

 Escrita de narrativas

 Diário
 Cartas, e-mails, mensagens

 Textos com diálogos

 Uso da pontuação: ponto
final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e travessão.
SINTAXE:
 Substantivo, adjetivos,
pronomes pessoais, artigos, conjunções e preposições.
SEMÂNTICA:

 Manchetes
 Reportagens

PRODUÇÃO DE TEXTOS
ESCRITOS

 Ampliação de vocabulário com uso do dicionário
e outros meios.
 Leitura de textos variados.

GLOSSÁRIO:
TOPOLOGIA DAS LETRAS: associação da letra ao seu traçado, lembrando que ela possui 4 tipos distintos (caixa alta, bastão e cursiva
maiúscula e minúscula)
FONOLOGIA: associação do som à letra e como ele se organiza na palavra. Basicamente é a formação da palavra por meio de seus fonemas. A
Fonologia também estuda outros assuntos, como a estrutura silábica, o acento e a entonação.
SINTAXE: combinação de palavras dentro de uma frase, texto ou mensagem verbal. Função gramatical das palavras.
SEMÂNTICA: significado da palavra e a interpretação que se dá à palavra dependendo do contexto em que ela está inserida e lev ando em
consideração fatores como a vivência de quem lê, o tempo em que está inserido e espaço geográfico, entre outros.
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DURANTE O ANO LETIVO

Representação de fonema em final de palavra r(verbo); s(plural); u (desinência de pretérito); oposição
surda/sonora p/b; t/d; f/v, x, ch/g, j; r/rr (vibrantes simples e múltiplas); representação das vogais e/i; o/ u; u/l; marcadores de nasalidade (“m”, “n”, til); representação da
nasalidade m/n; ao/ã; ao/am em final de verbos (compraram/comprarão); representação l/lh; r/
rr; as representações de /s/; acréscimos de vogal em sílaba travada; acréscimos de i em
palavras terminadas com /s/.

 Trabalhar o traçado da letra cursiva;

 Trabalhar escrita de textos com a estrutura textual: começo, meio e fim, margens, parágrafos,

diálogos, pontuação, título e ilustração, sem conectivos orais;

 Diversificar os tipos textuais na hora de planejar atividades de produção textual;

 É

importante
semanalmente;

planejar

atividades

diversificadas

e

criativas

para

produção

textual

 Ter em sala de aula materiais que possam ser usados como base de pesquisa para ampliação de

ideias;

 Ter em sala de aula cartazes e outros instrumentos que possam ser utilizados pelas crianças

como fonte de pesquisa para utilização adequada da estrutura textual (parágrafos, pontuação,
etc).

 Apresentar vários textos (conforme elencados na tabela anterior) estimulando o aluno a

interpretar as informações apresentadas nos textos.

 Utilizar diferentes estratégias para leitura oral (Exemplo: fone do sussurro).

 A leitura de textos variados lidos pelo professor ou pelo aluno na hora da rodinha, são

fundamentais para favorecer a interpretação das informações apresentadas, além de
favorecer a oralidade do aluno.

 Ler vários tipos de textos com temas de interesse do aluno e explorar
oralmente com os alunos as informações apresentadas, mesclando-as com conhecimentos
prévios dos alunos;
 Explorar tanto as informações explícitas quanto as implícitas;
 Planejar previamente os aspectos a serem explorados no texto, a fim de nortear o diálogo

entre professor(a) e estudantes.

89

Construção do SND (Sistema de Numeração Decimal):
 trabalhar os processos mentais;
 trabalhar com várias bases até chegar na base 10;
 levar a criança a perceber que o SND é na base 10;
 trabalhar os conceitos de unidade, dezena e centena;

 trabalhar a representação de unidade, dezena e centena;
 trabalhar a composição e decomposição dos números.

Operações:
 Adição (ideia de juntar e acrescentar) e subtração (ideia de tirar, completar e comparar);

 Multiplicação (somar quantidades iguais e combinar)
 Ideia de divisão (partilha)
 Estimular o estudante a utilizar várias estratégias diferentes (dedos, material concreto,

desenhos, etc) para solucionar as operações.

Situações Problema:
 Resolução de situações problema na oralidade envolvendo cálculos mentais;
 Registrar no quadro branco as operações solucionadas na oralidade;

 Elaborar, junto com os estudantes, situações problema utilizando os vários momentos que surgem

ou que são planejados pelo professor;

 Trabalhar com as crianças situações problemas de adição e subtração envolvendo todas as ideias

das operações supramencionadas;

 Trabalhar com as crianças situações problema envolvendo multiplicação;
 Trabalhar com as crianças situações problema envolvendo a ideia de divisão (partilha) oralmente;

 Desenvolver atividades que resultem na elaboração e construção de tabelas e gráficos simples.

90
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1º BIMESTRE
1- Números e operações
* Sistema de numeração decimal
* Antecessor e sucessor
* Ordem crescente e decrescente
* Registro, leitura e escrita numérica de grandes quantidades até
10.000
* Decomposição numérica na forma
polinomial (100+20+3 ⁼ 123 ₌ 1 de
100 + 2 de 10 + 3 de 1)
Forma de produtos de fatores (12 ⁼
6 x 2 ₌ 3 X 2 X 2)
* Operações de adição e subtração
com todos os níveis de dificuldade
* Resolução de situações – problemas simples de adição e subtração.
* Cálculo mental
* Valor posicional dos números
* Sequência numérica
* Resolução de problemas envolvendo o sistema monetário que envolvam trocos, preços, orçamentos
e prestações
* Fração (parte, todo e fração de
quantidade)

2º BIMESTRE
1- Números e operações
* Sistema de numeração decimal
* Registro, leitura e escrita numérica de grandes quantidades até
500.000
* Decomposição numérica na forma
polinomial (100+20+3 ⁼ 123 ₌ 1 de
100 + 2 de 10 + 3 de 1)
Forma de produtos de fatores (12 ⁼
6 x 2 ₌ 3 X 2 X 2)
* Operações de adição e subtração
com todos os níveis de dificuldade
* Operações de multiplicação e divisão simples.
* Resolução de situações – problemas de adição e subtração, com ênfase no agrupamento e desagrupamento e multiplicação e divisão simples
* Cálculo mental
* Sequência numérica
* Resolução de problemas envolvendo o sistema monetário que envolvam trocos, preços, orçamentos
e prestações
* Fração (equivalência envolvendo o
mesmo denominador ou o mesmo
numerador)

3º BIMESTRE
1- Números e operações
* Sistema de numeração decimal
* Registro, leitura e escrita numérica de grandes quantidades até
700.000
* Decomposição numérica na forma
polinomial (100+20+3 ⁼ 123 ₌ 1 de
100 + 2 de 10 + 3 de 1)
Forma de produtos de fatores (12 ⁼
6 x 2 ₌ 3 X 2 X 2)
* Operações de adição e subtração
com todos os níveis de dificuldade
* Operações de multiplicação e divisão ampliando a dificuldade
* Resolução de situações – problemas de adição e subtração, com ênfase no agrupamento e desagrupamento e multiplicação e divisão simples
* Resolução de problemas envolvendo o sistema monetário que envolvam trocos, preços, orçamentos
e prestações, lucro, prejuízo.

₌
0,5 , ₌ 0,25
* Resolução de problemas envolvendo o sistema monetário que envolvam trocos, preços, orçamentos e
prestações, lucro, prejuízo.
* Números decimais
* Operações e situações problema
envolvendo fração

número decimal a uma fração

4º BIMESTRE
1 - Números e operações
* Sistema de numeração decimal
* Registro, leitura e escrita numérica
de grandes quantidades até 999.999
* Decomposição numérica
* Operações de adição e subtração
com todos os níveis de dificuldade
* Operações de multiplicação e divisão com todas as dificuldades (2 algarismos)
* Resolução de situações – problemas
de adição e subtração, multiplicação e
divisão (com duas operações no problema)
* Associação da representação de um

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO / LETRAMENTO / LUDICIDADE
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3 – Tratamento da informação
* Elaboração, leitura, interpretação
e analise de tabelas simples, rótulos
e embalagens, anúncios, gráficos de
barras ou colunas.
* Situações problema simples envolvendo noções de possibilidade e
probabilidade

5– Espaço e forma
* Quadriláteros, quadrado, retângulo, losango paralelogramo e trapézio
* Calcular o perímetro e a área de
figuras planas a partir de situaçõesproblema.

5 – Espaço e forma
* Orientação e deslocamento
* Representação de localização e
deslocamentos (construção e interpretação de maquetes, de mapas,
desenhos e plantas (arredores da
casa, caminho para escola)

3 – Tratamento da informação
* Elaboração, leitura, interpretação e
analise de tabelas simples, rótulos e
embalagens, anúncios, gráficos de
barras ou colunas.
* Situações problema simples envolvendo noções de possibilidade e probabilidade
5 – Espaço e forma
* Construção de sólidos, figuras geométricas planas, tangran, planificação
de cubos e paralelepípedos

3 – Tratamento da informação
* Elaboração, leitura, interpretação
e analise de tabelas simples, rótulos
e embalagens, anúncios, gráficos de
barras ou colunas.
* Situações problema simples envolvendo noções de possibilidade e
probabilidade
5 – Espaço e forma
* Identificação e semelhanças quanto ao número de lados, ângulos e
vértices entre os polígonos

* Formulação, interpretação e organização de dados para resolução de situações problema, envolvendo as
quatro operações, valorizando a socialização dos diversos procedimentos e
registros.

* Cálculo mental, estimativa, uso de
calculadora, socialização de estratégias de conferência.

* Resolução de problemas que envolvam medidas de tempo, massa,
capacidade e comprimento.

* Identificação e utilização dos principais instrumentos de medida
(régua, trena e metro, fita métrica,
balanças, recipientes graduados,
termômetros, velocímetros, relógios e cronômetros).

3– Tratamento da informação
* Elaboração, leitura, interpretação
e analise de tabelas simples, rótulos
e embalagens, anúncios, gráficos de
barras ou colunas.
* Situações problema simples envolvendo noções de possibilidade e
probabilidade

2 – Grandezas e medidas

4º BIMESTRE

2– Grandezas e medidas

3º BIMESTRE

2– Grandezas e medidas

2º BIMESTRE

2– Grandezas e medidas

1º BIMESTRE
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2º BIMESTRE

1– Leitura Produção escrita e oral

* Trabalho com cantigas de roda,
parlendas, trava-línguas, adivinhação, piada, quadrinhos, poemas,
declamação, brincadeiras, músicas
em movimento, letras de músicas,
contos de suspense, conto popular,
lendas, mitos, crônicas, fábulas tradicionais e modernas, entrevistas,
reportagens, poesia, poema, história em quadrinhos, reconto oral e
produção.
* Uso do dicionário
* Trabalho com textos: verbal
(escrita), não verbal (imagens) e
multimodal (escrita e imagem) em
diversos gêneros
* Leitura textual, contextual, inferencial e intertextual
* Escrever textos em gêneros que
apresentem em sua organização
interna diferentes modos (tipos)
textuais: narração, descrição, argumentação, instrução, relatos e exposição, sem necessidade de classificação pelo tipo.

1º BIMESTRE

1 – Leitura Produção escrita e oral

* Trabalho com cantigas de roda,
parlendas, trava-línguas, adivinhação, piada, quadrinhos, poemas,
declamação, brincadeiras, músicas
em movimento, letras de músicas,
contos de suspense, conto popular,
lendas, mitos, crônicas, fábulas tradicionais e modernas, entrevistas,
reportagens, poesia, poema, história em quadrinhos, reconto oral e
produção.
* Uso do dicionário
* Trabalho com textos: verbal
(escrita), não verbal (imagens) e
multimodal (escrita e imagem) em
diversos gêneros
* Leitura textual, contextual, inferencial e intertextual
* Escrever textos em gêneros que
apresentem em sua organização
interna diferentes modos (tipos)
textuais: narração, descrição, argumentação, instrução, relatos e exposição, sem necessidade de classificação pelo tipo.

* Trabalho com cantigas de roda,
parlendas, trava-línguas, adivinhação, piada, quadrinhos, poemas,
declamação, brincadeiras, músicas
em movimento, letras de músicas,
contos de suspense, conto popular,
lendas, mitos, crônicas, fábulas tradicionais e modernas, entrevistas,
reportagens, poesia, poema, história em quadrinhos, reconto oral e
produção.
* Uso do dicionário
* Trabalho com textos: verbal
(escrita), não verbal (imagens) e
multimodal (escrita e imagem) em
diversos gêneros
* Leitura textual, contextual, inferencial e intertextual
* Escrever textos em gêneros que
apresentem em sua organização
interna diferentes modos (tipos)
textuais: narração, descrição, argumentação, instrução, relatos e exposição, sem necessidade de classificação pelo tipo.

1– Leitura Produção escrita e oral

3º BIMESTRE

* Trabalho com cantigas de roda, parlendas, trava-línguas, adivinhação,
piada, quadrinhos, poemas, declamação, brincadeiras, músicas em movimento, letras de músicas, contos de
suspense, conto popular, lendas, mitos, crônicas, fábulas tradicionais e
modernas, entrevistas, reportagens,
poesia, poema, história em quadrinhos, reconto oral e produção.
* Uso do dicionário
* Trabalho com textos: verbal
(escrita), não verbal (imagens) e multimodal (escrita e imagem) em diversos gêneros
* Leitura textual, contextual, inferencial e intertextual
* Escrever textos em gêneros que
apresentem em sua organização interna diferentes modos (tipos) textuais: narração, descrição, argumentação, instrução, relatos e exposição,
sem necessidade de classificação pelo
tipo.

1– Leitura Produção escrita e oral

4º BIMESTRE
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2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos

* Parágrafo
* Dígrafo
* Pontuação do diálogo
* Ortografia
* Acentuação gráfica.

* Revisão do alfabeto (maiúsculas e
minúsculas)
* Sinais de pontuação (interrogação,
exclamação, ponto final, travessão)
* Revisão de ordem alfabética
* Encontro vocálico
* Encontro consonantal
* Separação silábica (classificação)
* Ortografia
* Acentuação gráfica.

* Transcrição de diálogos sob a forma de texto narrativo usando pontuação
* Reescrita de poema em forma de
prosa e vice – versa
* Resumo de livro

* Transcrição de diálogos sob a forma de texto narrativo usando pontuação
* Reescrita de poema em forma de
prosa e vice – versa
* Resumo de livro

2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos

1– Leitura Produção escrita e oral

2º BIMESTRE

1 – Leitura Produção escrita e oral

1º BIMESTRE

* Todas as variações do uso do S
* Z em início de palavras
* O ou U (Bambu, Bambo

* Uso do R/RR
* M e N no final da silaba (bombom)
* NH, LH X ou CH L ou LH
* Pronomes pessoais caso reto, obliquo e de tratamento.
* Fonemas CH / KSI/ S/ Z representados pela letra X (xarope, fixo, próximo, exatos sons da letra X
* Concordâncias nominal e verbal para escrita de textos

2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos

* Transcrição de diálogos sob a forma
de texto narrativo usando pontuação
* Reescrita de poema em forma de
prosa e vice – versa
* Resumo de livro

* Transcrição de diálogos sob a forma de texto narrativo usando pontuação
* Reescrita de poema em forma de
prosa e vice – versa
* Resumo de livro

2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos

1– Leitura Produção escrita e oral

4º BIMESTRE

1– Leitura Produção escrita e oral

3º BIMESTRE
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* Tipos de frases
* Manuseio e uso do dicionário
* Grau do substantivo
* Substantivo (próprio, comum, coletivo)
* Gênero do substantivo
* Substantivo simples e composto
* Número do substantivo
* Artigo

* Sílaba tônica (classificação)
* Sinônimo e antônimo
* Substantivo (próprio, comum, coletivo)
* Gênero do substantivo
* Manuseio e uso do dicionário
* Uso da vírgula

* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, música
popular, livros e obras infantis)
* Trabalhar literatura vinculada ao
cinema fazendo a diferenciação entre o livro e o filme
* Reconto de contos de fada e lendas
Trabalhar obras:
* Fábulas de Esopo
* Irmãos Grimm
* Cecília Meireles / Pedro Bandeira

* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, música
popular, livros e obras infantis)
* Trabalhar literatura vinculada ao
cinema fazendo a diferenciação entre o livro e o filme
* Reconto de contos de fada e lendas e textos narrativos.
* Poesia de autores contemporâneos
Trabalhar obras:
* Fábulas de Esopo
* Irmãos Grimm
* Cecília Meireles / Pedro Bandeira

Literatura

2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos

2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos

Literatura

2º BIMESTRE

1º BIMESTRE

* Sujeito e predicado
* Verbos (presente, pretérito e futuro)
* Advérbio
* Manuseio e uso do dicionário

* Manuseio e uso do dicionário
* Substantivo primitivo e derivado

* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, música
popular, livros e obras infantis)
* Trabalhar literatura vinculada ao
cinema fazendo a diferenciação entre o livro e o filme
* Reconto de contos de fada e lendas e textos narrativos
* Poesia de autores contemporâneos
* Trabalhar a biografia e obra de
autores
Trabalhar obras:
* Fábulas de Esopo
* Irmãos Grimm
* Cecilia Meireles / Pedro Bandeira

Literatura

* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, música popular, livros e obras infantis)
* Poesia de autores contemporâneos
* Reconto de textos variados
* Trabalhar a biografia e obra de autores (Monteiro Lobato / Ana Mª Machado, Ruth Rocha e Ziraldo)
Trabalhar obras:
* Fabulas de Esopo
* Irmãos Grimm
* Cecilia Meireles / Pedro Bandeira

Literatura

2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos

2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos

* Adjetivo (grau/ adjetivo pátrio/ locução adjetiva)

4º BIMESTRE

3º BIMESTRE
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* Localização do Brasil na América
do Sul e reconhecimento das Regiões Brasileiras.

* Mapa Mundi: reconhecimento dos
Oceanos, Continentes, divisão das
Américas.

* Os candangos (a influência dos
homens e mulheres na construção
de Brasília)

* Antigas capitais, Missão Cruls, a
história de JK, os idealizadores de
Brasília (Lucio Costa e Niemeyer)

* A criação de Brasília

* Noções de época e século

1º BIMESTRE
* Integrar o aluno à noção de tempo (tempo no cotidiano, tempo histórico, tempo social)

3º BIMESTRE
4º BIMESTRE
* Formas de poder :papel do execu- * Declaração Universal dos Direitos
tivo, legislativo e judiciário e da soci- Humanos, Estatuto da Criança e do
edade civil
adolescente, Estatuto do Idoso, leis
10.639/03 e 11.645/08
* Ocupações desordenadas do solo, * Organização social e política do DF
condomínios e invasões, causas e
(necessidades básicas, condições
* Elementos naturais visíveis na socieconsequências
dos serviços prestados, formas de
dade e as modificações feitas pelo
poder e seus papeis)
homem:
* Situar o DF na região centro – oes**Vegetação (natural e introdute
* Saneamento básico e coleta seletizida)
va
* Regiões administrativas e Entorno * Atividades econômicas produtivas
**Clima (temperatura, chuvas,
e desenvolvimento sustentável do
vento e umidade)
* População total do DF e distribuiDF (agricultura, indústria, comercio,
ção
serviços e turismo)
* Tipos de tecnologias
* Transporte e trânsito
* Meios de comunicação
* Modo de vida nas regiões adminis- * Elementos naturais visíveis na sotrativas
ciedade e as modificações feitas pe- * Utilizar a linguagem cartográfica palo homem:
ra obter, representar informações e
* A vida dos sujeitos no DF: hábitos,
* Relevo (áreas altas, baixas,
adequar à vida cotidiana. ( Noções de
costumes, religiões, organização
planas e elevações)
proporção, escala e referenciais de
social, modos de viver, convivência
* Águas (rios, lagos, mar, lago- localização).
as, canis e baias)
* Utilizar a linguagem cartográfica
* Utilizar a linguagem cartográfica
para obter, representar informações para obter, representar informações
e adequar à vida cotidiana.
e adequar à vida cotidiana.
(Distância, direção e orientação)

2º BIMESTRE
* Planejamento de Brasília :construção e crescimento demográfico
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* Composição do ar
* Poluição do ar

*Clima
* Conhecer os diferentes tipos
de clima do Brasil, suas características e os fatores climáticos

*Ar

*Relação dos seres vivos com o ambiente: desmatamento, predação,
extinção, degradação ambiental,
poluição do meio ambiente)

* Cadeia alimentar

*Reino animal (características e classificação)
* locomoção dos animais
* movimento
* alimentação
* revestimento do corpo
* interação com o ser humano

* Reino vegetal (Classificação)
* estrutura e funções de partes
das plantas- nutrição e reprodução

*Seres vivos e não vivos
(identificação)

* Nascente e poente
* Pontos cardeais
* Rosa dos Ventos
* Fases da lua e eclipses lunares
* Calendário lunar

*Água
* importância e características
* uso sustentável
* poluição da água
* estados físicos da água
* mudança dos estados físicos
da água
* ciclo da água
* noções de lençóis freáticos
* enchentes: o papel do solo
na regulação da infiltração da
água da chuva
* Sistema solar (corpos celestes,
tamanho relativo e distância da Terra (lua, sol, planetas)
* Movimento de translação e rotação
* Constituição e estrutura do planeta Terra (crosta terrestre e magma)

* Bactérias, protozoários e fungos
(características)

Ambiente

4º BIMESTRE

Ambiente

3º BIMESTRE

Ambiente

2º BIMESTRE

Ambiente

1º BIMESTRE
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* Sistema circulatório

* Reaproveitamento de produtos:
metais e papeis

* Impacto das transformações de
materiais sobre o meio ambiente

Recursos tecnológicos
*Transformação de materiais
(reutilização e reciclagem)

* Sistema urinário
* Sistema digestório
* Alimentação: funções dos alimentos (construtores, reguladores e
energéticos)
* Relacionar a pratica desportiva e a
atividade física na prevenção de doenças

*Conhecimento do corpo humano
* Identificação das partes
* cuidados com o corpo
* higiene
*Célula

*Estrutura celular: seres unicelulares e pluricelulares

Ser humano e saúde

2º BIMESTRE

Ser humano e saúde

1º BIMESTRE

*Invenções e descobertas realizadas
no Brasil e no mundo

Recursos tecnológicos
*Avanço tecnológico e transformações cientificas e sua influência na
vida das pessoas meios de transporte, produção de vacinas, medicamentos, produtos eletrônicos, alimentos industrializados)

* Sistema respiratório
* Sistema endócrino
*Semelhanças e diferenças de gênero étnico – raciais e afetivas entre os
seres humanos e relações socioculturais

Ser humano e saúde

3º BIMESTRE

Recursos tecnológicos
*Ambientes naturais
*Ambientes construídos
*Impacto das ações do homem nos
ambientes

* Sistema locomotor
* Genital (compreender as diferenças
corporais e sexuais)
* Diferenças no desenvolvimento de
meninos e meninas: menstruação,
sexualidade, fecundação, gravidez e
herança genética

Ser humano e saúde

4º BIMESTRE
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TEXTO PARA
CONHECIMENTOS
LITERÁRIOS

TIPOS DE TEXTOS
PARA LEITURA
 Regras de jogo

 Novelas infantis

 Manchetes

 Poemas

 Anúncios

 Letras de músicas

 Reportagens

 Fábulas tradicionais

 Artigos de divulgação
científica

 Fábulas modernas


 Verbetes de dicionário e

enciclopédia

 Textos informativos

 Histórias em quadrinhos

 Textos não verbais

 Textos mistos (verbal e
não verbal)

Contos de suspense

Conto popular

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS
TOPOLOGIA DE LETRAS:

 Cursiva (traçado das
letras - maiúscula e minúscula)
FONOLOGIA:
 Padrões da escrita
(descritos a seguir)
 Uso correto de todas as
pontuações, acentuação.

Lendas

SINTAXE:

Mitos

 Concordância verbal e
nominal, processos de
formação da palavra:
sufixação, siglas e abreviaturas, sinônimos e
antônimos, artigo, preposição e conjunção,
substantivos, adjetivos,
verbos (pretérito perfeito), pronomes pessoais (reto/ oblíquo), classificação quanto à tonicidade.

Crônicas
Textos literários adaptados em outras mídias

PRODUÇÃO DE TEXTOS
ESCRITOS
 Narrativas

 Resumos
 Roteiros
 Sinopses
 Entrevistas
 Segmentação de palavras
 Ortografia
 Acentuação de palavras

 Uso correto da letra
maiúscula
 Concordância verbal

 Concordância nominal
 Pontuação

SEMÂNTICA:
 Ampliação de vocabulário com uso do dicionário
e outros meios.
 Leitura de textos variados.

GLOSSÁRIO:
TOPOLOGIA DAS LETRAS: associação da letra ao seu traçado, lembrando que ela possui 4 tipos distintos (caixa alta, bastão e cursiva
maiúscula e minúscula)
FONOLOGIA: associação do som à letra e como ele se organiza na palavra. Basicamente é a formação da palavra por meio de seus fonemas. A
Fonologia também estuda outros assuntos, como a estrutura silábica, o acento e a entonação.
SINTAXE: combinação de palavras dentro de uma frase, texto ou mensagem verbal. Função gramatical das palavras.
SEMÂNTICA: significado da palavra e a interpretação que se dá à palavra dependendo do contexto em que ela está inserida e lev ando em
consideração fatores como a vivência de quem lê, o tempo em que está inserido e espaço geográfico, entre outros.
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DURANTE O ANO LETIVO
Ortografia das palavras: r (cantar, dançar); s (plural); u (desinência de pretérito); nasalização “m” antes
de P e B; simbilantes: /s/ e suuas escritas (“s”, “c”, “ç”, etc); representação das simbilantes /s/ e /z/
representadas por “s” (ex: sapo, asa); verbo: contraposição de desinências do gerúndio (falano/falando)
e entre as nasais “am” (passado) e “ão” (futuro); dígrafos: “nh” e “ch”; redução de ditongos (poço/pouco;
pexe/peixe); hipercorreção”u” e “l” em verbos (enganol/enganou); palavras semelhantes; contraposição
entre as representações da letra “c” (fonemas /k/ e /s/); fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/ representadas
pela letra “x”.

 Trabalhar o traçado da letra cursiva;

 Conduzir o aluno na construção de suas produções textuais, seguindo as seguintes etapas: esco-

lha do tema. Planejamento do que será escrito, elaboração de um esboço, pré-escrita, revisão,
edição, publicação.

 Trabalhar escrita de textos com estrutura textual: coesão, coerência, margens, parágrafos,

diálogos, pontuação, título e ilustração.

 Utilizar atividades diversificadas de autocorreção e reestruturação.
 Elaborar critério de revisão, junto com os alunos: ortografia, letras maiúsculas, parágrafos,

pontuação, estrutura das frases. Estes critérios poderão ser utilizados para autocorreção.

 Diversificar os tipos textuais na hora de planejar atividades de produção textual.

 É importante planejar atividades diversificadas e criativas para produção textual semanalmen-

te.

 Ter em sala de aula materiais que possam, ser usados como base de pesquisa para ampliação de

ideias.

 Ter em sala de aula cartazes e outros instrumentos que possam ser utilizados pelas crianças

como fonte de pesquisa para utilização adequada da estrutura textual (parágrafos, pontuação,
etc.)

 Apresentar vários textos (conforme elencados na tabela anterior) estimulando o aluno a

interpretar as informações apresentadas nos textos.

 Utilizar diferentes estratégias para leitura oral (Exemplo: fone do sussurro).
 A leitura de textos variados lidos pelo professor ou pelo aluno na hora da rodinha, são

fundamentais para favorecer a interpretação das informações apresentadas, além de
favorecer a oralidade do aluno.

 Utilizar com os alunos estratégias para melhor compreensão do texto antes da leitura, durante

a leitura e após a leitura;

 Levar os estudantes a ler nas entrelinhas buscando inferir sobre o assunto do texto.
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 Ler vários tipos de textos com temas de interesse do aluno e explorar oralmente com os alunos

as informações apresentadas, mesclando-as com conhecimentos prévios dos alunos;

 Explorar tanto as informações explícitas quanto as implícitas;
 Planejar previamente os aspectos a serem explorados no texto, a fim de nortear o diálogo

entre professor(a) e estudantes.

 Planejar atividades nas quais os alunos sejam os protagonistas como, por exemplo: seminários,

júri simulado, relatos de experiências, recontos, debates, simulação de telejornal, etc.
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Construção do SND (Sistema de Numeração Decimal):
 trabalhar os processos mentais;
 Construção do SND até unidade de milhão.
 Composição de decomposição dos números de várias formas diferentes.

Operações:
 Adição (ideia de juntar e acrescentar) e subtração (ideia de tirar, completar e comparar);
 Multiplicação (somar quantidades iguais e combinar)

 Divisão (partilha e medida)
 Estimular o estudante a utilizar várias estratégias diferentes (dedos, material concreto,

desenhos, etc) para solucionar as operações.

Situações Problema:
 Resolução de situações problema na oralidade envolvendo cálculos mentais;
 Registrar no quadro branco as operações solucionadas na oralidade;
 Elaborar, junto com os estudantes, situações problema utilizando os vários momentos que surgem

ou que são planejados pelo professor;

 Trabalhar com as crianças situações problemas de adição e subtração envolvendo todas as ideias

das operações supramencionadas;

 Trabalhar com as crianças situações problema envolvendo multiplicação;
 Trabalhar com as crianças situações problema envolvendo a ideia de divisão (partilha) oralmente;
 Desenvolver atividades que resultem na elaboração e construção de tabelas e gráficos simples.
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2º BIMESTRE

1- Números e operações
Sistema de Numeração Decimal
* Antecessor e sucessor
* Ordem crescente e decrescente
* Registro, leitura e escrita numérica de grandes quantidades até
500.000.000
* Composição e decomposição
* Resolução de situações – problemas envolvendo as quatro operações e o sistema monetário brasileiro
* Cálculo mental
* Valor posicional dos números
* Sequência numérica
* Resolução de problemas envolvendo ideia de equivalência e desigualdade de frações

1º BIMESTRE

- Números e operações
* Reconhecimento de outros sistemas de numeração (hindu, romano,
maia, arábico) no sentido de entender a importância do número para
as civilizações
Sistema de Numeração Decimal
* Antecessor e sucessor
* Ordem crescente e decrescente
* Registro, leitura e escrita numérica de grandes quantidades até
1.000.000
* Composição e decomposição
* Resolução de situações – problemas envolvendo as quatro operações e o sistema monetário brasileiro
* Cálculo mental
* Valor posicional dos números
* Sequência numérica

4º BIMESTRE

1 - Números e operações
Sistema de Numeração Decimal
* Antecessor e sucessor
* Ordem crescente e decrescente
* Registro, leitura e escrita numérica
de grandes quantidades até
999.999.999
* Composição e decomposição
* Resolução de situações – problemas
envolvendo as quatro operações e o
sistema monetário brasileiro
* Cálculo mental
* Valor posicional dos números
* Sequência numérica
* Porcentagem
* Fração de quantidade para cálculo
de porcentagem simples(10%, 25%,
50%, 75%)

3º BIMESTRE

1- Números e operações
Sistema de Numeração Decimal
* antecessor e sucessor
* ordem crescente e decrescente
* Registro, leitura e escrita numérica de grandes quantidades até
700.000.000
* Composição e decomposição
* Resolução de situações – problemas envolvendo as quatro operações e o sistema monetário brasileiro
* Cálculo mental
* Valor posicional dos números
* Sequência numérica
* Números decimais
* resolução de problemas
* valor posicional
* função da virgula
* equivalência
* Divisão e multiplicação de frações
* Fração (parte, todo e fração de
quantidade)
* MDC
* MMC
* Adição e subtração de frações
com denominadores diferentes por
meio de equivalência
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2º BIMESTRE

2– Grandezas e medidas
* Realização de leituras de medidas
em instrumentos que expressem o
resultado por numero decimal
* Resolução de problemas que envolvam medidas de tempo, massa,
capacidade e comprimento

3 – Tratamento da informação
* Elaboração, leitura, interpretação
e análise de tabelas simples, rótulos
e embalagens, anúncios, gráficos de
barras ou colunas.
* Situações-problema simples envolvendo noções de possibilidade e
probabilidade.

* Noções de combinação associado à multiplicação e tabela.

5– Espaço e forma
* Identificação dos principais quadriláteros e suas propriedades
* Representação de locais e edificações utilizando poliedros, esferas,
cilindros e cones

1º BIMESTRE

2– Grandezas e medidas
* Construção, identificação e utilização dos principais instrumentos de
medida (régua, trena e metro, fita
métrica, balanças, recipientes graduados, termômetros, velocímetros, relógios e cronômetros)

3– Tratamento da informação
* Elaboração, leitura, interpretação
e análise de tabelas simples, rótulos
e embalagens, anúncios, gráficos de
barras ou colunas.
* Situações-problema simples envolvendo noções de possibilidade e
probabilidade.

* Registro de eventos na reta da linha de
tempo.

5 – Espaço e forma
* Reconhecimento e representação
de deslocamentos e orientações por
meio de mapas
* Representação de localização e
deslocamentos (construção e interpretação de maquetes, de mapas,
desenhos e plantas)

L=

5 – Espaço e forma
* Cálculo do perímetro e da área de
figuras planas a partir de situações
problema

* Situações-problema envolvendo
interpretação de tabelas e gráficos.

* Construção e interpretação de gráficos de colunas, barras e produção de
textos.
* Interpretação de gráficos de setor.

250 ml , de hora = 30 min
3 – Tratamento da informação

metro = 50 cm ,

5 – Espaço e forma
* Construção de sólidos geométricos:
composição e decomposição
* Identificação de figuras espaciais

3 – Tratamento da informação
* Elaboração, leitura, interpretação e
análise de tabelas simples, rótulos e
embalagens, anúncios, gráficos de
barras ou colunas.
* Situações-problema envolvendo interpretação de tabelas e gráficos.

2 – Grandezas e medidas
* Formulação, interpretação e organização de dados para resolução de situações problema, envolvendo as
quatro operações, valorizando a socialização dos diversos procedimentos e
registros.

2– Grandezas e medidas
* Cálculo mental, estimativa, uso de
calculadora, socialização de estratégias de conferencia, relação das
principais unidades de medidas as
frações

4º BIMESTRE

3º BIMESTRE
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1º BIMESTRE
1 – Leitura Produção escrita e oral
* Planejar a fala, selecionando e monitorando o uso de recursos (tipos de
vocabulário, pronúncia, entonação,
gestos, etc) adequados ao gênero
oral a ser produzido.
* Utilizar conhecimentos prévios e
buscar pistas textuais, intertextuais e
contextuais para ler nas entrelinhas
(fazer inferências de informações implícitas no texto), ampliando a compreensão.
* Ler textos em diferentes gêneros
para perceber modos (tipos) textuais
que compõem sua organização interna: narração, descrição, argumentação, relatos, exposição e instrução.
* Ler textos com fluência e compreensão de diversos gêneros textuais.
* Identificar e selecionar informações
relevantes para compreensão do texto, de acordo com os objetivos da
leitura.
* Produzir, revisar e reescrever textos
considerando sua estrutura: paragrafação, marginação e título, procurando demonstrar clareza e coerência
nas informações registradas, observando sinais de pontuação e sua relação com o sentido produzido no texto.

2º BIMESTRE
1- Leitura Produção escrita e oral
* Planejar a fala, selecionando e monitorando o uso de recursos (tipos de
vocabulário, pronúncia, entonação,
gestos, etc) adequados ao gênero oral
a ser produzido.
* Utilizar conhecimentos prévios e
buscar pistas textuais, intertextuais e
contextuais para ler nas entrelinhas
(fazer inferências de informações implícitas no texto), ampliando a compreensão.
* Ler textos em diferentes gêneros
para perceber modos (tipos) textuais
que compõem sua organização interna: narração, descrição, argumentação, relatos, exposição e instrução.
* Ler textos com fluência e compreensão de diversos gêneros textuais.
* Produzir, revisar e reescrever textos
considerando sua estrutura: paragrafação, marginação e título, procurando demonstrar clareza e coerência
nas informações registradas, observando sinais de pontuação e sua relação com o sentido produzido no texto.

3º BIMESTRE
1- Leitura Produção escrita e oral
* Planejar a fala, selecionando e monitorando o uso de recursos (tipos de
vocabulário, pronúncia, entonação,
gestos, etc) adequados ao gênero oral
a ser produzido.
* Utilizar conhecimentos prévios e
buscar pistas textuais, intertextuais e
contextuais para ler nas entrelinhas
(fazer inferências de informações implícitas no texto), ampliando a compreensão.
*Ler textos em diferentes gêneros
para perceber modos (tipos) textuais
que compõem sua organização interna: narração, descrição, argumentação, relatos, exposição e instrução.
* Ler textos com fluência e compreensão de diversos gêneros textuais.
* Formular, validar ou reformular hipóteses (antecipação) a respeito de
conteúdo do texto antes ou durante a
leitura.
* Produzir, revisar e reescrever textos
considerando sua estrutura: paragrafação, marginação e título, procurando demonstrar clareza e coerência
nas informações registradas, observando sinais de pontuação e sua relação com o sentido produzido no texto.

4º BIMESTRE
1-Leitura Produção escrita e oral
* Planejar a fala, selecionando e monitorando o uso de recursos (tipos de vocabulário, pronúncia, entonação, gestos, etc) adequados ao gênero oral a
ser produzido.
* Ler textos em diferentes gêneros para
perceber modos (tipos) textuais que
compõem sua organização interna: narração, descrição, argumentação, relatos, exposição e instrução.
* Ler textos com fluência e compreensão de diversos gêneros textuais.
* Formular, validar ou reformular hipóteses (antecipação) a respeito de conteúdo do texto antes ou durante a leitura.
* Estabelecer relações entre o texto e
outros textos (intertextualidade) e recursos de natureza suplementar que
acompanham (gráficos, tabelas, desenhos, fotos, etc) no processo de compreensão e interpretação do texto.
* Produzir, revisar e reescrever textos
considerando sua estrutura: paragrafação, marginação e título, procurando
demonstrar clareza e coerência nas informações registradas, observando sinais de pontuação e sua relação com o
sentido produzido no texto.
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1º BIMESTRE
2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos
* Letras maiúsculas: nomes próprios, inicio de frases e parágrafos
*Revisão de ordem alfabética
* Acentuação gráfica de proparoxítonas
* Revisão dos substantivos (simples,
composto, primitivo, derivado, coletivo
* Sílaba tônica (classificação)
* Manuseio e uso do dicionário, enciclopédia e gramatica
3- Conhecimentos Literários
* Perceber que textos literários mobilizam desejos humanos, inclusive
desejo de expressar-se.
* Compreender a especificidade do
texto literário lidando com seus elementos estéticos e discursivos.
* Compreender e valorizar obras da
cultura popular em publicações antigas e atuais.
* Perceber no texto figuras de linguagem (pleonasmo, aliteração, alusão, anáfora, hipérbole, onomatopeia, metáfora, metonímia, paradoxo e sinestesia).

2º BIMESTRE
2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos
* Parágrafo
* Dígrafo
* Sinais de pontuação (interrogação,
exclamação, ponto final, travessão,
dois pontos)
* Pontuação: uso contextual uso no
diálogo e reticências
* Manuseio e uso do dicionário, enciclopédia e gramática
3- Conhecimentos Literários
* Compreender a especificidade do
texto literário lidando com seus elementos estéticos e discursivos.
* Compreender e valorizar obras da
cultura popular em publicações antigas e atuais.
* Perceber no texto figuras de linguagem (pleonasmo, aliteração, alusão, anáfora, hipérbole, onomatopeia, metáfora, metonímia, paradoxo e sinestesia).
* Artigo (definido e indefinido)

3º BIMESTRE
2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos
* Manuseio e uso do dicionário enciclopédia e gramatica
* Uso da vírgula
* Conjunção
* Preposição
* Palavras homônimas
* Uso do porque
3- Conhecimentos Literários
* Compreender a especificidade do
texto literário lidando com seus elementos estéticos e discursivos.
* Compreender e valorizar obras da
cultura popular em publicações antigas e atuais.
* Perceber no texto figuras de linguagem (pleonasmo, aliteração, alusão, anáfora, hipérbole, onomatopeia, metáfora, metonímia, paradoxo e sinestesia).
* Pronomes pessoais caso reto e
obliquo

4º BIMESTRE
2 – Conhecimentos linguísticos articulados com textos
* S com som de Z
* Fonemas CH / KSI/ S/ Z representados pela letra X (xarope, fixo, próximo, exatos sons da letra X
* Interjeição
Verbos (presente, pretérito e futuro)
* verbos: por, querer, dizer com
foco na forma ortográfica
* verbos na 3ª conjugação
* Advérbio
* Sufixo: esa / eza
* Manuseio e uso do dicionário, enciclopédia e gramática
3- Conhecimentos Literários
* Compreender a especificidade do
texto literário lidando com seus elementos estéticos e discursivos.
* Compreender e valorizar obras da
cultura popular em publicações antigas e atuais.
* Perceber no texto figuras de linguagem (pleonasmo, aliteração, alusão,
anáfora, hipérbole, onomatopeia, metáfora, metonímia, paradoxo e sinestesia).
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2º BIMESTRE

4- Literatura
* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, ditados
populares, contos populares indígenas e africanos, causos, mitos, fabulas, parodias, texto teatral, cordel,
clássicos da literatura infantil música popular, livros e obras infantis)
* Trabalhar literatura vinculada ao
cinema fazendo a diferenciação entre o livro e o filme
* Reconto de contos de fada e lendas
Trabalhar obras:
* Fábulas de Esopo
* Irmãos Grimm
* Cecilia Meireles / Pedro Bandeira
* Maria Clara Machado
* Manuel Bandeira
* Vinícius de Mores
* Ziraldo
* Leandro Gomes de Barros
(literatura de cordel, visitar o site:
www.secret.com.br/jornaldepoesia

1º BIMESTRE

4- Literatura
* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, ditados
populares, contos populares indígenas e africanos, causos, mitos, fabulas, parodias, texto teatral, cordel,
clássicos da literatura infantil música popular, livros e obras infantis)
* Trabalhar literatura vinculada ao
cinema fazendo a diferenciação entre o livro e o filme
* Reconto de contos de fada e lendas
Trabalhar obras:
* Fábulas de Esopo
* Irmãos Grimm
* Cecilia Meireles / Pedro Bandeira
* Maria Clara Machado
* Manuel Bandeira
* Vinícius de Mores
* Ziraldo
* Leandro Gomes de Barros
(literatura de cordel, visitar o site:
www.secret.com.br/jornaldepoesia

4- Literatura
* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, ditados
populares, contos populares indígenas e africanos, causos, mitos, fabulas, parodias, texto teatral, cordel,
clássicos da literatura infantil música popular, livros e obras infantis)
* Trabalhar literatura vinculada ao
cinema fazendo a diferenciação entre o livro e o filme
* Reconto de contos de fada e lendas
Trabalhar obras:
* Fábulas de Esopo
* Irmãos Grimm
* Cecilia Meireles / Pedro Bandeira
* Maria Clara Machado
* Manuel Bandeira
* Vinícius de Mores
* Ziraldo
* Leandro Gomes de Barros
(literatura de cordel, visitar o site:
www.secret.com.br/jornaldepoesia

3º BIMESTRE

4- Literatura
* Apreciar a literatura em sua diversidade (parlendas, cantigas, ditados populares, contos populares indígenas e
africanos, causos, mitos, fabulas, parodias, texto teatral, cordel, clássicos
da literatura infantil música popular,
livros e obras infantis)
* Trabalhar literatura vinculada ao
cinema fazendo a diferenciação entre
o livro e o filme
*Reconto de contos de fada e lendas
Trabalhar obras:
* Fábulas de Esopo
* Irmãos Grimm
* Cecilia Meireles / Pedro Bandeira
* Maria Clara Machado
* Manuel Bandeira
* Vinícius de Mores
* Ziraldo
* Leandro Gomes de Barros (literatura
de cordel, visitar o site:
www.secret.com.br/jornaldepoesia

4º BIMESTRE
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* Brasil: Estados, capitais e regiões
(condicionantes histórico sociais,
geográficos, econômicos e culturais)
* Transformações culturais e suas
influências no meio físico.
* Localização espacial, meios de orientação, direção, distância
* Regiões Brasileiras: características
paisagens, modos de produção e
organização social:
* Região Nordeste

* Identificar e compreender aspectos da ancestralidade, memória e
reminiscências em busca da valorização da cultura local e brasileira.
* Constituição da sociedade brasileira:
* Grandes Navegações
* A chegada dos portugueses
ao Brasil
* Transformação de vida dos
povos originários (indígenas)
com a chegada dos europeus
* Presença e contribuição dos
povos africano

1º BIMESTRE

* Etapas de ocupação do Brasil:
* Semelhanças
* Permanências
* Mudanças
* Meio ambiente: preservação e
degradação.
* Aspectos geográficos do Brasil:
* Relevo
* Hidrografia
* Mapas:
* tipos
* projeções cartográficas
* proporção e escala
* Regiões Brasileiras: características
paisagens, modos de produção e
organização social:
* Região Sudeste

* Formação econômica do Brasil
relacionados aos aspectos sócio,
histórico e culturais:
* Ciclo do Pau Brasil
* Ciclo da cana-de-açúcar
* Ciclo do ouro
* Ciclo do algodão
* Ciclo do café
* Ciclo da borracha
* Brasil Colonial

2º BIMESTRE

* População brasileira (tamanho e
distribuição)
* Indústria e comércio: suas interferências na organização das cidades e
regiões
* TIC (Tecnologia, informação e comunicação). As novas tecnologias no cenário da globalização
* Mapas:
* tipos
* projeções cartográficas
* proporção e escala
* Regiões Brasileiras: características
paisagens, modos de produção e organização social:
* Região Centro Oeste

* Proclamação da República e suas
causas e consequências para a organização do pais.
* Períodos da República
* A vida em sociedade: história de
comunidades locais, rurais, quilombolas, indígenas do DF e do Brasil.
* Declaração Universal dos Direitos
Humanos, Estatuto da Criança e do
adolescente, Estatuto do Idoso, leis
10.639/03 e 11.645/08

* Reconhecimento do contexto da
desigualdade étnico racial, social e
de gênero no Brasil.
* Revoltas populares no Brasil colonial
* Independência do Brasil

* Espaço urbano e rural
(semelhanças e diferenças)
* Aspectos geográficos do Brasil:
* Clima
* Vegetação
* Meio ambiente: preservação e
degradação
* Mapas:
* tipos
* projeções cartográficas
* proporção e escala
* Regiões Brasileiras: características
paisagens, modos de produção e
organização social:
* Região Norte
* Região Sul

4º BIMESTRE

3º BIMESTRE
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* Calendário: ano bissexto, estações
do ano

* Movimento de translação, rotação
e inclinação do eixo da Terra

* Satélites naturais e artificiais

*Água
* importância e características
* uso sustentável
* poluição da agua
* estados físicos da agua
*mudança dos estados físicos
da água
*ciclo da água
* noções de lençóis freáticos
*enchentes: o pape do solo na
regulação da infiltração da
agua da chuva
* Sistema solar (corpos celestes,
tamanho relativo e distância da Terra (lua, sol, planetas)

Ambiente

1º BIMESTRE

*Composição do ar atmosférico
*Poluição do ar

*Clima
* conhecer os diferentes tipos
de clima do Brasil, suas características e os fatores climáticos
* estação meteorológica

* Ar

* Constituição e estrutura do planeta Terra (crosta terrestre e magma)

* Pontos cardeais
* Rosa dos Ventos
* Fases da lua e eclipses lunares
* Calendário lunar
* Uso de bussola / GPS (formas de
orientação

* Nascente e poente

Ambiente

2º BIMESTRE

*Rochas (composição, classificação,
tipos e utilização)

* Bactérias, protozoários e fungos
(características)

* Seres vivos e não vivos
(identificação)

* Ecossistema

* Reflexão e refração

* Ilusão de ótica e miragem

* Poluição, desmatamento, efeito estufa, aquecimento global e catástrofes naturais

Energia
* eletricidade e a vida dos seres
vivos
* geração de energia
* energia eólica, hidrelétrica e
termoelétrica
* Combustíveis: álcool (origem e produção) petróleo (origem, extração e
refino)

* Reino vegetal (Classificação)
*Reino animal (características e
classificação)
* locomoção dos animais
* movimento
* alimentação
* revestimento do corpo
* interação com o ser humano
* Cadeia alimentar

Ambiente

4º BIMESTRE

Ambiente

3º BIMESTRE

EIXOS TRANVERSAIS: EDUC. PARA DIVERSIDADE /CIDADANIA E EDUC. EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUC. PARA SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO / LETRAMENTO / LUDICIDADE

CIÊNCIAS DA NATUREZA 5º ANO
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* Reaproveitamento de produtos:
metais e papeis

* Impacto das transformações de
materiais sobre o meio ambiente

Ser humano e saúde
* Sistema digestório
* Alimentação: funções dos alimentos (construtores, reguladores e
energéticos)
* Tipos de nutrientes: vitaminas e
minerais
* Tipos de gordura na alimentação
(saturadas, insaturadas, transgênicas e sua ação no organismo)
* Uso de agrotóxicos e alimentos
orgânicos
* Relacionar a pratica desportiva e a
atividade física na prevenção de doenças
Recursos tecnológicos
* Transformação de materiais
(reutilização e reciclagem)

Ser humano e saúde
* Conhecimento do corpo humano
** Identificação das partes
* Célula
* Estrutura celular: seres unicelulares e pluricelulares
* Noções básicas de informação genética no DNA
* Noções de célula-tronco e transgênicos
* Pele (impressões digitais)
* Sistema circulatório

Recursos tecnológicos
* Invenções e descobertas realizadas no Brasil e no mundo

2º BIMESTRE

1º BIMESTRE

Recursos tecnológicos
* Avanço tecnológico e transformações cientificas e sua influência na
vida das pessoas meios de transporte, produção de vacinas, medicamentos, produtos eletrônicos, alimentos industrializados)
* Relação da tecnologia com as ciências modernos e contemporâneas

Ser humano e saúde
* Sistema respiratório
* Sistema urinário
* Sistema endócrino
* Semelhanças e diferenças de gênero étnico – raciais e afetivas entre
os seres humanos e relações socioculturais

3º BIMESTRE

Recursos tecnológicos
* Ambientes naturais
* Ambientes construídos
* Impacto das ações do homem nos
ambientes

Ser humano e saúde
* Sistema locomotor
* Genital (compreender as diferenças
corporais e sexuais)
* Diferenças no desenvolvimento de
meninos e meninas: menstruação,
sexualidade, fecundação, gravidez e
herança genética
* DST (Doenças sexualmente transmissíveis)
* Prevenção e uso de drogas

4º BIMESTRE

EIXOS TRANVERSAIS: EDUC. PARA DIVERSIDADE /CIDADANIA E EDUC. EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUC. PARA SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO / LETRAMENTO / LUDICIDADE

CIÊNCIAS DA NATUREZA 5º ANO

TIPOS DE TEXTOS
PARA LEITURA

TEXTO PARA
CONHECIMENTOS
LITERÁRIOS

 Textos instrucionais

 Novelas

 Reportagens

 Romances

 Manchetes

 Contos

 Artigos de divulgação
científica

 Crônicas

 Verbetes de dicionários
e enciclopédias

 Textos informativos
 Cartas de Leitor
 Tiras de jornal
 Rela de experiências
 Entrevistas

 Diagramas
 Textos não verbais
 Textos mistos

 Lendas
 Mitos

 Poemas
 Letras de músicas
 Textos literários adaptados em outras mídias
 Leitura integral de
obras de literatura

 Pesquisa sobre autores
e obras

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS
TOPOLOGIA DE LETRAS:

 Cursiva (traçado das
letras - maiúscula e minúscula)
FONOLOGIA:
 Padrões da escrita
(descritos a seguir)

PRODUÇÃO DE TEXTOS
ESCRITOS
 Produção de resumos e
sinopses.
 Produção de entrevistas
e narrativa

 Segmentação de palavras

 Ortografia
 Uso correto de todas as
 Acentuação das palavras
pontuações (travessão
duplo, dois pontos e re-  Uso da letra maiúscula
ticências), acentuação.
 Concordância verbal e
SINTAXE:
nominal
 Classificação quanto à
 Pontuação
tonicidade, processos de
formação da palavra,
pronomes pessoais, artigo, preposição e conjunção, verbo (pretérito,
presente e futuro)

SEMÂNTICA:
 Manuseio de dicionários,
enciclopédias e gramáticas
 Leitura de textos variados.

GLOSSÁRIO:
TOPOLOGIA DAS LETRAS: associação da letra ao seu traçado, lembrando que ela possui 4 tipos distintos (caixa alta, bastão e cursiva
maiúscula e minúscula)
FONOLOGIA: associação do som à letra e como ele se organiza na palavra. Basicamente é a formação da palavra por meio de seus fonemas. A
Fonologia também estuda outros assuntos, como a estrutura silábica, o acento e a entonação.
SINTAXE: combinação de palavras dentro de uma frase, texto ou mensagem verbal. Função gramatical das palavras.
SEMÂNTICA: significado da palavra e a interpretação que se dá à palavra dependendo do contexto em que ela está inserida e lev ando em
consideração fatores como a vivência de quem lê, o tempo em que está inserido e espaço geográfico, entre outros.
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DURANTE O ANO LETIVO
Letra maiúscula: nomes próprios, início de frases e parágrafos; Acentuação de palavras conhecidas;
Acentuação gráfica das proparoxítonas,; Escrita de palavras de uso frequente; Nasalização: “m” antes
de P e B; Contraposição (fazeno/fazendo) - do gerúndio; Simbilantes: /s/. /z/ representados pela letra
“s” (SAPO, CASA); Sufixos: esa e eza; Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/ representados pela letra “x”; Verbos na terceira conjugação (partir, sorrir) nas faz “sorrisse”, “partisse”; Uso dos por que, porque, por
quê, porquê.

 Trabalhar o traçado da letra cursiva;

 Conduzir o aluno na construção de suas produções textuais, seguindo as seguintes etapas: esco-

lha do tema. Planejamento do que será escrito, elaboração de um esboço, pré-escrita, revisão,
edição, publicação.

 Trabalhar escrita de textos com estrutura textual: coesão, coerência, margens, parágrafos,

diálogos, pontuação, título e ilustração.

 Utilizar atividades diversificadas de autocorreção e reestruturação.
 Elaborar critério de revisão, junto com os alunos: ortografia, letras maiúsculas, parágrafos,

pontuação, estrutura das frases. Estes critérios poderão ser utilizados para autocorreção.

 Diversificar os tipos textuais na hora de planejar atividades de produção textual.

 É importante planejar atividades diversificadas e criativas para produção textual semanalmen-

te.

 Ter em sala de aula materiais que possam, ser usados como base de pesquisa para ampliação de

ideias.

 Ter em sala de aula cartazes e outros instrumentos que possam ser utilizados pelas crianças

como fonte de pesquisa para utilização adequada da estrutura textual (parágrafos, pontuação,
etc.)

 Apresentar vários textos (conforme elencados na tabela anterior) estimulando o aluno a

interpretar as informações apresentadas nos textos.

 Utilizar diferentes estratégias para leitura oral (Exemplo: fone do sussurro).
 A leitura de textos variados lidos pelo professor ou pelo aluno na hora da rodinha, são

fundamentais para favorecer a interpretação das informações apresentadas, além de
favorecer a oralidade do aluno.

 Utilizar com os alunos estratégias para melhor compreensão do texto antes da leitura, durante

a leitura e após a leitura;

 Levar os estudantes a ler nas entrelinhas buscando inferir sobre o assunto do texto.
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 Ler vários tipos de textos com temas de interesse do aluno e explorar oralmente com os alunos

as informações apresentadas, mesclando-as com conhecimentos prévios dos alunos;

 Explorar tanto as informações explícitas quanto as implícitas;
 Planejar previamente os aspectos a serem explorados no texto, a fim de nortear o diálogo

entre professor(a) e estudantes.

 Planejar atividades nas quais os alunos sejam os protagonistas como, por exemplo: seminários,

júri simulado, relatos de experiências, recontos, debates, simulação de telejornal, etc.
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Construção do SND (Sistema de Numeração Decimal):
 trabalhar os processos mentais;
 Construção do SND até centena de milhão.
 Composição de decomposição dos números de várias formas diferentes.

Operações:
 Adição (ideia de juntar e acrescentar) e subtração (ideia de tirar, completar e comparar);
 Multiplicação (somar quantidades iguais e combinar)

 Divisão (partilha e medida)
 Estimular o estudante a utilizar várias estratégias diferentes (dedos, material concreto,

desenhos, etc) para solucionar as operações.

Situações Problema:
 Resolução de situações problema na oralidade envolvendo cálculos mentais;
 Registrar no quadro branco as operações solucionadas na oralidade;
 Elaborar, junto com os estudantes, situações problema utilizando os vários momentos que surgem

ou que são planejados pelo professor;

 Trabalhar com as crianças situações problemas de adição e subtração envolvendo todas as ideias

das operações supramencionadas;

 Trabalhar com as crianças situações problema envolvendo multiplicação;
 Trabalhar com as crianças situações problema envolvendo a ideia de divisão (partilha) oralmente;
 Desenvolver atividades que resultem na elaboração e construção de tabelas e gráficos simples.
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APÊNDICE A
O Plano de Ação da escola consiste em um instrumento de trabalho dinâmico com o intuito
de propiciar ações, ressaltando seus principais problemas e os objetivos dentro de metas a
serem alcançadas, com critérios de acompanhamento e avaliação pelo trabalho desenvolvido.
Dentro da estrutura de PPP proposta pela SEEDF no documento Orientação Pedagógica Projeto Político Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas Escolas, publicado em 2014 e em
vigência desde então, o plano de ação deve abranger seis dimensões de gestão. São elas:
✓ Gestão Pedagógica: abrange processos e práticas de gestão do trabalho pedagógico,
orientados diretamente para assegurar o sucesso da aprendizagem dos estudantes, em
consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola;
✓ Gestão de Resultados Educacionais: abrange processos e práticas de gestão para a melhoria
dos resultados de desempenho da escola - rendimento, frequência e proficiência dos
estudantes;
✓ Gestão Participativa: abrange processos e práticas que respondam ao princípio da gestão
democrática do ensino público. Envolve: a atuação de órgãos colegiados - Conselhos
Escolares, APM, Grêmios Estudantis; o estabelecimento de articulações e parcerias e a
utilização de canais de comunicação com a comunidade escolar;

✓ Gestão de Pessoas: abrange processos e práticas de gestão, visando ao envolvimento e
compromisso das pessoas (professores e demais profissionais, pais, mães e estudantes)
com o Projeto Político Pedagógico da escola. Envolve: a integração dos profissionais da
escola, pais, mães, responsáveis e estudantes; o desenvolvimento profissional contínuo; o
clima organizacional; a avaliação de desempenho; a observância dos direitos e deveres; a
valorização e reconhecimento do trabalho escolar;
✓ Gestão Financeira: abrange os processos de planejamento, aplicação e prestação de contas
dos recursos públicos oriundos de diferentes fontes para garantir a implementação de
políticas e programas educacionais;
✓ Gestão Administrativa: abrange os processos de gestão de materiais, de estrutura física,
patrimônio, entre outros.
Com a realidade iniciada em 2020 com o ensino remoto devido à pandemia do COVID 19,
o Plano de Ação que englobará todas as ações, desde a equipe gestora, passando pela
coordenação pedagógica local, atendimentos dos serviços de apoio, profissionais readaptados,
entre outros, deverão ser descritos e definidos por um Comitê Local, de acordo com o que
determina a Portaria nº 193, de 04 de agosto de 2020 e que também permanece em vigor.

Segue, entretanto, o Plano de Ação da Gestão assim como da Coordenação Pedagógica,
pois neles se encontram os princípios de todas as ações a serem desenvolvidas mas que
deverão ser adequadas constantemente de acordo com as mudanças do contexto no qual a
sociedade está inserida.
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ações pedagógicas
propostas;

• Implementar 85% das

METAS

• Promoção de palestras,
debates, workshop;
• Apresentação de filmes.

para retroalimentação do
processo pedagógico.

• Análise dos resultados

coletivas definindo
estratégias, critérios e
prazos para cada ação;

• Realização de reuniões

AÇÕES

Coordenação
Pedagógica, professores
regentes e readaptados,
profissionais dos Serviços de Apoio

Coordenação
Pedagógica, professores
regentes e readaptados,
profissionais dos Serviços de Apoio

• Equipe gestora,

RESPONSÁVEIS

• Ao final de cada encontro • Equipe gestora,
avaliaremos as práticas e
metodologias no sentido
de apontar avanços e/ou
dificuldades.

execução das estratégias
e análise dos resultados.

• Acompanhamento da

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

• Ao longo do ano letivo.

• Ao longo do ano letivo.

CRONOGRAMA

• Realização de reuniões
• Atender 100% das
• Acompanhamento da
• Equipe gestora,
• Ao longo do ano letivo.
• Oportunizar aos
periódicas com o Serviço
necessidades dos ANEexecução das estratégias Coordenação
alunos com
de Apoio para
Es para promover o
e análise dos resultados.
Pedagógica, professores
acompanhamento dos
desenvolvimento de suas
regentes e readaptados,
Necessidades
atendimentos realizados;
competências e
profissionais dos ServiEducacionais
potencialidades.
ços de Apoio
• Elaboração de
Especiais (ANEE)
adequações curriculares
bimestrais;
que desenvolvam
• Capacitação dos
suas competências e
profissionais que os
atendem por intermédio
potencialidades,
de formação continuada.
superando suas
dificuldades de forma
gradativa e contínua,
a fim de estimular
sua autonomia

• Reduzir em 100% atitu• Assegurar a
des e comportamentos
formação integral do
contrários ao objetivo
aluno na perspectiva almejado.
da cidadania,
diversidade e
sustentabilidade
humana.

• Implantar e
implementar o
Projeto Político
Pedagógico.

OBJETIVOS

DIMENSÃO: GESTÃO PEDAGÓGICA

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
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METAS

• Estabelecer espaço • Acompanhar 100% das
ações pedagógicas detempo para planejasenvolvidas pelos vários
mento da gestão
profissionais da escola.
pedagógica da escola envolvendo direção, coordenação e
membros dos Serviços de Apoio oferecidos pela SEEDF

• Garantir as
• Atender a 100% dos
estudantes propiciando
aprendizagens, a
meios para desenvolvipartir da democratimento pleno de seus
zação dos saberes,
saberes.
em uma perspectiva
de inclusão de todos,
respeitando e valorizando as diferenças
socioculturais,
afetivas, subjetivas,
físicas, cognitivas,
entre outras

OBJETIVOS

DIMENSÃO: GESTÃO PEDAGÓGICA
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

volvidas e resultados obtidos, mensalmente.

Coordenação
Pedagógica, professores
regentes e readaptados,
profissionais dos Serviços de Apoio

Coordenação
Pedagógica, professores
regentes e readaptados,
profissionais dos Serviços de Apoio

• Equipe gestora,

RESPONSÁVEIS

único para os resultados
dos acompanhamentos
pedagógicos dos alunos
(dossiê).

• Criação de um registro

para análise e planejamento das ações da
Gestão Pedagógica.

• Definição de data mensal • Análise das ações desen- • Equipe gestora,

para aquisição e
discussão de novos
conhecimentos referentes
a assuntos pertinentes ao
tema.

• Promoção de momentos

planejamentos realizados
pelos professores regentes, orientando-os com
sugestões de atividades
e propostas de estratégias que atendem a dinâmica de cada turma.

• Acompanhamento dos

pedagógico da escola
que favoreça a execução
das estratégias elaboradas para atendimento
aos estudantes;

execução das estratégias
e análise dos resultados.

• Organização do trabalho • Acompanhamento da

AÇÕES

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

do ano letivo.

• Mensalmente, ao longo

• Ao longo do ano letivo.

CRONOGRAMA
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METAS

• Elaborar estratégias • Empregar 100% das poque fundamentarão o tencialidades profissionais de cada educador
fazer didáticoem projetos que favorepedagógico no cotidi- çam, potencializem e
ano da escola:
atendam as necessidaavaliação formativa,
des pedagógicas, emocidiagnóstica e proces- onais e fisiológicas dos
sual; trabalho diversi- estudantes.
ficado; reagrupamento intra e interclasse
e projetos interventivos que auxiliem na
superação das dificuldades de aprendizagem utilizando todos os meios e espaços disponíveis na
UE (Sala de Leitura,
Sala de Vídeo, Laboratório de Informática, Sala de Psicomotricidade, Horta, etc);

OBJETIVOS

DIMENSÃO: GESTÃO PEDAGÓGICA

do projeto: “Laços de
Ternura” a ser desenvolvido pela equipe gestora
e SOE a fim de criar, estabelecer e estreitar a
parceria escola/família.

• Elaboração e execução

do projeto: “Edificando
saberes” a ser desenvolvido pelas professoras
readaptadas Joquebede
e Alcione a fim de promover e executar planejamento e ações pedagógicos.

• Elaboração e execução

do projeto: “Construindo
com amor”, a ser executado pela equipe gestora,
para formação continuada dos profissionais em
educação.

• Elaboração e execução

do projeto: “Quem ama
educa”, a ser executado
pelo SOE em parceria
com a equipe gestora, a
fim de promover o acompanhamento familiar.

• Elaboração e execução

AÇÕES
as ações desenvolvidas
nos encontros mensais
da equipe de gestão pedagógica.

• Acompanhar e analisar

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES
Coordenação
Pedagógica, professores
regentes e readaptados,
profissionais dos Serviços de Apoio

• Equipe gestora,

RESPONSÁVEIS

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

• Ao longo do ano letivo.

CRONOGRAMA
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METAS

AÇÕES
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

• CONTINUAÇÃO

do projeto: “Amor em movimento” a ser desenvolvido pelas pedagogas do
Serviço de Apoio a fim de
desenvolver a psicomotricidade dos estudantes.

• Elaboração e execução

• Elaborar estratégias • Empregar 100% das po- • Elaboração e execução • Acompanhar e analisar
do projeto: “Para gostar
as ações desenvolvidas
que fundamentarão o tencialidades profissionais de cada educador
de ler...”, a ser executado nos encontros mensais
fazer didáticoem projetos que favorepor professor readaptado, da equipe de gestão pepedagógico no cotidi- çam, potencializem e
a fim de promover, instidagógica e professores
ano da escola:
atendam as necessidagar e provocar o prazer
regentes.
avaliação formativa,
des pedagógicas, emocipela leitura.
diagnóstica e proces- onais e fisiológicas dos
• Elaboração e execução
sual; trabalho diversi- estudantes.
do projeto da horta:
ficado; reagrupamen- • CONTINUAÇÃO
“Plantando amor, colhento intra e interclasse
do com alegria”, a ser
executado pelos profese projetos interventisores regentes em parcevos que auxiliem na
ria com professor readapsuperação das difitado, para estabelecer
culdades de aprendivalores e hábitos saudázagem utilizando toveis.
dos os meios e espa• Elaboração e execução
ços disponíveis na
do projeto: “O amor nos
UE (Sala de Leitura,
conecta. A conexão nos
transforma” a ser desenSala de Vídeo, Labovolvido no Laboratório de
ratório de InformátiInformática a fim de proca, Sala de Psicomomover a inclusão digital
tricidade, Horta, etc);
aos nossos estudantes.

OBJETIVOS

DIMENSÃO: GESTÃO PEDAGÓGICA

Coordenação
Pedagógica, professores
regentes e readaptados,
profissionais dos Serviços de Apoio

• Equipe gestora,

RESPONSÁVEIS

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

• Ao longo do ano letivo.

CRONOGRAMA
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METAS

AÇÕES
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

• CONTINUAÇÃO

• Elaborar estratégias • Empregar 100% das po- • Elaboração e execução • Acompanhar e analisar
do projeto: “Ateliê Pedaas ações desenvolvidas
que fundamentarão o tencialidades profissionais de cada educador
gógico”, a ser executado
nos encontros mensais
fazer didáticoem projetos que favorepor professor readaptado, da equipe de gestão pepedagógico no cotidi- çam, potencializem e
a fim de criar, confecciodagógica e professores
ano da escola:
atendam as necessidanar, materiais didático
regentes.
avaliação formativa,
des pedagógicas, emocipedagógicos, juntamente
com os estudantes e
diagnóstica e proces- onais e fisiológicas dos
estudantes.
demais profissionais da
sual; trabalho diversiescola.
ficado; reagrupamen- • CONTINUAÇÃO
to intra e interclasse
e projetos interventivos que auxiliem na
superação das dificuldades de aprendizagem utilizando todos os meios e espaços disponíveis na
UE (Sala de Leitura,
Sala de Vídeo, Laboratório de Informática, Sala de Psicomotricidade, Horta, etc);

OBJETIVOS

DIMENSÃO: GESTÃO PEDAGÓGICA

Coordenação
Pedagógica, professores
regentes e readaptados,
profissionais dos Serviços de Apoio

• Equipe gestora,

RESPONSÁVEIS

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

• Ao longo do ano letivo.
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METAS

AÇÕES
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

• Desenvolver a capa- • Oferecer a 100% dos
• Planejamento da OTP
• Acompanhar e analisar
estudantes espaços, escondizente com os objetias ações desenvolvidas
cidade de aprender,
atividesenvolvieventos,
serem
a
tratégias,
vos
nos encontros mensais
tendo como meios
dades, visitações, palesdos no período.
da equipe de gestão pebásicos o pleno dotras e demais atividades
dagógica e professores
novas
sobre
•
Pesquisa
mínio da leitura, da
que favoreçam a aprendiregentes.
metodologias.
escrita e do cálculo e zagem.
a formação de atitu• Aquisição de equipamendes e valores, permitos e materiais pedagógicos.
tindo as vivências de
diversos letramentos

• Instigar o gosto pela • Oferecer a 100% dos
• Organização do espaço • Acompanhar e analisar
alunos o acesso a espafísico da sala de leitura
as ações desenvolvidas
leitura, propiciando
que
transforme
literários
se
que
títulos
e
ço
para
nos encontros mensais
espaços e tempos
favoreçam o gosto pela
em um ambiente desconda equipe de gestão pelúdicos e prazerosos, leitura.
traído e criativo propício à dagógica e professores
transformando a Sala
leitura deleite.
regentes.
de Leitura em um
• Disposição de livros liteambiente para leitura
rários em uma organizadeleite e ampliando o
ção temática que instigue
acervo literário com
a criança a ler.
títulos atualizados a
• Execução do projeto:
fim de propiciar uma
“Para gostar de ler...”.
visão de mundo mais
ampla para os estudantes, professores,
funcionários e demais membros da
comunidade escolar.

OBJETIVOS

DIMENSÃO: GESTÃO PEDAGÓGICA

Coordenação
Pedagógica, professores
regentes e readaptados,
profissionais dos Serviços de Apoio

• Equipe gestora,

Coordenação
Pedagógica, professores
regentes e readaptados,
profissionais dos Serviços de Apoio

• Equipe gestora,

RESPONSÁVEIS

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

• Ao longo do ano letivo.

• Ao longo do ano letivo.

CRONOGRAMA

125

METAS

AÇÕES
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

• Disponibilizar e fo• Atender a 100% da
• Pesquisa por materiais e • Acompanhar e analisar
as ações desenvolvidas
mentar o uso de ma- necessidade de materiais atividades que atendam
bom
o
pedagógipara
demandas
didáticos
as
nos encontros mensais
teriais didáticos atradesenvolvimento
cas apresentadas pelos
da equipe de gestão petivos e diversificados, cognitivo, emocional e
nossos estudantes.
dagógica e professores
que contemplem tofísico dos nossos
regentes.
das as áreas de coestudantes.
nhecimento para que
os estudantes possam interagir, manuseá-los e recriálos, organizando assim o ambiente educativo

tecnológicos que se fizerem necessários para
enriquecimento do fazer

• Aquisição de materiais

• Compreender os
• Oportunizar a 100% dos • Capacitação dos profissi- • Acompanhar e analisar
estudantes espaços
onais divulgando cursos
as ações desenvolvidas
fenômenos naturais
oferecidos
materiais,
palestras
tempo,
e
nos encontros mensais
e sociais, os procesinformações, filmes,
pela EAPE e demais insda equipe de gestão pesos históricopalestras, etc, que amplie tituições vinculadas à
dagógica e professores
geográficos, o sistesua visão sobre educaSEEDF
regentes.
ma político, a tecnoção patrimonial.
• Aquisição de materiais
logia, as artes e os
informativos que instruvalores, presentes
mentalizem o professor
na realidade brasileino fazer pedagógico em
ra.
sala de aula.

OBJETIVOS

DIMENSÃO: GESTÃO PEDAGÓGICA

Coordenação
Pedagógica, professores
regentes e readaptados,
profissionais dos Serviços de Apoio

• Equipe gestora,

Coordenação
Pedagógica, professores
regentes e readaptados,
profissionais dos Serviços de Apoio

• Equipe gestora,

RESPONSÁVEIS

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
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METAS

AÇÕES
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

• Estimular a participa- • Atingir 100% dos profissi- • Divulgação de cursos
• Acompanhar e analisar
onais da escola.
oferecidos por outras insas ações desenvolvidas
ção do corpo docentituições;
nos encontros mensais
te da escola, em curda equipe de gestão pesos oferecidos pela
• Promoção de debates,
dagógica e professores
EAPE, e/ou outros
oficinas, palestras, etc.
regentes.
cursos, oficinas, seminários, palestras,
na perspectiva do
aperfeiçoamento e
inovação do fazer
pedagógico

Pedagógico da escola
envolvendo todas as
áreas (pedagógica, administrativa e financeira)
favorecendo as ações
pedagógicas propostas.

• Organização do Trabalho

para os profissionais de
educação da escola;

• Elevar o índice de
• Elevar em 80% a qualida- • Avaliação diagnóstica
• Acompanhar e analisar
de da educação oferecida para a aprendizagem a
as ações desenvolvidas
aprovação no 2º
de
realidaa
fim
a
pontuar
escola
de
pela
fim
nos encontros mensais
ciclo, blocos I e II, a
atender as necessidades
de educativa da escola;
da equipe de gestão pecada ano, reduzindo, educativas de nossos
dagógica e professores
• Elaboração de estratégradativamente, o
estudantes, buscando
regentes.
gias favoráveis à aprendiíndice de retenção
sanar todas as lacunas
zagem;
de aprendizagem.
ao final de cada bloco.
• Capacitação formativa

OBJETIVOS

DIMENSÃO: GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS

Coordenação
Pedagógica, professores
regentes e readaptados,
profissionais dos Serviços de Apoio

• Equipe gestora,

Coordenação
Pedagógica, professores
regentes e readaptados,
profissionais dos Serviços de Apoio

• Equipe gestora,

RESPONSÁVEIS

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

• Ao longo do ano letivo.

• Ao longo do ano letivo.
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METAS

AÇÕES
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

estratégias interventivas
e ações pedagógicas
desenvolvidas na escola.

• Garantir que o Con- • Assegurar que 100% das • Construção de parâme- • Acompanhar e analisar
tros avaliativos comuns
as ações desenvolvidas
selho de Classe seja ações desenvolvidas no
Conselho de Classe
que favoreçam a análise
nos encontros mensais
um espaço-tempo
sejam utilizadas como
dos resultados.;
da equipe de gestão pedemocrático
avaliação para a aprendidagógica e professores
• Elaboração de formuládestinado ao acomzagem dos estudantes.
regentes.
regiso
facilitem
que
rios
panhamento pedagótro e análise do processo
gico no qual se eviaprendizagem;
denciem os resulta• Registro dos resultados
dos obtidos no deobtidos em formulários
correr do bimestre,
que favoreçam sua análianalisando todas as
se;
ações interventivas
• Reflexão sobre as ações
realizadas para atene os resultados apresendimento do estudantados, envolvendo todos
te a fim de manter,
os atores envolvidos nos
redirecionar ou elaprocesso aprendizagem;
borar novas estraté• Retroalimentação para
gias

OBJETIVOS

DIMENSÃO: GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS

Coordenação
Pedagógica, professores
regentes e readaptados,
profissionais dos Serviços de Apoio

• Equipe gestora,

RESPONSÁVEIS

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

• Ao longo do ano letivo.
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AÇÕES
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

desenvolvidas na escola,
a participação dos componentes da comunidade
escolar.
deliberativas.

• Realização de reuniões

periódicos para elaboração e apresentação das
estratégias a serem
desenvolvidas;

tiva de 30% da comunidades escolar.

Escolar, como órgão
colegiado de natureza
consultiva, deliberativa,
mobilizadora e supervisora das atividades
pedagógicas, administrativas e financeiras,
constituído por representantes dos diferensegmentos que
tes
integram a comunidade
escolar

atuação do Conselho
Escolar nas ações
deliberativas da Gestão
Escolar.

• Fortalecer o Conselho • Ampliar em 80% a

ção da comunidade
escolar na Associação
Mestres,
de Pais e
nas assembleias e na
captação de recursos
doações,
(eventos,
parcerias, etc);

as ações desenvolvidas
em encontros previamente agendados com a participação de todos os
componentes da comunidade escolar.

que favoreçam encontros
entre os conselheiros.

• Promoção de momentos

de reuniões por segmento;

as ações desenvolvidas
em encontros previamente agendados com a participação de todos os
componentes da comunidade escolar.

• Incentivo para realização • Acompanhar e analisar

dos obtidos em cada
ação.

• Divulgação dos resulta-

zação da importância da
participação dos familiares;

• Campanhas de sensibili-

desenvolvidas pela APM;

• Acompanhar e analisar

as ações desenvolvidas
em encontros previamente agendados com a participação de todos os
componentes da comunidade escolar.

Ges- • Ter, em 100% das ações • Realização de encontros • Acompanhar e analisar

METAS

• Estimular a participa- • Atingir a participação efe- • Divulgação das ações

tão Democrática

• Implementar a

OBJETIVOS

DIMENSÃO: GESTÃO PARTICIPATIVA
CRONOGRAMA

escolar.

• Membros da comunidade • Ao longo do ano letivo.

escolar.

• Membros da comunidade • Ao longo do ano letivo.

escolar.

• Membros da comunidade • Ao longo do ano letivo.

RESPONSÁVEIS
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o número de eventos/
momentos de interação
entre os membros da
comunidade escolar.

ações e interações que
estimulem o fortalecimento das relações entre os
membros da comunidade
escolar.

• Fortalecer os vínculos • Incrementar em 100%

de cidadania, os vínculos familiares, os laços
de solidariedade humana e a tolerância recíproca em que se assenta a sociedade nacional.

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

avaliaremos as práticas e
os resultados obtidos.

escolar.

(diariamente).

• Ao final de cada encontro • Membros da comunidade • Ao longo do ano letivo.

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

avaliaremos as práticas e
os resultados obtidos.

escolar.

escolar

culturais, sociais e solidários em prol da comunidade.

avaliaremos as práticas e
os resultados obtidos.

• Realização de encontros • Ao final de cada encontro • Membros da comunidade • Ao longo do ano letivo

tos que levem à reflexão
das condutas de cada
membro da escola com
relação às mais adequadas para a ocasião.

• Coordenação de momen- • Ao final de cada encontro • Membros da comunidade • Ao longo do ano letivo

pedagógicos como: exposição de trabalhos, culminância de projetos, show
de talentos, gincanas,
etc.

• Aumentar gradativamente • Realização de eventos

METAS

processos • Favorecer em 100% das
participativos e demo- situações e eventos procráticos que contribu- movidos na escola, moam para a formação de mentos que propiciem
uma cultura de respeito tais atitudes.
à dignidade humana,
valorizando a diversidade.

• Assegurar

dialógica entre os
diversos segmentos da
comunidade escolar.

• Propiciar a prática

OBJETIVOS

DIMENSÃO: GESTÃO DE PESSOAS

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
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METAS

te, ações que favoreçam
o fortalecimento emocional, físico e cognitivo dos
membros da comunidade
escolar.

te de trabalho saudável
e feliz.

quais os membros da
comunidade escolar se
sintam valorizados e pertencentes ao ambiente
escolar, de forma a fomentar a felicidade em
seus corações.

• Assegurar um ambien- • Gerar situações nas

cialidades físicas, cognitivas e emocionais de
todos os atores participantes do processo de
aprendizagem.

• Desenvolver as poten- • Executar, gradativamen-

OBJETIVOS

DIMENSÃO: GESTÃO DE PESSOAS

das ações propostas.

• Ao longo da execução

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

panhas e pequenas
ações que estimulem a
gentileza e o bem estar
entre os membros da
escola.
desenvolvidas.

• Criação de eventos, cam- • No decorrer das ações

gias nas quais a prática
da boa alimentação, estilo de vida saudável, meditação, participação e/ou
criação de grupos solidários sejam favorecidos.

• Elaboração de estraté-

AÇÕES

CRONOGRAMA

escolar.

• Membros da comunidade • Ao longo do ano letivo.

escolar.

• Membros da comunidade • Ao longo do ano letivo.

RESPONSÁVEIS
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las de prestação de contas ao final de cada período, de acordo com a lei
vigente.

Supervisão Administrativa da escola a realização da prestação de
contas das verbas
PDAF e PDDE.

das verbas recebidas e
com o que foram gastas.

nas quais a comunidade
escolar seja ouvida para
elaboração de lista de
prioridades.

• Realização de reuniões

AÇÕES

• Apresentação das tabe-

verbas recebidas e acatar
as sugestões de acordo
com as necessidades
apresentadas pelos
membros da comunidade
escolar

• Apresentar 100% das

METAS

• Executar junto com a • Prestar contas de 100%

nanceira de acordo
com os princípios da
autonomia, ética e
transparência do gestor público, conforme
preceitos da Lei de
Gestão Democrática,
Lei 4.751, de 07 de
fevereiro de 2012.

• Promover a gestão fi-

OBJETIVOS

DIMENSÃO: GESTÃO FINANCEIRA
RESPONSÁVEIS

• Ao final de cada período. • Equipe gestora

aquisições.

• No decorrer das ações e • Equipe gestora.

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES
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METAS

AÇÕES

a

• Busca de recursos
• Ao conseguirmos as
financeiros junto às
verbas.
parcerias e emendas
parlamentares.

• Acompanhar a utilização dos materiais
que foram adquiridos.

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

• Busca de recursos
• Ao conseguirmos as
financeiros junto às
verbas.
parcerias e emendas
parlamentares.

horta • Reestruturar o espa- • Busca de recursos
• Ao conseguirmos as
ço destinado à horta
financeiros e parceri- verbas.
para que 100% dos
as junto às comunialunos tenham aces- dades escolar e loso ao plantio.
cal.

• Adquirir e instalar um • Atender à demanda,
parque infantil no in- principalmente, dos
terior da escola
alunos do 1º ao 3º
ano que necessitam
de espaço lúdico

• Revitalizar
escolar

• Revitalizar a quadra • Construir uma quapoliesportiva
dra coberta para
atender 100% dos
alunos.

• Adquirir materiais di- • Atender a 100% da
• Aquisição de vários
dáticos atrativos e
necessidade de matipos de materiais
diversificados, que
teriais didáticos para que favoreçam a
contemplem todas as o bom desenvolviaprendizagem.
cognitivo,
áreas de conhecimento
mento para que os
emocional e físico
esestudantes possam
dos nossos
interagir, manuseátudantes.
los e recriá-los, organizando assim o ambiente educativo

OBJETIVOS

DIMENSÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA
CRONOGRAMA

• Ao longo do ano

• Ao longo do ano

• Ao longo do ano

• Equipe gestora

• Equipe gestora

• Equipe gestora

• Equipe gestora e co- • Ao longo do ano letiordenação pedagógi- vo
cas

RESPONSÁVEIS
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• Ao conseguirmos as
verbas.

• Zelar pelo patrimônio • Garantir a segurança • Conferências regula- • Ao final de cada con- • Equipe gestora.
da escola.
e boa utilização de
res do patrimônio da
ferência.
100% dos equipaescola.
mentos tombados da
escola.

• Administração consciente das verbas
públicas recebidas
pela escola.

• Ao longo do ano.

• Ao longo do ano

CRONOGRAMA

• Equipe gestora

RESPONSÁVEIS

• Adquirir, gradativa- • Adquirir equipamenmente, aparelhos e tos que favoreçam e
equipamentos neces- facilitem o fazer pedesenvolvi- dagógico.
sários
mento dos projetos
pedagógicos

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

• Ao longo do ano

AÇÕES

• Equipe gestora

METAS

• Equipar a Sala de • Adquirir 100% dos
• Realização de even- • Ao conseguirmos as
psicomotricidade
materiais necessátos para arrecadação verbas.
rios para equipar a
de recursos financeiSala de Psicomotrici- ros.
dade.

OBJETIVOS

DIMENSÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA
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Rubem Alves

No intuito de subsidiar o trabalho pedagógico da Escola, o presente plano servirá como documento norteador para a OTP
da mesma, com os objetivos e as metas estipulados pela equipe pedagógica (equipe gestora, coordenação pedagógica, SOE,
Sala de Recursos e corpo docente) em encontros pedagógicos.

De acordo com o Regimento Escolar da SEEDF, cabe ao Coordenador Pedagógico articular ações que garantam a
realização de “um espaço-tempo de reflexões sobre os processos de ensino e de aprendizagem e formação continuada, tendo
por finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte ao Projeto Político
Pedagógico.”

Para uma educação de qualidade é necessário que a Organização do Trabalho Pedagógico da escola promova harmonia,
sincronia e trabalho em equipe, priorizando a formação docente e ações condizentes com a realidade dos estudantes para que
os mesmos evoluam em seu processo educativo. Tais ações são de responsabilidade do Coordenador Pedagógico e da Equipe
Gestora e devem ser desenvolvidas de forma democrática e coesa.

JUSTIFICATIVA:

O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.”

“Escolas que são
asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo.
Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem
fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros.

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica
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AÇÕES/ ESTRATÉGIAS

2.Orientar e coordenar a
participação docente
nas fases de elaboração, de execução, de
implementação e de
avaliação da Organização Curricular.

4º e 5º anos

BIA: 3ª feira

TPI (Trabalho Pedagógico Intensivo) - cronograma:

Encontros Pedagógicos intitulados

serem tratados durante a formação
continuada.

Definição de cronograma e temas a

acompanhamento do fazer pedagógico do professor;

Elaboração de instrumentos para

1.Elaborar coletivamente Estudo e definição da OTP da escoo Plano de Ação da Co- la, por turma/ segmento;
ordenação Pedagógica  Definição das metas pedagógicas
para o ano letivo de
para os estudantes de acordo com a
2021.
fixa etária/ ano;

ESPECÍFICOS

OBJETIVOS
PARCERIAS
ENVOLVIDAS
NAS AÇÕES

Corpo
Docente

Corpo
Docente

PÚBLICO

No decorrer
do ano
letivo

Março/
2021

CRONOGRAMA

•

•

Durante o processo de
construção e execução.

Durante o processo de
construção.

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES
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cas de acordo com os temas estipulados pela equipe gestora e corpo
docente.

Elaboração de Sequencias Didáti-

Planejamento

das ações pedagógicas a serem executadas pelo professor em sala de aula com base
nos conteúdos estipulados para o
mês e por componente curricular.

trabalhados mensalmente, por
componente curricular, no último
encontro pedagógico do mês
anterior.

Definição dos conteúdos a serem

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS

3. Divulgar e incentivar a  Planejamento e execução de
participação dos profes- ações pedagógicas envolvendo as
sores em todas as
datas definidas pela SEEDF no
ações pedagógicas pro- calendário escolar.
movidas pela SEEDF.
 Elaboração de material didático e
de divulgação dos eventos promovidos pela SEEDF (Ex: Semana de
Educação para a Vida, Dias temáticos, etc)

ESPECÍFICOS

OBJETIVOS
PARCERIAS
ENVOLVIDAS
NAS AÇÕES

Corpo
Docente

Corpo
Docente

PÚBLICO

No decorrer
•
do ano
letivo

No decorrer
•
do ano
letivo

CRONOGRAMA

Durante o processo de
construção e execução.

Durante o processo de
construção e execução.
Análise e avaliação dos resultados previstos e alcançados
ao final de cada etapa da execução.

•

Análise e avaliação dos resultados previstos e alcançados
ao final de cada etapa da execução.

•

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES
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4.Estimular, orientar e
acompanhar o trabalho
docente na implementação do Currículo da
Educação Básica e das
Orientações Pedagógicas da SEEDF, por
meio de pesquisas, estudos individuais e em
equipe, de oficinas pedagógicas locais, assegurando a Coordenação
Pedagógica como espaço de formação continuada.

ESPECÍFICOS

OBJETIVOS

das atividades elaboradas para os
Projetos Interventivos.

Planejamento e acompanhamento

professores para elaboração de projetos específicos para a turma.

Atendimento individualizado aos

componentes curriculares de acordo
com a necessidade dos professores.

 Estudo de temas vinculados aos

atividades práticas (Ex: reestruturação de texto, ampliação de frases,
alfabetização matemática, etc)

 Oficinas Pedagógicas envolvendo

Organização do Trabalho Pedagógico da escola (Ex: registro pedagógico, preenchimento do RAv e RDIA,
avaliação formativa, portfólio, etc).

 Estudo de temas vinculados à

cas por turma, de acordo com a necessidade do professor.

 Elaboração de estratégias específi-

dos professores por intermédio de
formulário digital.

Acompanhamento do planejamento

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
ENVOLVIDAS
NAS AÇÕES

Corpo
Docente

PÚBLICO

No decorrer
•
do ano
letivo

CRONOGRAMA

Durante o processo de
construção e execução.
Análise e avaliação dos resultados previstos e alcançados
ao final de cada etapa da execução.

•
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AÇÕES/ ESTRATÉGIAS

6.Colaborar com os processos de avaliação
institucional, articulando
os três níveis de avaliação, com vistas à melhoria do processo de
ensino aprendizagem e
recuperação dos rendimentos/desempenho
escolar.

mento psicomotor e cognitivo das
turmas da Educação Infantil.

 Acompanhamento do desenvolvi-

a serem aplicadas no BIA.

 Elaboração coletiva das avaliações

a serem aplicadas nas turmas de 4º
e 5º anos.

 Elaboração coletiva das avaliações

bimestral para os 4º e 5º anos.

 Definição de semana de avaliação

zação dos recursos tecnológicos
que existem no computador.

 Oficinas de capacitação para utili-

para utilizar os recursos tecnológicos no planejamento de suas aulas.

 Oficinas capacitando o professor

5.Divulgar, estimular e
 Análise de filmes e livros de literaapoiar o uso de recurtura para elaboração de sequencia
sos tecnológicos no âm- didática.
bito da unidade escolar.
 Uso de livros digitais para contação
de histórias.

ESPECÍFICOS

OBJETIVOS
PARCERIAS
ENVOLVIDAS
NAS AÇÕES

Corpo
Docente

Corpo
Docente

PÚBLICO

No decorrer
do ano
letivo

No decorrer
do ano
letivo

CRONOGRAMA

•

•

•

•

Análise e avaliação dos
resultados previstos e
alcançados ao final de cada
etapa da execução.

Durante o processo de
construção e execução.

Análise e avaliação dos
resultados previstos e
alcançados ao final de cada
etapa da execução.

Durante o processo de
construção e execução.
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O Projeto Político Pedagógico da escola é a coluna que sustenta todas as ações
pedagógicas, pois é nele que se evidencia todas as intenções e propostas a serem
desenvolvidas no decorrer do período a ele destinado. Entendemos que, a escola por ser um
espaço de cunho social e democrático, o qual é composto por estudantes e seus familiares,
professores e funcionários, deve possuir diretrizes claras nas quais cada um e todos saibam
como proceder e quais resultados alcançar.
Para tal, um acompanhamento sistemático se faz necessário, pois é por intermédio deste
que analisamos a eficiência e eficácia das ações em curso, possibilitando um processo
transparente no qual todos consigam avistar a concretude dos objetivos propostos. O
estabelecimento das estratégias avaliativas deste processo é essencial para o enfrentamento
dos desafios cotidianos de forma refletida e participativa, tendo como objetivo retroalimentar o
fazer pedagógico, direcionando e/ou redirecionando-o constantemente.
Dessarte, o acompanhamento e avaliação do PPP se dará por intermédio da análise dos
resultados obtidos, relacionando-os a cada ação aqui proposta revendo sua eficácia diante das
dificuldades enfrentadas. A partir desta análise retroalimentaremos a OTP da escola,
redefinindo objetivos, ampliando ações, modificando paradigmas, ressignificando o fazer
pedagógico. Cabe destacar que estas análises se darão no decorrer de todo o processo, em
todos os momentos já definidos neste PPP para a avaliação.
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