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APRESENTAÇÃO
A construção deste projeto político-pedagógico está alicerçado a legislação
norteadora do sistema educacional, com ênfase na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, na Base Nacional Comum Curricular e
no Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal.
Pensando no cenário atual de pandemia da COVID-19 e nos desafios que
surgiram neste momento como a estruturação de um novo modelo de ensino no qual a
interação professor e estudante se dá por intermédio das tecnologias e atividades
impressas sem o contato presencial, este projeto ratifica o anseio de todos para a
construção de uma escola coligada com os desafios da educação neste momento.
Durante o ano letivo de 2020/2021, respeitando as orientações sanitárias para
o enfrentamento da COVID-19 no ambiente de trabalho, foram realizados: reuniões
virtuais, lives, formulários na plataforma (google forms), encontros pedagógicos para
planejamento, reuniões presenciais e conselhos de classe com o objetivo de dar voz aos
envolvidos na ação educativa da escola.
Assim, o coletivo da escola - professores, auxiliares, membros do conselho
escolar e pais - trouxe importantes contribuições para a estruturação deste documento. Na
elaboração deste projeto houve atenção em adequar os instrumentos teóricos à realidade
na qual esta escola está inserida, observando os diferentes aspectos, necessidades e
peculiaridades da comunidade escolar.
Todo

trabalho desenvolvido

por esta escola

está

voltado para

a

operacionalização da nova proposta curricular, que está em movimento contínuo: desde
as discussões, o planejamento, a execução e avaliação das ações constantes do
projeto construído.
O objetivo da elaboração consistiu em promover discussões, detectar
disfunções, elencar prioridades e soluções para os problemas existentes na escola,
ouvindo todos os segmentos.
Durante o ano em curso, essas ações serão avaliadas para adequações
durante todo o processo de operacionalização.
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HISTÓRICO
A Escola Classe 21 de Ceilândia está localizada à EQNN 04/06 área especial,
Ceilândia DF e foi inaugurada no dia 12 de dezembro do ano de 1978. Desde então, para
atender sua clientela de estudantes, adotou as diversas modalidades de ensino propostas
pela SEEDF, atuando em turnos diferentes também: matutino, intermediário (o chamado”
turno da fome”) e vespertino.
Durante a primeira década a escola foi arborizada. Foram plantadas muitas
árvores, gramas e flores, criando um microclima que além de reter a umidade do solo e
oferecer sombra aos alunos contribuiu muito para diminuir a poeira dentro da escola. Ainda
hoje, mesmo com a urbanização e pavimentação de toda essa área, é possível ouvir sabiá,
bem-te-vi e joão-de-barro cantando dentro da área escolar, proporcionando qualidade de
vida aos que aqui estudam e trabalham.
Diversos ajustes foram feitos sempre procurando atender a demanda local.
Desde 1998 com a implantação e implementação da jornada ampliada que favoreceu
maior intercâmbio entre os profissionais de educação, surgiu também a oportunidade de
se atualizarem por meio da formação continuada, grupos de estudos, discussões, sempre
embasadas em experiências vivenciadas e um espaço maior para o planejamento das
ações a serem realizadas em sala de aula.
A partir de 2005 todas as escolas públicas do DF passaram a ser Escolas
Inclusivas. Atendendo turmas de Classe comum inclusiva e classe de integração inversa
além da classe especial com suas possíveis reduções no número de alunos atendidos por
turma, visando a inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais
(ENEEs). Neste mesmo ano se deu início a ampliação do ensino fundamental de 08 para
09 anos, bem como a utilização da estratégia metodológica do BIA (Bloco Inicial de
Alfabetização)/SEEDF para os três primeiros anos de escolarização.
Em 2006, ocorreu também adaptação da estrutura física da escola para melhor
atendimento dos ENEEs/DF (Deficientes Físicos). No ano de 2008 a SEEDF implantou a
Gestão Compartilhada para toda a rede pública de ensino.
No ano de 2012 foi aprovada pelo GDF a lei de Gestão democrática n.º 4.751,
de 07/07/2012, com o processo de eleições diretas para os cargos de diretor e vice-diretor
das escolas públicas do Distrito Federal, além de toda uma reestruturação na Secretaria
de Educação do DF. Esta lei foi alterada em 2016 e por último em 2019 com aprovação
da redação final no projeto e lei n.º 657/2019. As principais mudanças autorizaram a
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participação dos atuais gestores e a redução de três para dois anos de mandato.
Com um número considerável de estudantes defasados e birrepetentes, em
2011 foi criada uma turma de correção de fluxo, logo extinta no início do segundo
semestre, redistribuindo os alunos em suas turmas de origem. Vale ressaltar que o
trabalho realizado pelos professores e toda a equipe envolvida se sobressaiu com
excelência, elevando o índice de rendimento no IDEB, com a meta alcançada de 6,4 e
reduzindo significativamente o quadro de alunos defasados matriculados na escola.
Hoje desenvolve suas atividades com estudantes da educação infantil, classe
especial e anos iniciais do ensino fundamental de 09 anos, num sistema de jornada
ampliada, utilizando o currículo em movimento da educação básica do DF no
desenvolvimento de suas atividades pedagógicas e administrativas como foco, oferecer a
melhor educação pública a sua clientela.
Fato é que a Escola Classe 21 de Ceilândia, a completar 43 anos de existência,
embora hoje se depare com uma estrutura física comprometida, principalmente no que diz
respeito ao piso, instalações elétricas e hidráulicas, desde a sua fundação tem realizado
trabalhos bastante significativos para toda comunidade escolar, sempre contando com a
maioria dos profissionais comprometidos com a educação. Atividades extracurriculares e
extraclasses voltadas para o desenvolvimento global do aluno, sempre foram, apesar das
adversidades dos diferentes momentos, ressaltadas.
Assim a escola criou uma identidade, considerando os esforços envidados
na consolidação de ações pedagógicas que promovessem a alfabetização qualitativa dos
alunos que por ela passaram. Diante disso, o que temos hoje é a crescente procura
por matrículas solicitadas por ex-alunos da Escola Classe 21, hoje pais de família que,
acreditando nesse trabalho, escolhem a instituição a fim de oferecer educação aos seus
filhos.
É possível observar que as equipes gestoras realizaram diversas benfeitorias na
escola com aquisição de materiais móveis, imóveis, reformas e reparos, melhorando a
estrutura física, administrativa e pedagógica. Alguns exemplos da atual gestão: Ampliação
do quadro de pessoal de limpeza e merenda, reforma estrutural do muro da escola, pintura
artística do muro, dos blocos administrativos e de salas de aula, reforma do parquinho
infantil com substituição do piso de areia por piso de emborrachado ecológico e
antiderrapante, aquisição de novos brinquedos para o parque e pedagógicos, reforma
nos banheiros, sala dos servidores, cantina, copa dos professores, depósito de materiais
pedagógicos, ampliação do estacionamento, pintura da quadra poliesportiva, construção
7

de bebedouros e lavatórios, aquisição de novos computadores, impressoras, televisão,
caixas de som, ampliação do sinal de internet na escola, instalação de bebedouros
elétricos, instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas de aula, substituição de
pisos paviflex por granitina no pátio interno e 08 salas de aula, ampliação e revitalização
dos espaços de recreação da educação infantil e anos iniciais com mesas e bancos,
construção de casinha de boneca etc.
Para a execução das atividades administrativas e pedagógicas no ano letivo de
2021 a Escola Classe 21 de Ceilândia oferece os seguintes ambientes:
 01 estacionamento interno restrito ao uso dos funcionários;
 Área verde revitalizada aos arredores da escola;
 Pátio interno coberto;
 01 quadra poliesrpotiva;
 01 parque infantil;
 17 salas de aula;
 01

sala

para

equipe

gestora,

supervisão

pedagógica,

coordenação

pedagógica, copa para os professores, multimídia, secretaria, serviço de
orientação pedagógica, atendimento educacional especializado, serviço de apoio
a aprendizagem, sala de leitura, laboratório de informática, sala dos servidores e
cantina;
 03 depósitos (administrativo, pedagógico e de gêneros alimentícios da
merenda escolar);
 banheiros (feminino/masculino) para estudantes, professores e equipe
administrativa;
 01 banheiro para alunos com necessidades educacionais especiais;
A escola também oferece uma diversidade de materiais para que o processo
de ensino-aprendizagem aconteça de forma lúdica e dinâmica. São eles:
Televisão;
Aparelhagem de som ambiente;
02 caixas de som amplificadas;
10 aparelhos de som portátil;
Videocassete acoplado ao dvd;
Fitas e cds educativos;
Mapas diversos;
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03 Globos terrestres;
Aparelho retroprojetor;
02 projetores (Data-show);
01 PROINFO;
01 lousa digital;
14 Computadores para uso administrativo e pedagógico;
03 notebooks para uso dos estudantes;
Impressoras matriciais e a jato de tinta;
Máquina de escrever manual;
02 Duplicadores elétricos;
08 Impressoras multifuncionais;
Ventiladores e aparelhos de ar condicionado;
20 computadores para utilização dos alunos;
Livros de literatura infantil e infanto-juvenil;
Livros didáticos para pesquisa;
Revistas pedagógicas;
Materiais, jogos, brinquedos pedagógicos diversos, e outros.
Como registro de experiências bem-sucedidas, citamos algumas reconhecidas
e premiadas ao longo da existência da nossa escola:
Concurso de Poesia/2001 – 1º lugar
Promovido pela EMBRAPA
Tema: Um jeito gostoso de ver o leite
Aluno: Alberi Lima dos Santos
Professora: Cleusa Maria da Silva Bernardes – 4ª série
Diretor: Antonio Francisco Marins
Vice-diretora: Maria Aparecida da Silva
Assistente Pedagógica: Fides Angélica Sousa dos Santos
Concurso de Desenhos e Frases/2002 – 1º lugar
Promovido pela AMAGIS/TJDFT – Associação dos Magistrados do DF e Territórios
Aluno: Filipe Daniel Araújo
Professora: Cleusa Maria da Silva Bernardes – 4ª série
Diretor: Antonio Francisco Marins
Vice-diretora: Maria Aparecida da Silva
Assistente Pedagógica: Fides Angélica Sousa dos Santos
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Concurso de Poesia/2005 – 1º lugar
Promovido pela Administração Regional de Ceilândia
Tema: Aniversário de Ceilândia – “Ceilândia 34 anos de existência”
Aluno: Daniel Dias Durães
Professora: Cleusa Maria da Silva Bernardes – 4ª série
Diretor: Antonio Francisco Marins
Vice-diretora: Arilda Fátima Soares da Conceição
Assistente Pedagógica: Fides Angélica Sousa dos Santos
Prêmio Orientador Educacional/ 2005 – 1º lugar
Promovido pela Secretaria de Estado de Educação do DF
Tema: Assunto de Famíliatambém se discute na escola
Orientadora Educacional: Leila Aparecida Ribeiro de Andrade
Diretor: Antonio Francisco Marins
Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição
Assistente Pedagógica: Fides Angélica Sousa dos Santos
Concurso de Redação/2006 – 1º lugar
Promovido pela AMAGIS/TJDFT Associação dos Magistrados do DF e Territórios
Tema: Justiça e Cidadania
Aluna: Ingrid Soares Cavalcante
Professora: Renilda Menezes Magalhães Garcia – 4ª série
Diretor: Antonio Francisco Marins
Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição
Assistente Pedagógica: Fides Angélica Sousa dos Santos
Prêmio Orientador Educacional/2006 – 2º lugar Promovido pela Secretaria de
Estado de Educação do DF
Tema: Compartilhando Valores na Escola
Orientadora Educacional: Leila Aparecida Ribeiro de Andrade
Diretor: Antônio Francisco Marins
Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição
Assistente Pedagógica: Fides Angélica Sousa dos Santos
I Feira de Ciências da DRE – Ceilândia/2008 – 1º lugar (anos iniciais)
Promovido pela Secretaria de Estado de Educação do DF/DREC
Tema: Chuva Ácida
Alunos do 4º ano vespertino, turmas: “D” e “E”
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Professoras: Rosilene Pimentel Américo e Valdivina da Silva Santos
Diretor: Antônio Francisco Marins
Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição
Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da Silva
Supervisora Administrativa: Luciana Maria de Souza Almeida Fernandes
II Feira de Ciências da DRE – Ceilândia/2009 – 2º lugar (anos iniciais)
Promovido pela Secretaria de Estado de Educação do DF/DREC
Tema: Ciclo da Água na Natureza
Alunos do 1º ano vespertino, turmas: “A”, “B” e “C”
Professoras: Ivone Ferreira Guedes, Maria Alves Soares e Maria Sônia Alves
Diretor: Antônio Francisco Marins
Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição
Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da Silva
Supervisora Administrativa: Luciana Maria de Souza Almeida Fernandes
1ª Olimpíadas Escolares - XXIV Jogos da Primavera de Ceilândia/20111º lugar
(anos iniciais)
Promovido pela Secretaria de Estado de Educação do DF/CREC
Tema: Atletismo – categoria pré-mirim masculino (prova 600 metros)
Aluno: Lucas Henrique Pinheiro Zacarias
Professora: Maria do Carmo dos Reis – 5º ano D
Diretor: Antônio Francisco Marins
Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição
Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da Silva
Supervisor Administrativo: Josivaldo Oliveira Santos
Coordenadora Pedagógica: Luciana Maria de Souza Almeida Fernandes
IDEB/DF 2011 - 1º Melhor Nota entre as Escolas Classes de Ceilândia (anos
iniciais) – Meta alcançada 6,4
Promovido pelo Ministério da EducaçãoTema: Prova Brasil
Alunos do 5º ano
Professoras: Maria do Carmo dos Reis, Renilda Menezes Magalhães Garcia, Rosilene
Pimentel Américo e Valdivina da Silva Santos.
Diretor: Antônio Francisco Marins
Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição
Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da Silva
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Supervisor Administrativo: Josivaldo Oliveira Santos
Coordenadora Pedagógica: Luciana Maria de Souza Almeida Fernandes
IDEB/DF 2013 - 2º Melhor Nota entre as Escolas Classes de Ceilândia (anos
iniciais) – Meta alcançada 6,4
Promovido pelo Ministério da EducaçãoTema: Prova Brasil
Alunos do 5º ano
Professoras: Maria do Carmo dos Reis, Renilda Menezes Magalhães Garcia, Rosilene
Pimentel Américo e Thamyres Mayara Lisboa Ferreira
Diretora: Adriana Jardim da Conceição
Vice-diretora: Luciana Maria de Souza Almeida Fernandes
Supervisora Pedagógica: Heloísa Helena Zeferino Silva
Coordenadora Pedagógica: Iolanda de Sales Fernandes
IDEB/DF 2015 - 2º Melhor Nota entre as Escolas Classes de Ceilândia (anos
iniciais) – Meta alcançada 6,4
Promovido pelo Ministério da EducaçãoTema: Prova Brasil
Alunos do 5º ano
Professoras: Giulliana Novaes Oliveira, Renilda Menezes Magalhães Garcia, Rosilene
Pimentel Américo, Sandra Vieira de Sousa Quintal e Silvana Mª Mendes C Araújo
Diretora: Adriana Jardim da Conceição
Vice-diretora: Luciana Maria de Souza Almeida Fernandes
Supervisora Pedagógica: Heloísa Helena Zeferino
Coordenadora Pedagógica: Etiene Pedrosa da Silva
VIII Feira de Ciências da CRE – Ceilândia/2016 – 2º lugar (anos iniciais)
Promovido pela Secretaria de Estado de Educação do DF/CREC
Tema: Os 10 R’s Sustentáveis
Alunos do 5º ano matutino, turma: “A”
Professora: Juliane Agnes
Diretora: Adriana Jardim da Conceição
Vice-diretora: Luciana Maria de Souza Almeida Fernandes
Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da Silva
Coordenadora Pedagógica: Iolanda de Sales Fernandes.
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I Feira de Matemática do Distrito Federal/2017 – VII EBREM (Encontro de
Educação Matemática) – Entre os 10 melhores trabalhos DESTAQUE
Promovido pelo Instituto Federal de Brasília em parceria com a Sociedade Brasileira de
educação Matemática do DF (SBEM-DF)
Tema: Superando os desafios da aprendizagem matemática
Projeto da Escola: Geometria – Minecraft e os sólidos geométricos – A matemática
aplicada de forma divertida
Alunos do 4ª ano C e 5º ano B
Professora: Elisângela A. de Lima e Gabriela Coutinho Barreto
Diretora: Adriana Jardim da Conceição
Vice-diretora: Valdivina da Silva Santos
Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da Silva
Coordenadora Pedagógica: Iolanda de Sales Fernandes
IDEB/DF 2017 - 2º Melhor Nota entre as Escolas Classes de Ceilândia (anos
iniciais) – Meta alcançada 6,9
Promovido pelo Ministério da EducaçãoTema: Prova Brasil
Alunos do 5º ano
Professoras: Cleider Silva dos Santos, Gabriela Coutinho Barreto, Quézia Elaine Ferreira
e Rafaela Maria Gomes Ferreira
Diretora: Adriana Jardim da Conceição
Vice-diretora: Valdivina da Silva Santos
Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da Silva
Coordenadora Pedagógica: Iolanda de Sales Fernandes
IDEB/DF 2019 - 2º Melhor Nota entre as Escolas Classes de Ceilândia (anos
iniciais) – Meta alcançada 6,9
Promovido pelo Ministério da EducaçãoTema: Prova Brasil
Alunos do 5º ano
Professoras: Ana Paula Araújo Santos, Eldiran Prudencio dos Santos Silva, Fábio
Gomes S. Soares, Maria Helena Diniz Araújo e Vânia Dias Pereira F. Trindade
Diretora: Adriana Jardim da Conceição
Vice-diretora: Valdivina da Silva Santos
Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da Silva
Coordenadora Pedagógica: Iolanda de Sales Fernandes
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
A comunidade escolar da Escola Classe 21 conta com uma infraestrutura
urbana básica: água tratada, rede de esgoto, energia elétrica, telefone e sinal banda larga –
ADSL. Uma parte considerável das famílias possui casa própria, embora outra parte custeie
aluguele dependa de programas governamentais em complementação a uma renda
mínima.O nível socioeconômico é satisfatório, a maior parte das famílias tem renda igual ou
superior a dois salários mínimos.
Quanto aos aspectos socioculturais, a maioria dos pais e mães de família tem
escolaridade de ensino médio completo. Assim, existe também uma parcela significativa de
pais que acreditam ser a educação, a saída mais acessível para diminuir as desigualdades
sociais, oportunizando desenvolvimento pessoal e social mais digno aos seus filhos.
De acordo com o trabalho realizado na escola, os objetivos, a organização,
planejamentos, ações e por meio das avaliações institucionais contínuas no âmbito escolar,
realizadas por pais, funcionários e estudantes, conseguimos alcançar dados significativos
que mostram o crescimento desta unidade de ensino propiciando aprendizagens
satisfatórias.
Rendimento escolar da Escola Classe 21 de Ceilândia
ANO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(pandemia COVID-19)

ALUNOS RETIDOS
8,56%
6,41%
3,9%
5,2%
5,0%
4,9%
3,8%
2,7%
5,8%
3,2%
5,2%
2,9%
4,7%
0,3%
(ANEE’s temporalidade)

ALUNOS PROMOVIDOS
91,44%
93,59%
96,1%
94,8%
95,0%
95,1%
96,2%
97,3%
94,2%
96,7%
94,8%
97,1%
95,3%
99,7%

Os quadros abaixo explicitam os resultados obtidos pela escola nas avaliações
externas:
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Avaliação realizada
ANA (3º ano)
Níveis de Proficiência em LEITURA

129 estudantes

Ano
2013

Nível 01

Nível 02

Nível 03 Nível 04

6.10%

21.69%

53.63% 18.58%

Níveis
Nível 01

de Proficiência em ESCRITA
Nível 02

4.54%

Nível 03

12.25%

Nível 04

7.92%

75.29%

Níveis de Proficiência em MATEMÁTICA
Nível 01

Nível 02

Nível 03

Nível 04

4.49%

14.28%

26.79%

54.44%

Níveis de Proficiência em LEITURA

122 estudantes

Nível 01

Nível 02

Nível 03

Nível 04

4,1%

27.05%

51.64%

17.21%

Níveis de Proficiência em ESCRITA
2014

Nível 01

1,64%

Nível 02 Nível 03 Nível 04
10,66%

12,3%

Nível 05

68.85%

6.56%

Níveis de Proficiência em MATEMÁTICA
126 estudantes
*Não houve
Avaliação

2015

Nível 01

Nível 02

Nível 03

Nível 04

3,97%

26.98%

20.63%

48.41%

-----

-----

Resultado
esperado
4,9

-----

-----

Resultado
Alcançado
4,9

Avaliação realizada

Ano

Prova Brasil (4ª série)

2005

Prova Brasil (4ª série)

2007

5,1

4,9

Prova Brasil (5º ano)

2009

5,3

5,8

Prova Brasil (5º ano)

2011

5,8

6,4

Prova Brasil (5º ano)

2013

5,9

6,4

Prova Brasil (5º ano)

2015

6,2

6,4

Prova Brasil (5º ano)

2017

6,4

6,9

Prova Brasil (5º ano)

2019

6,7

6,9

O ano letivo de 2020 foi bastante conturbado. Iniciamos o trabalho nas escolas
de forma presencial costumeiramente. De repente alastrou-se uma pandemia mundial que
interrompeu todo o planejamento, paralisando nossas ações e da maioria dos setores
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sociais. Somente em julho foi possível retomar as aulas, porém de modo virtual, seguindo
as Orientações à rede pública de ensino para o registro das atividades pedagógicas não
presenciais.
A formação continuada para os profissionais de educação com disponibilidade
de 03 cursos on-line abriu as portas para iniciarmos o trabalho remoto com as crianças,
porém as aulas televisionadas, a internet acessível à todos os estudantes dentre outras,
não foram consolidadas.
Durante o ano letivo de 2020, diante de um contexto diferente, onde a pandemia
do COVID-19 nos mobilizou à mudanças significativas no dia a dia, foi possível observar
e avaliar as ações realizadas pela Escola Classe 21 em atendimento a sua comunidade
escolar. Cenário novo, com contínuas adaptações, onde diariamente sentimos a
necessidade de se reinventar e amparados pelos recursos tecnológicos, buscamos
oferecer o ensino de forma remota, levando educação aos nossos estudantes.
Para o ano letivo 2021 a SEEDF deu continuidade ao trabalho com o ensino
remoto e publicou novo documento norteador da prática pedagógica: o Guia de
Orientações à Rede Pública de Ensino para o Registro das Atividades Pedagógicas
Remotas e Presenciais.
Considerando o trabalho desenvolvido até aqui, a realização de avaliações
institucionais, conselhos de classe, as discussões durante a semana pedagógica e
coordenações coletivas do corrente ano, elencamos junto aos segmentos da comunidade
escolar os tópicos pertinentes à formação do projeto político-pedagógico 2021. São eles:
Início do ano letivo 2021 sem contato presencial com os estudantes e famílias;
Replanejamento Curricular 2020/2021; Criação de grupos de whatsApp integrando os
responsáveis pelos estudantes; Atualização dos dados cadastrais dos estudantes (ieducar); Mesmo com 90% dos estudantes ativos, necessitam-se esforços da equipena
busca ativa do percentual mínimo de estudantes que não participam do ensino remoto
(aulas no meet, uso da plataforma); Validação diária de postagens de atividades na
plataforma/whatsApp, garantindo o dia letivo; Interação virtual com simulação das aulas
presenciais (aulas no meet pelo menos 3 vezes por semana); Planejamento coletivo por
ano Elaboração de blocos de atividades impressas para todos os alunos, visto o número
elevado de carência de recursos tecnológicos e/ ou internet em seus lares; Inserção do
lúdico nas atividades virtuais; Confecção e uso de materiais concretos; Formação
continuada para uso do currículo em movimento e recursos tecnológicos no ensino
remoto; Ações/Lives que resgatem a saúde emocional dos profissionais da escola; Ações
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interventivas para os alunos com dificuldades de aprendizagem; Avaliação das
aprendizagens no ensino remoto; Dificuldades da gestão em supervisionar os resultados
das aprendizagens,etc.
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FUNÇÃO SOCIAL
Como instituição do saber sistematizado temos a responsabilidade degarantir
a aprendizagem aos nossos estudantes de maneira qualitativa, por isso, reconhecemos
a necessidade do replanejamento de nossa proposta pedagógica visando mobilizar toda
a comunidade escolar, compreendendo que vivemos um momento de pandemia do
COVID-19 que nos desafia a promover constantes adaptações na dinâmica pedagógica
e que necessitamos ainda mais do protagonismo de todos os segmentos e em especial
das famílias, dadas as adversidades que o período nos impõe.
A pandemia do COVID-19 afetou nossa forma de ver o mundo e o modo de
nos relacionarmos com ele e com os demais seres humanos. Se por um lado nossas
interações sociais foram reduzidas, por outro, o uso das tecnologias nos permitiu
descobrir novas formas de nos relacionarmos, nos ajudarmos e estabelecermos
conexões. Agora mais que nunca, precisamos nos tornar cidadãos planetários para
sobrevivermos às dificuldades que o isolamento social, o desemprego e a perda de entes
queridos nos impôs. Ter consciência planetária é essencial.
Ser cidadão planetário é ser atuante nos diferentes contextos sociais e no atual
momento de pandemia o desenvolvimento de valores como empatia, solidariedade,
resiliência e a construção do autocuidado se tornam fundamentais para superar os
desafios presentes.
Quando não praticamos um consumo consciente, estamos praticando uma
atitude irresponsável com a natureza, visto que estamos interligados com a fauna, a flora,
com a diversidade humana e com todas as culturas. Sem a formação desta consciência,
não seremos cidadãos planetários.
O nosso desejo por um mundo novo é o que nos estimula a trabalhar e não
desistir, principalmente, quando tomamos consciência de que temos sempre que aprender
a descobrir juntos, novas saídas, não para a cidade ou o estado ou o país, mas para o
mundo.
A pandemia do COVID-19 afetou nossa forma de ver o mundo e o modo de nos
relacionarmos com ele e com os demais seres humanos. Se por um lado nossas
interações sociais foram reduzidas, por outro, o uso das tecnologias nos permitiu descobrir
novas formas de nos relacionarmos, nos ajudarmos e estabelecermos conexões. Agora
mais que nunca, precisamos nos tornar cidadãos planetários para sobrevivermos às
dificuldades que o isolamento social, o desemprego e a perda de entes queridos nos
impôs. Ter consciência planetária é essencial.
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Nas discussões realizadas na escola percebemos a necessidade de
implementar uma proposta que contemple a aprendizagem da clientela atendida,
sensibilizando e desenvolvendo atitudes, posturas responsáveis diante de problemas
ambientais e sociais que prejudicam toda a sociedade. Assim, propomos o tema: “Eu,
Cidadão Planetário. Seja você a mudança que quer ver no mundo”, no intuito de mudar
as ações que tem nos levado a falta de empatia com o próximo, ao consumismo exagerado
e a destruição do meio ambiente.
Para tanto, os eixos estruturantes de que trata a proposta da SEEDF, norteará
as ações escolares desta instituição de ensino no que diz respeito às aprendizagens, a
diversidade, a sustentabilidade humana e a cidadania, promovendo uma prática
pedagógica reflexiva e transformadora.
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PRINCÍPIOS
Pensando em uma escola democrática, pública e gratuita, o projeto políticopedagógico da E.C 21 contempla a organização do trabalho pedagógico embasado em
princípios

de

caráter

permanente,

dando

identidade

à

instituição

escolar

e

fundamentando as ações educativas. São eles:
 Princípios de igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e autonomia;
 Princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício dacriticidade
e do respeito ao bem comum;
 Princípios éticos da autonomia da responsabilidade, da solidariedade e dorespeito
à ordem democrática;
 Princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da qualidade,
dadiversidade de manifestações artísticas e culturais;
 Desenvolvimento de vivências da autoconstrução, buscando internalizar nomes e
valores sociais, habilidades que irão permitir construir um conhecimento de forma segura,
de acordo com o ambiente, material, o professor e as normas;
 Igualdade de oportunidade para o acesso e permanência na escola, garantindo
quantidade e qualidade de ensino a todos os alunos regularmente matriculados;
 Respeito à pessoa, considerando o educando como centro de nossa ação
educativacom vistas ao desenvolvimento de suas potencialidades;
 Coparticipação da família, escola e comunidade na discussão e definição de
prioridades, estratégias e ações do processo educativo;
 Inclusão educacional, atendendo aos alunos com necessidades educacionais
especiais, mediante diálogo entre a família e escola, buscando atender aos princípios da
LDB nas suas especificidades;
 Abordagem didática com ênfase nos aspectos psicológicos, sociológicos e
políticos, considerando as características individuais dos alunos e adequando o fazer
pedagógico para a aquisição de conhecimentos formais que visem favorecera
participação social de modo crítico;
 Princípios da psicologia genética como acompanhamento do processo de
desenvolvimento na construção do conhecimento com visão de complexidade e
provisoriedade.
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MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS
APRENDIZAGENS
Neste contexto da pandemia, compreendemos que a missão desta unidade
escolar é promover uma educação para além dos muros da instituição, que por meiode
uma prática pedagógica reflexiva e transformadora forme um cidadão preparado para
superar desafios educacionais, pessoais e sociais, despertando a consciência de cidadão
planetário.
Planejar, executar, avaliar e replanejar são ações constantes na educação e
de suma importância para minimizarmos discrepâncias e encontrarmos estratégias
mais eﬁcientes para melhorarmos a qualidade da educação oferecida no Distrito
Federal e principalmente em nossa unidade escolar.
Para tanto elencamos alguns objetivos que corroboram com os ideais e as
ações educativas da escola:
 A equipe gestora atua visando atender aos pressupostos da Gestão Democrática;
 Garantir o acesso e permanência do aluno na instituição;
 Visa garantir os direitos de aprendizagens dos estudantes, respeitando suas
limitações e necessidades, principalmente os alunos com necessidades educacionais
especiais;
 Fortalecer a parceria escola e família facilitando o acompanhamento escolar dos
estudantes;
 Implementar ações fazendo uso do currículo para a democratização do saber;
 Integração dos segmentos da escola na construção social do conhecimento;
 Formação continuada para o enriquecimento da prática pedagógica, visando o
desenvolvimento das potencialidades de nossas crianças;
 Uso da tecnologia como suporte facilitador da aprendizagem;
 Elevar o índice de desempenho dos estudantes nas aprendizagens
comintervenções pontuais, evintando a retenção ao final do 1º e 2º bloco do 2º
ciclo;
 Promover um ambiente escolar favorável às relações interpessoais regidas
pelorespeito e pela ética.
 Otimizar a aplicação dos recursos financeiros com participação efetiva do
conselhoescolar.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
O homem possui natureza social, visto que nasce em um ambiente carregado
de valores culturais. Nesse sentido, a convivência social é fundamental para transformar
o homem de ser biológico em ser humano social. A criança nasce apenas com funções
psicológicas elementares e, a partir do aprendizado da cultura, estas funções
transformam-se em funções psicológicas superiores (VYGOTSKY, 1991). Essa
evolução é mediatizada pelas pessoas que interagem com as crianças, e é essa
intermediação que dá ao conhecimento um significado social e histórico. Assim se
consolida a função social da escola, instituição eleita para socializar o saber
sistematizado potencializando seus pares de maneira crítica e participativa para atuar
na sociedade a qual faz parte.
A escola, como instituição sistematizada do saber, em cumprimento a sua
função social, deve fomentar ações que levem a produção e socialização do
conhecimento na construção da cidadania almejada.
O tema central do PPP: ”Eu, Cidadão Planetário. Seja você a mudança
que quer ver no mundo”, bem como os eixos de trabalho transversais: educação para
a Sustentabilidade, educação para a Diversidade, educação para e em Direitos Humanos
e educação para a Cidadania, nortearão as ações pedagógicas da instituição,
associados as datas de eventos pedagógicos propostos no calendário escolar e plano
de curso curricular de cada bimestre.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira descreve que a educação
deve abranger os processos formativos da pessoa, inserindo-a no mundo do trabalho e
na vida social. Nessa perspectiva, a gestão escolar direciona as ações sendo discutidas,
planejadas e executadas com a participação de todos os envolvidos no cotidiano escolar,
descentralizando e construindo coletivamente a prática educativa. Prática essa que deve
partir da premissa de que todos podem aprender. Com embasamento técnicopedagógico, os profissionais de educação devem criar condições favoráveis ao
aprendizado, acolhendo e rompendo barreiras na garantia de uma aprendizagem efetiva
à todos os estudantes.
Importante ressaltar que a educação não acontece desvinculada da
afetividade. Assim a educação em valores baseia-se na própria Lei de Diretrizes e Bases
que em seu artigo 27, inciso I faz referência ao determinar que “os conteúdos curriculares
da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: a difusão de valores
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fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao
bem comum e a ordem democrática”.
Na educação escolar, aliada à aquisição de conhecimentos, está a formação de
valores básicos para a vida e para a convivência visando não apenas o campo didático,
facilitando o aprendizado e colaborando para uma boa saúde mental, social e de
autoestima.
A diversidade é uma das maiores riquezas do ser humano, pela capacidade
de diferenciação que apresenta desde que a percepção seja de que as diferenças devem
ser respeitadas. Inúmeras leis já foram criadas visando a valorização da inclusão de todo
e qualquer indivíduo no convívio social, o que implementa o artigo 2º da Declaração
Universal dos Direitos Humanos (aprovada pelas Nações Unidas) que diz: “não deve
existir em nenhum momento, discriminação por raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade,
opinião ou qualquer outro motivo”.
Desde 2005, desenvolvemos o Programa de Educação Inclusiva que consiste
em pôr em prática um novo conceito que tem como base tornar a educação acessível a
todas as pessoas, oferecendo alternativas que contemplem a diversidade dos alunos e
com isso atender às exigências de uma sociedade que vem combatendo preconceitos,
discriminação, barreiras entre indivíduos, povos e culturas.
Agindo sobre essa realidade que é a diversidade, no seu mais amplo conceito,
propomos aos alunos, o desenvolvimento do currículo funcional no sentido debuscar
meios úteis e práticos para favorecer a compreensão das competências sociais,o acesso
ao conhecimento e às atividades valorizadas pela comunidade na inclusão social desses
alunos.
Outras questões como a violência, prostituição, trabalho escravo, uso
indevido de drogas, etc, são realidades oriundas das desigualdades sociais e temas
frequentemente discutidos na escola.
Dentre os atuais princípios e concepções educacionais, a diversidade, a
sustentabilidade e a cidadania são temas interligados que permeiam a formação do ser
humano. Os três fazem parte da construção de uma sociedade promissora.
Atitudes e posturas sociais justas e economicamente realizáveis são ações
de sustentabilidade que praticadas hoje suprem as necessidades do presente e do
futuro. Daí entra a questão da educação ambiental, considerando a Lei nº. 9.795 de 27
de abril de 1999 em seu artigo 1º que descreve:
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“Entendem-se por educação ambiental os processos por
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade.”

As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem
ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar. Assim enfatizamos a
qualidade de vida como assunto agregado à proposta, e justificamos pelo fato de
possuirmos uma escola bem arborizada, limpa, arejada e que possui uma flora e fauna
que devem ser cuidadas e preservadas para que continuemos a usufruir da qualidade
de vida que temos hoje neste ambiente: ar puro, sombra e belezas naturais que além de
permitirem sua contemplação, nos levam a higiene mental, ambiental e social. Neste
sentido, buscamos a superação de práticas eventuais, que selimitavam, muitas vezes,
as datas comemorativas alusivas ao meio ambiente e nos organizamos para uma ação
metodológica mais consciente em que a resolução dos problemas ambientais locais
fosse o foco. Portanto, as intervenções reais que nossa comunidade escolar conseguir
realizar sobre o meio (reativar o projeto de coleta seletiva e reciclagem, economia de
água e energia, conhecimento e cuidado com a flora escolar, limpeza das áreas verdes,
etc.) é que constituirão o objeto de estudo aos nossos alunos, pois entendemos que
são os bons exemplos concretos que mostram,de fato, qual a possibilidade que tem de
modificar a realidade na qual estão inseridos ede serem protagonistas desta ação.
Acreditamos ainda, que a educação ambiental, extrapola o contexto escolar,
promovendo à formação de um cidadão mais crítico, reflexivo, participativo e preparado
para a vida enquanto membro da biosfera, o qual sabe lidar com as relações sociais e
ambientais de seu tempo, de forma a evitar desperdícios e danos à natureza,
estabelecendo assim, para o presente e para o futuro, um relacionamento harmonioso
com o meio.
Tratar do tema sustentabilidade humana, extrapola o aspecto ecológico e
aprofunda além das questões ambientais usualmente abordadas, os aspectos
civilizatórios, que leve o ser humano a refletir consciente e eticamente sobre sua postura,
seu modo de vida, assumindo responsabilidade pelos seus atos, pensando em si, no
outro e na sociedade planetária. Supõe cuidados em atender suas necessidades básicas
sem depredar os demais elementos da natureza.
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Gerir uma instituição de ensino perpassa pela construção de conquistas da
humanidade, trabalhando a justiça e o bem comum, ressaltando direitos, garantias,
liberdade. Contudo pressupõem direitos a cumprir, onde cada um deve ser cônscio de
suas responsabilidades já que integra o coletivo social, aí se forma a cidadania,
entendendo ser a prática sistemática dos direitos conquistados.
Diante disso, conforme consta no currículo em movimento, enfatizar os
termos usualmente utilizados pela sociedade: cidadania e educação em e para os
direitos humanos, deve integrar as ações escolares com a finalidade de que a
comunidade escolar que comunga do mesmo espaço se reconheça como sujeitos de
direitos, capazes de exercê-los e promovê-los ao mesmo tempo em que respeitam o
direito do outro. Desenvolvendo a sensibilidade ética nas relações interpessoais e com
todas as formas de vida. A finalidade da Educação em e para os direitos humanos é a
formação para a vida e convivência.
Adotar posturas positivas frente ao meio em que vivemos, bem como
promover atividades que foquem a aprendizagem no âmbito do desenvolvimento físico,
mental, cognitivo, afetivo e social de nossas crianças, são ações que contribuirão para
o cumprimento da função social da escola.
O trabalho pedagógico desenvolvido pela Escola Classe 21 vem sendo
construído mediante estudos realizados em formação continuada. Os profissionais de
educação procuram atualizar-se e enriquecer sua prática pedagógica realizando cursos
oferecidos pela EAPE/SEDF (Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de
Educação) ou por entidades educacionais afins. Frequentemente se faz avaliação dessa
prática pedagógica na escola, ocasião em que se identificam as fragilidades no processo
de ensino e aprendizagem, tornando-se foco para a busca de estratégias que minimizem
essas barreiras.
No ano de 2013, foi ministrado na própria instituição, o curso “Currículo em
Movimento: reorganizando o trabalho pedagógico nos ciclos e Semestralidade”, proposto
pela SEDF, que promoveu discussões, buscando identificar as fragilidades e as
potencialidades da aplicação do currículo na rede pública de ensino, rumo à construção
de um novo currículo. Durante as coordenações coletivas da escola ou organizadas pela
Coordenação Regional, os professores tiveram a oportunidade de discutir os eixos
transversais que compõem o currículo. Diversas reuniões foram realizadas com a
captação de sugestões que, sistematizadas, contribuíram para a construção do atual
Currículo em Movimento.
Embora a SEDF tenha aderido ao Pacto Nacional de Alfabetização na Idade
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Certa (PNAIC), que tem o propósito de assegurar que até os 08 anos de idade (conclusão
do 3º ano do EF de 09 anos) todas as crianças estejam alfabetizadas, a BNCC antecipa
para o 2º ano e sugere que no 3º ano o processo continue com foco na ortografia. O
replanejamento do currículo inclui o formato com cautela, visto as dificuldades que a
pandemia trouxe na oferta e acesso ao ensino remoto.
Baseado na teoria de Jean Piaget e estudos postulados por Emília Ferreiro,
a aquisição de conhecimento só acontece mediante a consolidação das estruturas de
pensamento e, portanto, sempre se dá após a consolidação do esquema que a suporta,
da mesma forma a passagem de um estágio a outro depende da consolidação e
superação do anterior. Logo Piaget diz que o conhecimento é desenvolvido por meio de
quatro estágios: de 0 a 2 anos – sensório-motor; de 2 a 7 anos – pré-operatório; de7 a
12 anos – operatório concreto e de 12 anos em diante – operatório formal.
Segundo Ferreiro: "...a aprendizagem da leitura e da escrita não se dá
espontaneamente; ao contrário, exige uma ação deliberada do professor e, portanto,
uma qualificação de quem ensina. Exige planejamento e decisões a respeito do tipo,
frequência, diversidade, sequência das atividades de aprendizagem. Mas essas
decisões são tomadas em função do que se considera como papel do aluno e do
professor nesse processo; por exemplo, as experiências que a criança teve ou não em
relação à leitura e à escrita. Incluem, também, os critérios que definem o estar
alfabetizado no contexto de uma cultura."
Em se tratando do processo de aquisição da leitura e da escrita, a escola tem
progredido em estudos baseados nos conceitos de Emília Ferreiro, que trata da
construção do conhecimento pela atuação ativa da criança nesse processo. Sua teoria
expõe em psicogênese da língua escrita que toda criança passa por quatro fases até
que esteja alfabetizada: pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética. Nesse
contexto, a finalidade é transferir o foco da escola para o estudante, sujeito que aprende
e constrói seu próprio conhecimento, utilizando-se de esquemas internos.
Para aplicação do currículo em movimento, a escola adotou como técnica de ensino a
Unidade Didática no planejamento coletivo das ações pedagógicas. A unidade didática
aborda relações de interdependência entre elementos básicos que integram o ato de
ensinar, os objetivos, o conteúdo, a metodologia, os recursos e a avaliação. Por meio
dessa técnica, os professores programam o trabalho e decidem sobre os objetivos
pretendidos, as atividades para enriquecer as experiências e os estudos dos alunos e a
avaliação que acompanha todo o processo. O objetivo é articular a organização dos
conteúdos de forma intrínseca no processo de ensino e aprendizagem considerando o
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aluno como sujeito que aprende, com abrangência nos conceitos e contextos,
valorizando a sua realidade.
Toda a proposta de formação continuada praticada na instituição permite a
vivência da pluralidade de ideias, das discussões e o planejamento do trabalho coletivo.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
A escola não é uma instituição solta no espaço. Ela tem uma história que foi
– e continua sendo – construída por aqueles que, em algum momento de suas vidas, por
ela passaram. Muitas vezes, a escola é uma conquista da comunidade, que lutou para
ter um espaço de acesso ao conhecimento para seus filhos. Ter uma escola é um passo
importante, mas não é o único. Tão ou mais significativo do que o prédio e as instalações
é a qualidade do trabalho que se realiza no interior da escola. (PENIN E VIEIRA, 2001).
Assim, com a preocupação em ofertar qualidade de ensino, essencial à
formação integral do indivíduo, bem como fortalecer laços que contribuam para o
acompanhamento do dia-a-dia escolar é que se acredita nos paradigmas citados na Lei
de Gestão Democrática, os quais contribuem significativamente para o avanço na
qualidade do ensino da escola.
A gestão compartilhada constitui o modo próprio de organização e
funcionamento da escola pública. Isso a diferencia, pois nela as experiências educativas
envolvem necessariamente o exercício da cidadania. Alunos, pais, professores,
funcionários e membros da comunidade, ao participarem da vida escolar, educam e são
educados na construção de um bem público comum. (DOURADO E DUARTE, 2001).
Contudo, procuramos gerir essa instituição de ensino, de modo a oferecer
espaços de discussões e socializações visando qualificar o ato de ensinar e aprender
voltado para a harmonia e melhoria do ambiente de trabalho escolar porque entendemos
que a satisfação do profissional reflete na produtividade de suas atividades o que
consequentemente beneficia o alvo maior da clientela escolar - onosso estudante.
Devido ao quadro de pandemia que estamos vivenciando foi necessário a
reorganização de nosso trabalho pedagógico.
Iniciamos remotamente em julho de 2020 com ações voltadas ao
acolhimento e a orientações sobre como se daria o ensino mediado por tecnologias.
Foram realizadas reuniões com todos os segmentos da escola, buscando organizar o
trabalho a partir de então. Após os momentos de acolhimento e cursos oferecidos pela
EAPE (Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação), aplicamos testes
diagnósticos e questionários para conhecimento da realidade em que se encontravam
nossos estudantes, bem como fizemos a sondagem acerca do acesso às tecnologias e
internet.
Percebendo que parte da comunidade não possuia aparelhos para acessar
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as atividades e aulas oferecidas, decidimos pela elaboração de blocos de atividades
confeccionados respeitando-se os diferentes níveis de aprendizagem e os anos de
escolaridade dos estudantes, os quais foram disponibilizados na plataforma Google Sala
de Aula e impressos para serem entregues a todas as famílias e posteriormente
devolvidos para correção e apreciação dos professores.
O planejamento é feito mensalmente, via Google Meet, em coordenações
coletivas setorizadas para a definição e elaboração de blocos e estratégias a serem
utilizadas durante cada bimestre. Os blocos de atividades são entregues mensamente
para os estudantes e também são preparadas atividades de intervenção como
recuperação contínua daqueles que não estão nos níveis de aprendizagem esperados
para o ano em curso. Houve boa aceitação da dinâmica proposta pela escola por parte
das famílias que têm se empenhado para acompanhar as crianças e buscar o material
disponibilizado pela escola nas datas e horários pré-estabelecidos.
A entrega dos materiais é feita pelo professor regente da turma com intuito
de que o mesmo tenha contato presencial com as famílias e crianças, respeitando-se
todas as normas sanitárias que foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde, tais como:
distanciamento social, uso de máscaras, álcool gel, aferição de temperatura, etc. Os
blocos são entregues em sacolas plásticas e na devolução acondicionados em caixas
plásticas para que fiquem em repouso durante o período de contágio. As datas e horários
para entrega e devolução dos mesmos são organizados de forma que não haja
aglomeração no espaço escolar. Também são amplamente divulgados pelos professores
e direção nos grupos de whatsApp e plataforma.
Percebendo-se que a maior efetividade das aprendizagens se dava por meio
das aulas no Google Meet, foram estabelecidos, três dias de aula utilizando-se essa
ferramenta, bem como a disponibilização diária de atividades na plataforma. Muitos
professores também gravam vídeos de explicações e contação de histórias, além de
buscar no you tube outros que implementem suas aulas. Para proporcionar maior
ludicidade às aulas e aprendizagens significativas dos conteúdos trabalhados, também
são enviados jogos e materiais concretos confeccionados pelos professores.
Ao final de cada bimestre letivo são realizados testes diagnósticos tais como:
psicogênese e exercícios avaliativos, os quais vão antecipadamente impressos nos blocos
de atividades e realizadas juntamente com os professores para que possamos dar
continuidade aos processos de aprendizagem a partir do que cada estudante mostrar ter
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aprendido e reformular estratégias de ensino.
Como finalização de cada bimestre são realizados conselhos de classe, via
Google Meet, com toda equipe pedagógica, com datas e horários pré-determinados, com
a finalidade de que cada professor possa relatar como está o panorama de sua turma no
ensino remoto, suas principais dificuldades e avanços alcançados no período, bem como
o planejamento de estratégias para sanar as dificuldades encontradas.
Após os conselhos de classe é realizada a busca ativa dos estudantes que
foram citados e marcadas reuniões com as famílias com intuito de implementar meios para
que esses estudantes participem efetivamente do ensino remoto.
. Para tanto o quadro de servidores efetivos, contratados e terceirizados é
composto por profissionais legalmente habilitados de acordo com as respectivas áreas
de atuação, conforme legislação vigente para o cumprimento do Calendário Escolar
Oficial das Escolas Públicas do Distrito Federal.
Para atendimento da clientela escolar nos organizamos da seguinte forma:
EQUIPE GESTORA:
Diretora, Vice-diretora, Supervisora Pedagógica e Secretário Escolar. A equipe
deve atuar em conformidade com suas atribuições na referida lei e as constantes no
regimento escolar das instituições educacionais da rede pública de Ensino do Distrito
Federal.
Para melhor organização pedagógica e administrativa, quinzenalmente, a
Diretora realiza uma reunião presencial com os demais membros para planejamento de
ações que deverão ser desenvolvidas no decorrer das próximas semanas. Às terças-feiras,
reunião via meet com os demais funcionários, às 11h.
COORDENADOR PEDAGÓGICO:
Conforme portaria de distribuição de carga horária, no ano de 2020/2021 a
escola faz jus a 03 coordenadoras, porém o cargo foi ocupado apenas por 2 candidatas,
acolhidas pelos professores, que atende as seguintes modalidades: Educação Infantil e
Anos Iniciais do EF de 09 anos (1º ao 5º ano).
A carga horária de 40 horas semanais, em regime de jornada ampliada
acontece com 05 horas em regência de classe e 03 horas em coordenação pedagógica.
Durante o ensino remoto acontece assim:
 2ª, 4ª e 6ª feiras: Aulas no meet com professores e estudantes – aulas no
horário de regência para a turma e interventivo no horário contrário;
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Às terças-feiras: Reunião via meet com a equipe gestora às 11h;

 3ª e 5ª feiras: Planejamento pedagógico com seu grupo de coordenação.
Encontro coletivo por ano; As formações continuadas e lives organizadas pela escola
também acontecem nestes dias.
Turnos oferecidos:

Matutino: 07:30 às 12:30 e 14:00 às 17:00
Vespertino: 08:30 às 11:30 e 13:00 às 18:00

Quadro de Funcionários:
Carreira
Magistério: 45
Equipe gestora (Diretora e Vice-diretora)
Supervisora Pedagógica
Coordenadora Pedagógica
Professores regentes
Professora de Sala de Recursos
Pedagoga da EEAA
Orientadora Educacional
Professores com limitação de função
Assistência à Educação: 21
Serviços terceirizados – conservação e limpeza
Auxiliar de educação com limitação de função
Auxiliar de educação – portaria
Secretário Escolar
Apoio técnico administrativo
Agente de Educação – Monitora
Merendeiras terceirizadas
Vigilância desarmada terceirizada
Total de Servidores

Quantidade
02
01
02
34
01
01
02
02
08
01
02
01
01
01
03
04
66

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
Em atenção a normatização constante na Estratégia de Matrícula para a rede
pública de ensino do Distrito Federal – 2021, na Escola Classe 21 de Ceilândia é ofertado
o atendimento às crianças matriculadas na Educação Infantil Pré escola (Pré I – 04
anos e Pré II – 05 anos) e no Ensino Fundamental de 09 anos (anos iniciais). A
organização escolar se dá por meio da implantação do sistema de ciclos para as
aprendizagens – 2º Ciclo: 1º Bloco (Bloco Inicial de Alfabetização – 1º ao 3º ano) desde
2005 e 2º Bloco (4º e 5º ano), desde 2016, em acordo com a meta 2 do Plano Distrital
de Educação do DF.
Para atendimento dos estudantes no ensino remoto, iniciamos o ano letivo
seguindo as Orientações à rede pública de ensino para o registro das atividades
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pedagógicas remotas e presenciais e o replanejamento curricular 2021.
A SEDF criou a plataforma “Escola em Casa DF”, sala virtual preparada para
a interação dos professores e estudantes, visando simular a sala de aula retomando
hábitos de estudos e a continuidade dos processos de ensino e aprendizagem,
interrompidos pela pandemia da COVID-19. O espaço “Google Sala de Aula” oportuniza
a comunicação de professores e alunos, com aulas em tempo real, troca de mensagens,
postagens, materiais didáticos, formulários, avaliações entre outras atividades. Além
disso a escola tambérm acordou com todos os professores que criaram grupos de
whatsApp para comunicação com os responsáveis pelas crianças e a oferta de blocos
de atividades impressas para todos os estudantes.
EDUCAÇÃO INFANTIL
As turmas da Educação Infantil foram organizadas da seguinte forma:
Pré-escola:
Crianças com 04 anos de idade completos ou a completar até 31/03/2021;
Crianças com 05 anos de idade completos ou a completar até 31/03/2021.
A escola atua em cumprimento aos eixos integradores da Educação Infantil,
indispensáveis e indissociáveis: Educar e cuidar, brincar e interagir. A BNCC inova com
a contemplação de seis direitos de aprendizagem das crianças – conviver, brincar,
explorar, participar, expressar-se e conhecer-se.
ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS – ANOS INICIAIS
A Secretaria de Estado de Educação do DF normatizou a ampliação do
Ensino Fundamental para os nove anos, implantada em Ceilândia desde 2005, bem como
o uso da estratégia metodológica do BIA – Bloco Inicial de Alfabetização para os três
primeiros anos – 1º Bloco do 2º Ciclo.
O Ensino Fundamental de 09 anos foi implantado de forma gradativa. Em
Ceilândia o processo iniciou em 2005 e se encontra organizado em:
1º ano do ensino fundamental de 09 anos;
2º ano do ensino fundamental de 09 anos;
3º ano do ensino fundamental de 09 anos.
Ao término do ano de 2015, em reunião coletiva com a equipe pedagógica,
após ampla discussão, os participantes decidiram adotar o 2º Bloco do 2º Ciclo (4º e 5º
anos do ensino fundamental de 09 anos) a partir do ano de 2016.
As perspectivas educacionais do ensino fundamental de 09 anos se dá na
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inserção da criança com 06 anos de idade na escola, bem como sua permanência e
conclusão da educação para a sua formação integral. Os objetivos aqui pretendidos
consideram a experiência, a individualidade e a limitação de cada aluno.
Oportunizando a aquisição de conhecimentos, competências e habilidades
adequadas ao nível de desenvolvimento e maturidade do educando.
A LDB em seu artigo 23 dá autonomia aos Estados e Municípios para
organizarem a educação básica em grupos não seriados. A SEDF optou pela
organização do Bloco Inicial de Alfabetização para atendimento aos anos iniciais de
escolarização fundamentada na concepção de conhecimento como construção e
reconstrução, considerando as fases de desenvolvimento humano das crianças, suas
características pessoais e as vivências socioculturais. (PROPOSTA PEDAGÓGICA DO
BIA, 2006).
Trata ainda no artigo 22 da Resolução nº 01/2009:
“O ensino fundamental, com duração de nove anos, obrigatório a
partir dos seis anos de idade, gratuito em instituição pública, é
direito de todos, inclusive dos que a ele não tiveram acesso na
idade própria, e tem por objetivo a formação básica do cidadão. ”

Portanto o aluno que nunca estudou e tiver mais de 06 anos de idade deve
ser inicialmente matriculado no 1º ano do EF 09 anos. Após diagnóstico, se a escola não
oferecer projetos de correção de fluxo da SEEDF, o aluno com defasagem de
conhecimentos para o ano/série/idade ou forem defasados em idade/série serão
atendidos com o Projeto Interventivo.
No artigo 27 da LDB, em seu inciso IV, trata como diretriz a promoção do
desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. E os Parâmetros
Curriculares Nacionais (1998) cita: o “brincar é uma das atividades fundamentais para o
desenvolvimento da identidade e da autonomia”. Nesse contexto abordamos o lúdico
enquanto sinônimo do brincar e como uma atividade que proporciona um bem-estar
pleno no que se realiza com prazer na educação e nas diversas dimensões da vida.
Há consenso que os jogos e as brincadeiras são excelentes oportunidades
de mediação entre o prazer e o conhecimento, mas a constatação de que grande parte
dos professores na ansiedade de ensinar os conteúdos propostos não encontra tempo
e espaço para o lúdico em suas aulas, é uma realidade. Neste sentido é que propomos
uma mudança na forma de trabalhar e mais até, uma mudança na própria forma de
pensar o ensino. A organização dos conteúdos deve favorecer e respeitar as diferentes
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capacidades das crianças na faixa etária em que se encontram, além de suas
peculiaridades culturais, com o propósito de ampliar essas possibilidades de expressão
de forma global.
ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECIAIS – ANEEs
Os estudantes com necessidades educacionais especiais atendidos no
ensino regular totalizam, hoje em 32 crianças. Eles contam com atendimento
especializado em turno contrário a aula com a professora da Sala de Recursos ou com
professora que compõe a equipe do Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem
(SEAA).
As deficiências/transtornos diagnosticados e apresentados por esses alunos
são:
DI – Deficiência intelectual;
DF – Deficiência física (alta, média e baixa necessidade);
TGD – Transtorno global do desenvolvimento;
TDA/H – Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade;
DPAC – Desordem no processamento auditivo central;
Altas habilidades;
Educação Precoce;
ON – Outras necessidades;
Síndrome de DOWN.
A inclusão desses alunos acontece em conformidade com as Diretrizes
Nacionais para Educação Especial na Educação Básica em classe comum ou integração
inversa, respeitando as suas limitações e as aprendizagens adquiridas conforme
adequação curricular.
Atendendo aos pressupostos da LDB procuramos oportunizar a esses alunos
o convívio normal com outras crianças como forma de ampliar suas potencialidades. Os
aspectos de inclusão envolvem, quando for o caso:
O acompanhamento do aluno, em sala de aula pelo professor regente, pelo monitor
e por um professor especializado na sala de recursos;
Visitas domiciliares para conhecimento da realidade do ANEE;
A adequação curricular de atividades pedagógicas para permitir ao aluno a
realização das tarefas favoráveis ao seu desenvolvimento pessoal e social,
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realizada por bimestre;
A adaptação da estrutura física, como colocação de rampas, barras de apoio nas
instalações sanitárias etc;
A aquisição de mobiliários, materiais e equipamentos específicos como suporte
pedagógico para facilitar o processo de ensino e aprendizagem desses alunos;
O desenvolvimento de trabalho em parceria com a família, considerada essencial
para o sucesso do processo ensino-aprendizagem;
A sensibilização dos professores e funcionários para tratar as diferenças e
promover a inclusão plena do aluno com necessidades especiais;
A sensibilização da comunidade escolar, especialmente do corpo discente, no
sentido de compreender as limitações e as diferenças entre os alunos.
SALA DE RECURSOS
A atuação do professor de Sala de Recursos nas atividades não presenciais,
devido a Pandemia da COVID-19, continua voltada para orientação às famílias, ao apoio
e atendimento aos estudantes. (Caderno de Orientações para a Organização do Trabalho
Pedagógico Remoto da Educação Especial, versão 2021).
De acordo com o caderno de Orientações do Trabalho Pedagógico Remoto da
Educação Especial, versão 2021, nos casos de estudantes que não têm possibilidades
para o uso de ferramentas da educação mediada por tecnologias, o professor deverá
elaborar material impresso adaptado de acordo com a especificidade de cada estudante
e quando necessário terá a orientação do professor da Sala de Recursos.
Durante o período de ensino em caráter remoto os professores de Sala de
Recursos e da Classe Especial deverão preencher o PIBI, documento que constará com
o diagnóstico do discente, planejamento das atividades e avaliação do trabalho realizado
com o estudante.
O professor da sala de recursos se reunirá com os professores da Unidade de
Ensino para momento de formação, estruturação, avaliação e reflexões diante da
adequação curricular, que de acordo com a Orientação Pedagógica da Educação
Especial, 2010, “”... as adequações curriculares são compreendidas como medidas
pedagógicas que se destinam ao atendimento dos estudantes com necessidades
educacionais especiais de modo a favorecer a sua escolarização. “. Ressaltando que a
adequação

curricular

também

compreende

o

planejamento

do

processo

de

desenvolvimento do discente nas áreas socioafetivos, psicomotor, comunicativo e
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cognitivo. As devolutivas para os professores se darão por meio de reuniões para que
todas as dúvidas ocorridas sejam sanadas.
Desta forma o AEE promoverá atendimento especializado aos estudantes com
necessidades educacionais especiais, aos professores regentes nas especificidades
apresentadas, realizará trabalho articulado com a Equipe de Apoio à Aprendizagem e
atenderá aos demais membros da comunidade escolar quando necessário.
Os atendimentos oferecidos aos estudantes serão, de preferência, no
contraturno da matrícula. E serão entregues jogos pedagógicos para serem trabalhados
com os estudantes durante os atendimentos, sendo que estes jogos serão poroduzidos
pelo professor da Sala de Recursos conforme o nível de desenvolvimentode cada
estudante.
Os ENEE’s também receberão atendimento de monitoria, no retorno das
atividades presenciais, com suporte em benefícios às atividades desenvolvidas e
planejadas pelo professor regente, bem como auxílio nas atividades de vida diária.
MONITORES E EDUCADORES SOCIAIS VOLUNÁROS
São profissionais que atuam na instituição de ensino com atribuições básicas
de executar sob orientações da equipe escolar, atividades de cuidado, higiene e
assistência ao aluno com necessidade educacional especial, zelando pela sua
integridade física.
No ensino remoto a única monitora lotada na escola, atua na preparação de
atividades planejadas pelos professores regentes, confeccionando blocos de atividades
impressas e jogos pedagógicos.
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
O Pedagogo-Orientador Educacional atua em consonância à Proposta
Pedagógica da escola de tal maneira que desenvolverá ações de implementação da
orientação educacional, ações institucionais, ações junto aos professores, ações junto às
famílias, ações junto aos estudantes e ações em rede. As ações desenvolvidas por esse
profissional acontecem também no contexto do ensino remoto, além de permanecerem
com trabalho articulado junto à Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem .
A práxis do Pedagogo- Orientador Educacional, como citada na Orientação
Pedagógica – OP da Orientação Educacional na SEEDF (2019), deve discutir o currículo,
o processo de ensino-aprendizagem considerando a realidade do estudante de modo tal
que garanta condições de aprendizagem. Afinal, como outrora já ressaltou Grispun
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(1994):
A orientação, hoje, está mobilizada com outros fatores
que não apenas e unicamente cuidar e ajudar os 'alunos
com problemas'. Há, portanto, necessidade de nos
inserirmos em uma nova abordagem de Orientação,
voltada para a 'construção' de um cidadão que esteja
mais comprometido com seu tempo e sua gente. Deslocase, significativamente, o 'onde chegar', neste momento da
Orientação Educacional, em termos do trabalho com os
alunos.

Pretende-se

desenvolvimento

do

trabalhar
seu

com

processo

o
de

aluno

no

cidadania,

trabalhando a subjetividade e a intersubjetividade, obtidas
através

do

diálogo

nas

relações

estabelecidas.

(GRINSPUN, 1994, p. 13)

Assim, as orientadoras agem como elo entre discente, família e escola,
promovendo a articulação entre os segmentos que compõem a comunidade escolar
também. Dessa maneira, o diálogo permeia direção, professores, alunos, funcionários e
as famílias em prol da integralidade de uma formação saudável.
Com um trabalho direcionado para a transformação social, o orientador,
supera práticas autoritárias, assistencialistas, vocacionais, psicologizantes e busca por
meio da ação coletiva, envolvimento dos atores escolares e uso da práxis pedagógica o
fomento dos pilares do aprendizado: aspectos social, emocional e cognitivo. Nesse
sentido, neste Projeto Pedagógico, estão alinhados o trabalho dos orientadores
educacionais junto ao tema da proposta pedagógica: “Eu, Cidadão Planetário. Seja a
Mudança que quer ver no mundo”.
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE APOIO A APRENDIZAGEM
Os casos de alunos que apresentarem desafios na construção do
conhecimento cujas intervenções pedagógicas no âmbito da instituição escolar sejam
insuficientes para saná-las, serão encaminhados a Equipe Especializada de Apoio à
Aprendizagem, composta por uma Psicóloga Escolar (carência na U.E) e uma Pedagoga.
Tem o objetivo de melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem com
intervenções avaliativas, preventivas e institucionais. Encaminha alunos com transtorno
de déficit de atenção e hiperatividade (TDA, TDAH ou DPAC) para atendimento
especializado com uma pedagoga em escola pólo, indicada pelo Serviço Especializado
de Apoio a Aprendizagem da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia.
“.. os pedagogos e psicólogos escolares do Serviço Especializado de Apoio à
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Aprendizagem - SEAA (Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA e Sala de
Apoio à Aprendizagem - SAA) estarão à disposição da unidade escolar para acolhimento
e orientação de professores e estudantes, preferencialmente de maneira coletiva, e,
excepcionalmente, de maneira individual, conforme Plano de Ação e Guia de Acolhimento
à Comunidade Escolar no Contexto de Atividades Pedagógicas não Presenciais, além dos
outros documentos orientadores definidos na Circular nº 172/2020 - SEE/SUBEB.
Os servidores atuantes no SEAA poderão preparar vídeos, materiais, realizar
reuniões e oficinas, promover o assessoramento e acompanhamento dos processos de
ensino e aprendizagem, por meio de intervenções com gestores, com professores, com
estudantes e famílias, bem como com a equipe pedagógica da unidade escolar. Os
registros das atividades desenvolvidas por pedagogos e psicólogos escolares devem ser
feitos no Relatório de Atividades. O objetivo do SEAA, nesse momento, em conjunto com
os demais atores da unidade escolar, é contribuir com o mapeamento, a construção e
adequação de um novo espaço de aprendizagens.” (Orientações à rede públicade ensino
para o registro das atividades pedagógicas remotas e presenciais, errata, página 03).
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS 2021:
Alunos matriculados: 701
Ano/série

Quantidade de turmas atendidas no turno:
Matutino

Vespertino

Pré escolar I – 04 Anos

00

05

Pré escolar II – 05 Anos

02

02

Classe Especial

00

01

1º ano

02

03

2º ano

02

02

3º ano

04

02

4º ano

03

02

5º ano

04

00

Total de turmas

17

17

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Desde 2011 a escola oferece outro suporte pedagógico, o Laboratório de
Informática, visando à utilização da tecnologia na prática pedagógica diária. O programa
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oferecido decorre de uma parceria da INFO Educacional – Empresa Mineira, com a
Secretaria de Educação. O programa visa atender todas as turmas, da educação infantil
ao 5º ano, e tem como objetivo oferecer suporte pedagógico aos professores conforme
conteúdos trabalhados em atendimento às expectativas de aprendizagem, por meio da
informática. Mas hoje o que temos são aparelhos obsoletos que necessitam de
substituição de maquinário e atualização de software.
Em 2019 a escola foi contemplada com o programa GDFnet e vem ampliando
o sinal com verbas destinadas pelo PDDE/Educação Conectada.
PARQUE INFANTIL E QUADRA POLIESPORTIVA
A escola elabora um cronograma de atendimento para uso do parque infantil
aos alunos da Educação Infantil, 1º e 2º ano, bem como para utilização da quadra
poliesportiva para todos os alunos matriculados. O objetivo é ministrar aulas recreativas
e esportivas, abordando os conteúdos de psicomotricidade, jogos e recreação de forma
lúdica. Contudo estes dois espaços não estão sendo utilizados devido ao momento de
Pandemia.
RECURSOS FINANCEIROS (PDAF e PDDE):
As escolas públicas do ensino fundamental regular têm a sua disposição o
Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE). O plano visa instrumentalizar o
planejamento estratégico de cada escola para melhor sistematizar e operacionalizar o
dia-a-dia escolar. Em caráter suplementar ainda oferece o PDDE – Programa Dinheiro
Direto na Escola, que presta assistência financeira às escolas públicas. O Programa de
Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) implantado pela Secretaria de
Educação desde 2008, alterado conforme Lei n.º 6.023, de 18 de dezembro de 2017 e
Portaria n°. 33 de 06/02/2019, também repassa recursos às escolas.
CONSELHO ESCOLAR
O Conselho Escolar é uma entidade atuante dentro da escola, de natureza
consultiva, deliberativa, mobilizadora e supervisora das atividades pedagógicas,
administrativas e financeiras, sendo composto por representantes de todos os segmentos
que integram a comunidade escolar. As reuniões estão acontecendo por quadrimestre,
por ocasião da pandemia.
ESCOLA E COMUNIDADE
Aulas presenciais suspensas desde o dia 11 de março de 2020 e os agentes
de educação repensam um novo formato para levar educação aos seus estudantes em
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tempo de isolamento social.
A SEDF elaborou o plano estratégico de retorno as aulas não presenciais, com
perspectivas de oferecer aulas televisionadas e internet a todos, sem sucesso. Mas
educadores, pais e estudantes nao cruzaram os braços e implementaram o plano que
levou cerca de 95% de participação dos nossos alunos ao ensino remoto.
Num momento tão difícil, é necessário acreditar e buscar todas as estratégias
possíveis para combatermos as desigualdades educacionais e levarmos educação às
nossas crianças, jovens e adultos. Com a proposta de um ensino a distância, aulas no
meet como simulação da sala de aula, videoaulas preparadas pelos professores regentes
e materiais impressos seguimos ao mais novo desafio do século.
Associadas a uma equipe extremamente comprometida com a educação,
sensibilizada pela realidade atual do país e promotora da Cultura de Paz, visto que
suas ações são sempre pautadas no diálogo e respeito, às famílias encontram abertura
necessária para se sentirem ouvidas e envolvidas no processo de aprendizagem do
estudante. Afinal, compreende-se que o sucesso escolar depende, dentre outras coisas,
da parceria entre família e escola.
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
Avaliar é uma tarefa fundamental na escola. É necessária para tomarmos
rumos diferentes; tanto na definição de ações voltadas para a solução de problemas
identificados como no direcionamento de recursos técnicos e financeiros aplicados,
visando o desenvolvimento satisfatório do sistema educacional brasileiro e a redução das
desigualdades detectadas.
O Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE entra nesse contexto como
ma ação em melhoria da qualidade de ensino, diagnosticada como problema no Plano
Nacional de Educação – PNE. E descreve:
”O PDE promove profunda alteração na avaliação da
educação básica. Estabelece, inclusive, inéditas conexões
entre avaliação, financiamento e gestão, que invocam
conceito até agora ausente do nosso sistema educacional
a responsabilização e, como decorrência, a mobilização
social.”

Logo, para que o Brasil atinja um patamar educacional qualitativo, metas
foram traçadas. Assim, o INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira, criou o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) como
indicador para a verificação do cumprimento das metas fixadas no Termode Adesão ao
Compromisso Todos pela Educação, eixo do Plano de Desenvolvimento da Educação
que trata da educação básica. Esse resultado é calculado a partir dos dados sobre a
aprovação escolar, adquiridos no Censo Escolar e média de desempenho nas avaliações
da Prova Brasil, o que o torna condutor de políticas públicas pela melhoria da qualidade
da educação.
Com esse indicador, as possibilidades de ações satisfatórias da sociedade em
favor da educação aumentam, já que o índice é comparável nacionalmente e divulga em
valores os resultados relevantes da educação: a aprendizagem e o fluxo.
Ações pedagógicas serão realizadas em contribuição para que o IDEB do
Brasil chegue à média 6,0 em 2022, o que representa um sistema educacional de
qualidade comparável à dos países desenvolvidos.
No Distrito Federal, o desempenho das escolas também é medido por meio de
avaliações externas ou de larga escala. Atualmente as escolas em conformidade com a
modalidade de ensino que oferecem participam de algum tipo de avaliação. A escola
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também participa dos instrumentos de avaliação elaborados pelo MEC/SEDF que
possibilita retratar a realidade de cada escola que compõe o sistema público de ensino
brasileiro. Esses resultados se transformam em indicadores que servem como
termômetro da qualidade de educação. O objetivo é melhorar substancialmente a
educação oferecida às nossas crianças, jovens e adultos.
Algumas já aplicadas na EC 21: Prova Brasil (5º ano) que compõem o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), Avaliação Nacional de Alfabetização – ANA
(3º ano) e a Provinha Brasil (2º ano).
A educação integral da criança só é possível quando se trabalha de forma não
fragmentada. Assim todas as nossas sugestões e ações educativas estarão voltadas
para essa visão:
A escola como espaço aberto;
A escola como referência educativa;
A escola como lugar de construção de conhecimento;A escola como lugar de
troca e de afetividade.
A Escola Classe 21 de Ceilândia acompanha o desenvolvimento global do
estudante no intuito de cumprir o que está descrito nas Diretrizes de Avaliação, quando
relata: “... promover intervenções constantes é o que compõem o ato avaliativo; por isso,
as afirmativas de que, enquanto se aprende se avalia e enquanto se avalia ocorrem
aprendizagens...”
A avaliação considera os documentos que embasam a ação dos profissionais
da educação, no caso: diretrizes da avaliação educacional, currículo da educação básica
SEEDF, regimento escolar SEEDF e com isso busca uma educação para a integralidade.
Educação que contenha a intersetorialidade, transversalidade, diálogo e convivência
escolar associada ao trabalho de toda equipe escolar.
Nesse sentido, vê-se a avaliação como instrumento de direcionamento de
ações que possibilitam a organização do trabalho pedagógico da orientação educacional
na unidade escolar em todos os seus eixos. Logo, a avaliação adotada nesta unidade
escolar é processual, diagnóstica e formativa seguindo o caderno de Guia para o Ensino
Remoto (SEDF,2021) com o objetivo de apoiar e estimular a aprendizagem bem como
corroborar para diferenciar as aprendizagens alcançadas das que necessitam ser
retomadas direcionando a práxis pedagógicas e fortalecendo a aprendizagem.
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Dessa maneira, a avaliação da aprendizagem deve ser contínua e
sistemática, visando auxiliar o processo de aprendizagem e a fortalecer a
autoestima das crianças.
A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo, que
possibilita ao professor definir critérios para replanejar as atividades e criar novas
situações que gerem avanços na aprendizagem de seus alunos. Tem como função
acompanhar, orientar, regular e redirecionar todo o trabalho.
Por meio de observações significativas e do registro diário, o professor deve
documentar, contextualmente, os processos de aprendizagem dos alunos. Essas
observações registradas fornecem ao educador uma visão integral e, ao mesmo tempo,
apontam particularidades das crianças envolvidas no processo educativo.
A avaliação deve ser formativa, possibilitando que as crianças acompanhem
suas conquistas, suas dificuldades e suas possibilidades ao longo de seu aprendizado.
Dessa forma, o professor compartilhará com elas seus avanços e possibilidades de
superação das dificuldades.
A escola vem realizando estudos e discussões para esse fim, procurando
adequar os instrumentos de avaliação utilizados aos objetivos da avaliação
formativa, sem desconsiderar que o sistema de ensino exige resultados com
indicadores concretos de avaliação.
Um dos instrumentos de avaliação adotado pela escola para os anos iniciais
do ensino fundamental de 09 anos é uma verificação de aprendizagem escrita unificada,
elaborada e aplicada bimestralmente pelos professores do ano/série e equipe de
coordenação pedagógica. Os outros instrumentos de avaliação são selecionados pelos
mesmos conforme a natureza do conteúdo e o tratamento metodológico adotado.
São objetivos da avaliação:
Verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações novas;
Acompanhar e verificar o desempenho e a aprendizagem dos conhecimentos;
Avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão sendo
significativos e contínuos;
Detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;
Repensar novas estratégias de trabalho em classe;
Retomar conteúdos que não foram assimilados pelos estudantes;
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Refletir sobre as metodologias utilizadas, com vistas ao alcance das aprendizagens.
Todas as atividades desenvolvidas pelo aluno no dia-a-dia, sua participação
em

atividades

de

oralidade,

criticidade,

realização

de

trabalhos

escritos

e

extraclasses,verificações de aprendizagem, empenho na realização de todas as
atividadespropostas tanto quanto da auto avaliação, elaboração de relatórios escritos,
produçõesde textos, confecções de portfólios entre outros, meios utilizados para a
avaliaçãoqualitativa da aprendizagem. Relatórios individuais bimestrais e semestrais (de
acordocom as orientações legais) serão preenchidos pelo professor enfatizando os
pontos qualitativos da aprendizagem do aluno.
A recuperação deve ser contínua, paralela, respeitando as limitações
individuaisdentro do contexto da sala de aula.
Ao final de cada bimestre, é realizado o Conselho de Classe das turmas.
Ocasião em que os professores se reúnem por ano e turno de coordenação com
membros da equipe pedagógica (direção/supervisão, coordenação, SOE, EEAA e AEE)
a fim de avaliar o rendimento dos estudantes apreciando os instrumentos de avaliação
elencados para o bimestre. É um momento de escuta, troca e replanejamento das ações
buscando elevar o nível de aprendizagem bem como programar ações junto aos serviços
de apoio da escola e família. O rendimento de cada turma é apresentado graficamente
para análise e possíveis intervenções.
Nas coordenações coletivas também acontecem momentos de troca de
ideias, planejamentos e reestruturações de ações pedagógicas.
Conforme fixado no Calendário Oficial das Escolas Públicas do DF, toda a
escola deverá se reunir, nos dias previstos, para fazer uma avaliação da prática educativa,
a fim de rever as ações que não foram bem sucedidas. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A Escola Classe 21 realizará essa ação, elaborando instrumentos
(formulários) que serão discutidos e preenchidos nos encontros bimestrais dos
professores com os pais ou responsáveis pelos alunos. O trabalho de avaliação com as
crianças será feito na auto avaliação das mesmas com seu respectivo professor ao final
de cada bimestre.No conselho de classe das turmas, os professores também participarão
de uma auto avaliação, respondendo a questões que tratam do seu trabalho e da escola
como um todo em benefício da qualidade de educação oferecida.
Todas essas ações conjuntas possibilitam o alcance das metas estabelecidas
pelo sistema de ensino e mais importante que isso, garante a excelência educacional a
nossa clientela.
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Abaixo segue a descrição de como acontece o processo avaliativo nesta
unidade escolar a cada bimestre, mesmo no ensino remoto:


Avaliação diagnóstica para as turmas do ensino fundamental de 09 anos;



Teste da psicogênese;

 Elaboração da Adequação Curricular para os estudantes com necessidades
educacionais especiais;
 Separação dos conteúdos que deverão ser trabalhados no bimestre;
 Elaboração da ficha avaliativa (instrumentos da avaliação formativa);
 Elaboração da avaliação bimestral coletiva;
 Adequação de estratégias de avaliações para os estudantes ANEE e
estudantes com Transtornos Funcionais, tais como: adequação dos enunciados, uso
apenas de um lado da folha e adequação de tempo para a realização da atividade
avaliativa, entre outras, dependendo da necessidade do estudante;
 Conselho de classe das turmas;
 Reunião de Pais e Professores;
 Reuniões específicas para planejamento das intervenções;
 Aplicação de Projetos Interventivos.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
O Currículo em Movimento da Educação Básica direciona as ações para a
aquisição de habilidades e competências adequadas ao nível de desenvolvimento e
maturidade de cada aluno. Sem desconsiderar suas experiências adquiridas no âmbito
familiar, escolar e social. A organização curricular é constituída de uma Base Nacional
Comum Curricular - BNCC, sendo desenvolvida sob a forma de atividades, e com
interdisciplinaridade e contextualização, envolvendo os temas transversais os quais são
trabalhados de forma integrada nos Componentes Curriculares, em observância aos
princípios de relacionamento, ordenação e sequência, tendo como objetivo dar ao aluno
uma formação básica. A BNCC é o mais novo documento que define o conjunto orgânico
e progressivo de aprendizagens esssenciais.
O Currículo em Movimento são as Orientações Curriculares da Educação
Básica do Distrito Federal, cujo objetivo é nortear o processo de ensino e aprendizagem
para a educação infantil e os anos iniciais do EF de 09 anos. A perspectiva é que os
objetivos e os conteúdos do ensino, articulados, possibilitem as aprendizagens,
democratizando os saberes de forma inclusiva.
A partir do tema gerador “Eu, Cidadão Planetário. Seja você a mudança
que quer ver no mundo”, trabalharemos com os nossos alunos o autoconceito como
forma de valorização do seu papel dentro do ambiente familiar, escolar e social.
Estabelecendo vínculos de afetividade, ludicidade e cuidados com o outro e com o meio
em que vive, associados a educação, visando oferecer uma aprendizagem significativa.
Portanto todas as ações pedagógicas tomarão como base de trabalho os seguintes eixos
em favorecimento da aprendizagem:
Ações de sustentabilidade humana;
Educação para e em Direitos Humanos;
Respeito à Diversidade;
A formação da Cidadania.
Os Projetos Bimestrais serão desenvolvidos conforme os temas:
1º Bimestre – Eu e o outro;
2º Bimestre – Eu e minha cultura;
3º Bimestre – Eu e o meio ambiente;
4º Bimestre – Eu no mundo.
Nesses termos será abordado “... o conceito de Cidadania Planetária que
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tem aver com a consciência, cada vez mais necessária de que, assim como nós, este
planeta, como organismo vivo, tem uma história. Nossa história faz parte dele. Não
estamos no mundo; viemos do mundo. A Terra somos nós e tudo o que nela vive em
harmonia dinâmica, compartilhando o mesmo espaço e o mesmo destino. Educar para a
cidadania planetária implica uma reorientação de nossa visão de mundo da educação
como espaço de inserção do indivíduo não numa comunidade local, mas numa
comunidade que é local e global ao mesmo tempo...”
A sobrevivência do Planeta depende de um processo educacional
permanente voltado à formação de uma comunidade global com consciência de
pertencimento e interdependência, capaz de reconhecer o que é melhor em termos
individuais (pessoais) e coletivos (públicos) e de zelar pela sustentabilidade do ambiente
em que vive.
A troca de experiências entre escola e família contribui para a assimilação e
formação de valores, hábitos e atitudes que favorecerão a construção da cidadania e a
valorização da função social da escola.
Este ano a rede adotou um novo currículo da educação básica com
mudanças nosobjetivos e conteúdos buscando garantir os direitos de aprendizagem,
assim o plano de curso está sendo construído bimestralmente utilizando o plano anterior
com ajustes a nova proposta. Esse planejamento é organizado pela equipe pedagógica
em um Portfólio Pedagógico, posteriormente distribuído aos professores para uso diário
no planejamento dassequências didáticas, como registro do trabalho coletivo planejado
e desenvolvido na turma assumida. Nele consta também informações pedagógicas e
administrativas importantes para a prática educativa eficiente.
Conta ainda com a organização coletiva dos subprojetos, porém sem deixar
de levar em conta cada período/ano e os objetivos e conteúdos previstos para os
mesmos.
Por motivo da pandemia do COVID-19, por meio da Circular n.º 151/2020 SEE/SUBEB, trabalharemos com a Proposta de readequação curricular consolidadas a
partirdas contribuições das UNIEBs e Unidades Escolares.
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Conteúdo
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EDUCAÇÃO INFANTIL
Crianças Pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses)

TEMÁTICA
Campos de
Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

TEMÁTICA
Campos de
Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 01
ACOLHIMENTO
O eu, o outro e o nós Corpo,
gestos e movimentosTraços, sons,
cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações
. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes
sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
. Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, por meio decontatos
diretos ou possibilitados pelas tecnologias da comunicação.
. Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos,na escuta
e reconto de histórias, em atividades artísticas, entre outras.
. Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e aparência.
. Reconhecer as cores primárias e secundárias.
. Cantar de modo livre e direcionado, em variados momentos do cotidiano, observando a
maneira mais confortável de cantar, de acordo com sua voz(adequação do tom da música).
. Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral
e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formasde expressão.
. Expressar-se por meio das palavras de forma clara e organizada.
. Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais nosespaços da
instituição e fora dela.
. Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, do lado).

CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 02
RESPEITO A DIVERSIDADE HUMANA
O eu, o outro e o nós Corpo, gestos e
movimentosTraços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações
. Compreender que as regras são passíveis de questionamento, discussão e reformulação entre
os elementos do grupo.
. Desenvolver, gradativamente, atitudes antirracistas, antissexistas, anti- homofóbicas e
antibullying.
. Reconhecer, observar e nomear as diversas expressões corporais, possibilitando a
familiarização com a imagem de seu próprio corpo refletida no espelho.
. Criar e compartilhar situações que envolvam movimentos, com outras criançase com adultos.
. Participar e ampliar suas diversas formas de comunicação (gestual e verbal).
. Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas superfícies, planos, formas,
volumes e objetos (areia molhada, argila, massa de modelar, dentre outros), modelando suas
formas e texturas para criar obra artística.
. Criar livremente utilizando diversos materiais (lápis; gizão de cera; canetas grandes; papéis de
tamanhos, cores, texturas e formatos variados; colas líquidas e em bastão; tintas variadas, de
pintura a dedo, com pincéis grandes, grossos e finos; entre outros), expressando sua arte por meio
de desenho, pintura, colagem,escultura, modelagens.
. Observar e reconhecer diversas imagens/cenas/obras por meio de fotografias, pinturas,
objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de artistas.
. Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função
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social significativa.
. Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores diversos, recorrendo a
estratégias de observação e leitura.
CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 03
TEMÁTICA
O UNIVERSO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO
Campos de Experiências
O eu, o outro e o nós
Corpo, gestos e movimentos
Traços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços,
tempos, quantidades, relações e transformações
. Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades,reconhecendo
Objetivos de Aprendizagem
suas conquistas e limitações.
e Desenvolvimento
. Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características desde o nascimento,a
fim de perceber as transformações.
. Experimentar diferentes situações que ampliem a consciência de suas
potencialidades e limites do corpo (força, velocidade, resistência, agilidade,
equilíbrio e flexibilidade).
. Reconhecer a importância e a diferença do ritmo respiratório e dos batimentos
cardíacos durante as atividades ativas e tranquilas, visando ao desempenho eficaz
nas ações e tendo como base os sinais do corpo.
. Experimentar e reconhecer a relação entre texturas/objetos/materiais, utilizandoos em diversas criações artísticas.
. Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, verbalizando o
significado de sua produção.
. Manusear e experimentar materiais diversos (jornais, papel, papelão,embalagens,
objetos, dentre outros) em diferentes planos, texturas e espaços, criando objetos
artísticos.
. Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de encenações,
definindo os contextos e os personagens, a estrutura da história.
. Transmitir avisos, recados e outros procedimentos correlatos.
. Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.
. Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações
sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.
CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 04
TEMÁTICA
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
O eu, o outro e o nós Corpo, gestos e movimentosTraços, sons, cores e
Campos de Experiências
formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações
Objetivos de Aprendizagem . Desenvolver o senso de resiliência (saber perder, saber ganhar, aceitar a opinião
das outras pessoas, reconsiderar seu ponto de vista).
e Desenvolvimento
. Identificar e elaborar regras e limites nas relações, desenvolvendo,
progressivamente, a capacidade de autorregulação.
. Reconhecer sua atuação de forma individual e coletiva em brincadeiras livres e
dirigidas, entre outras atividades.
. Investigar objetos com uma ou ambas as mãos, identificando suas qualidades eas
diferenças entre eles por seu aspecto físico.
. Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e acontecimentos.
. Desenhar com interferência gráfica de imagens – personagens de tirinha
fotografias, imagens de revistas e formas geométricas –, usando papéis de formatos
tamanhos diferentes, vazados ou não, que servirão de suporte para o desenho.
. Ampliar progressivamente as possibilidades de apreciação de dramatizações,
criação de histórias, apresentações e jogos teatrais, observando suas temáticas.
. Demonstrar a capacidade de lembrar e executar ações em passos sequenciais,
seguindo instruções verbais.
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. Reconhecer e valorizar a oralidade como forma de expressar desejos,
experiências, necessidades e opiniões.
. Conhecer a história do dinheiro, como evoluiu do escambo, passando
pelas moedas de metal, notas de papel, cartões de polietileno (plástico),
chegando às moedas atuais.
CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 05
NATUREZA
O eu, o outro e o nós Corpo, gestos e
movimentosTraços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações

TEMÁTICA
Campos de
Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

. Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitudes de
participação e cooperação.
. Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, de modo a constituir,
gradualmente, sua autorregulação e autonomia.
. Reconhecer e utilizar a linguagem não verbal, por meio da imitação e mímica, de forma a
inventar e reinventar os movimentos dos elementos do mundo que a cerca.
. Praticar atividades de relaxamento pelo controle da respiração e escuta de variados sons.
. Produzir tintas alternativas a partir de materiais naturais (pó de café, urucum, cenoura,
beterraba, folhas verdes, terras, dentre outros), utilizando-as em estado original ou
acrescentando cola na formulação.
. Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de participação ativa e
criação de histórias sonorizadas.
. Explorar diferentes sons produzidos com o corpo e reconhecê-los como forma de comunicação
(assoviar, estalar os dedos, bater palmas, bater o pé etc.).
. Reconhecer os suportes convencionais e incidentais dos gêneros textuais (revista, jornal,
outdoor, quadro de avisos, rádio, TV, computador, faixas, muros,paredes, janelas de veículos,
ambiente virtual – computador, tablet, celular etc.).
. Relatar fatos a partir da utilização de conceitos básicos de tempo (agora, antes,durante, depois,
ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).

TEMÁTICA
Campos de Experiências

CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 06
ÁGUA
O eu, o outro e o
nós Corpo, gestos e
movimentosTraços,
sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação
Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações
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Objetivos de Aprendizagem e
Desenvolvimento

TEMÁTICA
Campos de Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

. Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção,
limites eatitudes de participação e cooperação.
. Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, de
modo aconstituir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia.
. Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e aparência.
. Identificar e nomear situações que envolvam sensações táteis e
percepção daspartes do próprio corpo e do corpo de outras crianças.
. Participar de atividades com músicas usadas como fundo para a
formação derepertório de memória e realização de trabalho corporal livre
e direcionado.
. Conhecer e utilizar gradativamente os elementos visuais e sonoros da
representação teatral: personagens, texto, caracterização, cenário e
sonoplastia.
. Realizar leituras por meio de gravuras, imagens etc.
. Compartilhar informações de que livros e outros impressos têm autor,
ilustradore capa.
. Realizar procedimentos de leitura, de textos literários e não literários,
apoiando-se em modelos de outras pessoas, mesmo não lendo de forma
convencional.
. Compreender que a quantidade não depende da arrumação, forma ou
posiçãodos objetos.

CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 07
DIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL (Lei Distrital nº 5.080/2013)
O eu, o outro e o nós Corpo,
gestos e movimentosTraços, sons,
cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços,
tempos, quantidades, relações e transformações
. Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de aprendizagem mútua,
respeito e igualdade social.
. Participar de celebrações das datas comemorativas numa perspectiva cultural e
suprarreligiosa, cultivando e fortalecendo valores como solidariedade e respeito.
. Reconhecer e valorizar as brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as regras
estabelecidas (brincar de pique-esconde, entre outras brincadeiras).
. Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como um patrimônio
imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas etc.).
. Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações culturais, como brincadeiras,
brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções tradicionais(pipa, cantigas de roda,
pega-pega, cabra-cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, esconde-esconde, elástico,
bambolê etc.) e demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua
comunidade e de outras.
. Participar de pesquisas sobre o repertório de jogos, brincadeiras, brinquedos, festejos,
histórias e modos de vida das crianças, característicos de diferentes culturas e da tradição
cultural de sua comunidade.
. Ampliar o repertório e a criação de produções artísticas individuais e coletivas, nas
diversas linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão estética da arte.
. Escutar atentamente, em mídias, apresentações ou concertos, estilos e gêneros musicais
(música folclórica, erudita, popular, dentre outros) do contexto da criança, seja familiar,
comunitário e/ou da instituição educacional, identificandolivremente algumas diferenças
existentes entre eles.
. Emitir opiniões e sentimentos em relação a diversas obras de Arte.
. Ampliar a noção de plateia e artista por meio de vivências em jogos teatrais efaz de
conta.
. Vivenciar, respeitar e conhecer a história de brincadeiras de diferentes culturas.
. Utilizar e compartilhar linguagem oral e pictórica para comunicar ideias matemáticas.
. Desenvolver atitudes de manutenção dos espaços públicos, privados, coletivose do meio
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ambiente.

CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 08
TEMÁTICA
ANIMAIS
O eu, o outro
Campos de Experiências
e o nós Corpo,
gestos e
movimentos
Traços, sons,
cores e formas
Escuta, fala, pensamento e
imaginação Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações
. Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características desde o
Objetivos de Aprendizagem e
nascimento,a fim de perceber as transformações.
Desenvolvimento
. Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, de
modo a constituir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia.
. Criar movimentos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e
atividades artísticas como dança, teatro e música.
. Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, jogos
e demaisatividades, assim como na interação com os outros.
. Participar, em diferentes espaços, de situações com obstáculos, por
baixo e porcima de diferentes objetos, em caminhos marcados no chão,
escalando, equilibrando com um ou os dois pés.
. Criar, individual ou coletivamente, histórias para sonorizá-las,
utilizando diversas fontes sonoras.
. Criar livremente figuras humanas, de animais, de objetos e de cenas
por meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagens,
contextualizando-as intencionalmente.
. Desenhar observando modelo real de pessoas, animais e objetos para
perceber forma, volume e luz, exercitando a percepção visual,
raciocínio, atenção, interpretação e imaginação.
. Imitar e criar gestos, sons e movimentos corporais de outras crianças,
adultos e animais em brincadeiras, contação de histórias e
dramatizações.
. Reconhecer as características dos diferentes papéis sociais e realizar
brincadeiras de faz de conta.
. Perceber a importância do ritmo e da entonação da leitura de textos
(palavras efrases) realizada pelo adulto para melhor compreensão dos
sentidos.
. Organizar objetos por critérios de semelhanças e diferenças,
agrupando-os numacategoria (classificação).

TEMÁTICA
Campos de Experiências

CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 09
MUSICALIDADE
O eu, o outro e o nós
Corpo, gestos e movimentos
Traços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
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Objetivos de Aprendizagem
e Desenvolvimento

TEMÁTICA
Campos de Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

. Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação com as pessoas
do convívio social, respeitando e negociando as regras sociais.
. Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de aprendizagem
mútua, respeito e igualdade social.
. Criar e valorizar movimentos pela utilização de diferentes modalidades de
dança.
. Reconhecer e nomear as sensações e ritmos (rápido, lento, forte, fraco...) por
meio de movimentos corporais associados a diferentes sons.
. Utilizar, de forma dirigida, diferentes fontes sonoras para acompanhar canções,
cantigas e brincadeiras cantadas. o corpo (voz/canto, estalos, passos, palmas,
onomatopeias, dentre outros); natureza (sementes, madeira, folhas, cascas, pedras
de diferentes formas e tamanhos, dentre outros); objetos do cotidiano e materiais
reutilizáveis (caixas de papelão, embalagens plásticas, sacos de papel, potes de
plástico, panelas, colher de pau, madeira, garrafas, vidros, tampas, tampinhas,
tubos de papelão e PVC, tubos flexíveis, dentre outros).
. Identificar sons e suas diversas fontes sonoras, por meio de jogos de escuta
atenta/cabra-cega, caixa surpresa, o que é o que é, dentre outros.
. Confeccionar instrumentos e objetos sonoros com materiais reaproveitáveis,
utilizando-os para acompanhar músicas cantadas e pequenas composições
autorais individuais ou coletivas (chocalhos com vasilhames, grãos e miçangas,
clavas com pedaços de cabo de vassoura, tambores com potes e caixas diversos,
dentre outros).
. Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor
como escriba.
. Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas de mais/menos,
começo/meio/fim,
antes/agora/depois,
cedo/tarde,
ontem/hoje/amanhã,
direita/esquerda, primeiro/entre/último, para frente/para trás/para o lado, para a
direita/para a esquerda, para cima/para baixo.
CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 10
FOLCLORE
O eu, o outro e o nós Corpo, gestos e movimentosTraços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações
. Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de aprendizagem
mútua, respeito e igualdade social.
. Participar de celebrações das datas comemorativas numa perspectiva cultural e
suprarreligiosa, cultivando e fortalecendo valores como solidariedade e respeito.
-Reconhecer e valorizar as brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as
regras estabelecidas (brincar de pique-esconde, entre outras brincadeiras).
-Criar e valorizar movimentos pela utilização de diferentes modalidades de
dança.
- Escutar atentamente, em mídias, apresentações ou concertos, estilos e gêneros
musicais (música folclórica, erudita, popular, dentre outros) do contexto da criança,
seja familiar, comunitário e/ou da instituição educacional, identificandolivremente
algumas diferenças existentes entre eles.
-Vivenciar e protagonizar brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e outras
possibilidades da cultura popular.
. Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e
ritmos.
. Explorar diferentes sons produzidos com o corpo e reconhecê-los como forma de
comunicação (assoviar, estalar os dedos, bater palmas, bater o pé etc.).. Participar de
atividades com músicas usadas como fundo para a formação de repertório de
memória e realização de trabalho corporal livre.
. Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre
eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.
. Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo,do
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lado).

TEMÁTICA
Campos de Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

TEMÁTICA
Campos de Experiências

CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 11
LENDAS
O eu, o outro e o nós Corpo,
gestos e movimentosTraços, sons,
cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços,
tempos, quantidades, relações e transformações
. Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características desde o nascimento,a fim de
perceber as transformações.
. Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, de modo a constituir,
gradualmente, sua autorregulação e autonomia.
. Criar movimentos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas
como dança, teatro e música.
. Identificar e compartilhar situações que exercitem os músculos da face por meiode
brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas diversas; assoprar apitos, línguasde sogra,
penas, chama de vela, balão de ar; mastigação; imitar os sons produzidos pelos animais;
fazer bolhas de sabão; jogar beijos etc.).
. Organizar a pulsação rítmica para acompanhar músicas cantadas, utilizando
instrumentos musicais convencionais ou instrumentos confeccionados com materiais
reaproveitáveis.
. Criar livremente utilizando diversos materiais (lápis; gizão de cera; canetas grandes;
papéis de tamanhos, cores, texturas e formatos variados; colas líquidas e em bastão;
tintas variadas, de pintura a dedo, com pincéis grandes, grossos e finos; entre outros),
expressando sua arte por meio de desenho, pintura, colagem,escultura, modelagens.
. Escolher e folhear livros, procurando se orientar por temas e ilustrações,acompanhando
a narrativa.
. Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de encenações, definindo
os contextos e os personagens, a estrutura da história.
. Utilizar desenhos, imagens e mapas simples para localizar objetos e pessoas.
. Utilizar e compartilhar linguagem oral e pictórica para comunicar ideias matemáticas.
CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 12
MUSICALIDADE
O eu, o outro e o nós Corpo,
gestos e movimentosTraços,
sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços,
tempos, quantidades, relações e transformações
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Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

TEMÁTICA
Campos de Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

TEMÁTICA

. Reconhecer sua história de vida, individual e coletiva, por meio de construção de
linha do tempo com fotografias e árvore genealógica, identificando e respeitando
diferentes configurações familiares.
. Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, de modo a
constituir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia.
. Reconhecer a importância e a diferença do ritmo respiratório e dos batimentos
cardíacos durante as atividades ativas e tranquilas, visando ao desempenho eficaznas
ações e tendo como base os sinais do corpo.
. Praticar atividades de relaxamento pelo controle da respiração e escuta de variados
sons.
. Cantar de modo livre e direcionado, em variados momentos do cotidiano,
observando a maneira mais confortável de cantar, de acordo com sua voz (adequação
do tom da música).
. Confeccionar instrumentos e objetos sonoros com materiais reaproveitáveis,
utilizando-os para acompanhar músicas cantadas e pequenas composições autorais
individuais ou coletivas (chocalhos com vasilhames, grãos e miçangas, clavas com
pedaços de cabo de vassoura, tambores com potes e caixas diversos,dentre outros).
. Expressar-se usando imagens e gestos, representando ideias e fazendo relações.
. Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e com os adultos,
expressando clareza de pensamentos.
. Classificar e seriar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e
diferenças.
. Utilizar desenhos, imagens e mapas simples para localizar objetos e pessoas.
CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 14
CONTOS DE FADAS
O eu, o outro e o nós Corpo, gestos e movimentosTraços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações
. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes
sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
. Reconhecer sua imagem no espelho e em diferentes fotografias.
. Participar e ampliar suas diversas formas de comunicação (gestual e verbal).
. Demonstrar as habilidades de caminhar, correr, saltar, saltitar, pular, escorregar,rolar
etc., visando à orientação espacial e à lateralidade, por meio de brincadeiras,jogos,
ginásticas, danças etc.
. Ampliar o repertório e a criação de produções artísticas individuais e coletivas,nas
diversas linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão estética da arte.
. Manusear e experimentar materiais diversos (jornais, papel, papelão,embalagens,
objetos, dentre outros) em diferentes planos, texturas e espaços, criando objetos
artísticos.
. Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professorcomo
escriba.
. Escolher e folhear livros, procurando se orientar por temas e ilustrações,
acompanhando a narrativa.
. Construir coleções maiores utilizando o processo de inclusão (Exemplo: juntara
coleção de bananas e a coleção de morangos na coleção de frutas; a coleção de
bonecas e a coleção de bolas na coleção de brinquedos).
. Organizar objetos por critérios de semelhanças e diferenças, agrupando-os numa
categoria (classificação).
CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 15
EMOÇÕES
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Campos de Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

TEMÁTICA
Campos de Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

O eu, o outro e o nós Corpo,
gestos e movimentosTraços,
sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços,
tempos, quantidades, relações e transformações
. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes
sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
. Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitudes
de participação e cooperação.
. Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensaçõese
emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro,
música, entre outros.
. Reconhecer e expressar as características dos diferentes papeis sociais nas
brincadeiras de faz de conta.
. Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em suas respectivas
linguagens.
. Experimentar intencionalidades e expressividades (triste, alegre, bravo), por meio
de jogos e brincadeiras teatrais, utilizando bonecos e máscaras.
. Experimentar e reconhecer a relação entre texturas/objetos/materiais, utilizando-os
em diversas criações artísticas.
. Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem
oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formasde expressão.
. Reconhecer e utilizar diferentes formas de expressão para se comunicar (sorriso, choro,
beijo, balanço da cabeça negativa ou afirmativa etc.).
. Realizar experimentos para produzir novas cores, misturando materiais diversos:
tinta, massinha de modelar, anilina, dentre outros, e relacionar cores nos objetos e nos
elementos da natureza.
. Utilizar desenhos, imagens e mapas simples para localizar objetos e pessoas.
CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 16
POESIAS
O eu, o outro e o nós Corpo, gestos e movimentosTraços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações
. Reconhecer sua história de vida, individual e coletiva, por meio de construção de
linha do tempo com fotografias e árvore genealógica, identificando e respeitando
diferentes configurações familiares.
. Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo
suas conquistas e limitações.
. Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos,na
escuta e reconto de histórias, em atividades artísticas, entre outras.
. Reconhecer, observar e nomear as diversas expressões corporais, possibilitando a
familiarização com a imagem de seu próprio corpo refletida no espelho.
. Emitir opiniões e sentimentos em relação a diversas obras de Arte.
. Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e acontecimentos.
. Escolher e folhear livros, procurando se orientar por temas e ilustrações,
acompanhando a narrativa.
. Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores diversos,
recorrendo a estratégias de observação e leitura.
. Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas
propriedades.
. Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de açõessobre
eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.
CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 17
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TEMÁTICA
Campos de Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

TEMÁTICA
Campos de Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

TEMÁTICA

DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA(Lei
nº 11.133/2005)
O eu, o outro e o nós Corpo,
gestos e movimentosTraços,
sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços,
tempos, quantidades, relações e transformações
. Demonstrar valorização das características de seu corpo (cor dos olhos, cabelos,pele)
e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive.
. Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitudes
de participação e cooperação.
. Adequar gestos, movimentos e ritmos corporais a suas necessidades, intençõese
ambientes, para desenvolver a independência.
. Identificar e nomear situações que envolvam sensações táteis e percepção das partes
do próprio corpo e do corpo de outras crianças.
. Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, verbalizando o
significado de sua produção.
. Criar, individual ou coletivamente, histórias para sonorizá-las, utilizando diversas
fontes sonoras.
. Expressar-se usando imagens e gestos, representando ideias e fazendo relações.
. Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e com os adultos,
expressando clareza de pensamento.
. Utilizar desenhos, imagens e mapas simples para localizar objetos e pessoas.
. Classificar e seriar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças ediferenças.
CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 18
ASTRONAUTA
O eu, o outro e o nós Corpo,
gestos e movimentosTraços,
sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços,
tempos, quantidades, relações e transformações
. Reconhecer a importância das diferentes profissões para a vida em sociedade,
identificando seus instrumentos característicos e funções sociais.
. Identificar a evolução dos meios de transporte, sinais de trânsito e discutir sobreas
regras de trânsito em culturas diversas.
. Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interessese
necessidades em situações diversas.
. Ampliar as possibilidades de desenvolvimento da coordenação motora global por
meio de brincadeiras, jogos, danças, ginásticas (atividades exploratórias de espaços
estruturados com diferentes materiais – cordas, arcos, bastões, cones, brinquedos...).
. Criar e improvisar situações cênicas em jogos de faz de conta.
. Confeccionar brinquedos com materiais alternativos.
. Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de letraspor
meio de escrita espontânea.
. Reconhecer e valorizar o uso adequado das palavras.
. Relatar fatos a partir da utilização de conceitos básicos de tempo (agora, antes,
durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).
. Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antecessor e
sucessor.

CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 19
FAMÍLIA
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Campos de Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

O eu, o outro e o nós Corpo, gestos e movimentosTraços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações
. Reconhecer sua história de vida, individual e coletiva, por meio de construção de
linha do tempo com fotografias e árvore genealógica, identificando e respeitando
diferentes configurações familiares.
. Reconhecer e expressar as características dos diferentes papeis sociais nas
brincadeiras de faz de conta.
Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, verbalizando o significado
de sua produção.
. Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem
oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formasde expressão.
. Identificar componentes que formam determinadas paisagens do meio ambiente.

CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 20
TEMÁTICA
CRIANÇAS
O eu, o outro e o nós
Campos de Experiências
Corpo, gestos e movimentosTraços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações
Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

TEMÁTICA
Campos de Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

TEMÁTICA

. Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, por meio
de contatos diretos ou possibilitados pelas tecnologias da comunicação.
. Participar de pesquisas sobre o repertório de jogos, brincadeiras,
brinquedos, festejos, histórias e modos de vida das crianças, característicos
de diferentes culturas e da tradição cultural de sua comunidade.
. Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em suas
respectivaslinguagens.
. Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e com os adultos,
expressando clareza de pensamentos.
. Analisar, de maneira oral, listas com registro do professor. (Adulto)
CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 21
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
O eu, o outro e o nós Corpo, gestos e movimentosTraços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações
. Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e prática de lazer
contribuem para a promoção da saúde e bem-estar físico e mental.
. Diferenciar alimentos doces e salgados, amargos e azedos, alimentando-se de
modo independente, usando talheres, copos e guardanapos.
. Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, de modo a
constituir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia.
Demonstrar autonomia no processo de alimentação e realizar a prática do
autosservimento com a orientação do adulto.
. Identificar e reconhecer rótulos e embalagens no cotidiano, a fim de perceber
suas funções e diferenças.
. Participar de atividades de preparação de alimentos, aprendendo sobre higiene,
escolha e consumo de alimentos saudáveis.

CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 22
SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA
(Decreto nº 84.631/1980)
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Campos de Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

TEMÁTICA
Campos de Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

TEMÁTICA
Campos de Experiências

O eu, o outro e o nós Corpo, gestos e movimentosTraços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações
. Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, por meio de
contatos diretos ou possibilitados pelas tecnologias da comunicação.
. Participar e ampliar suas diversas formas de comunicação (gestual e verbal).
. Ampliar o repertório e a criação de produções artísticas individuais e coletivas,nas
diversas linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão estética da arte.
. Criar, individual ou coletivamente, histórias para sonorizá-las, utilizandodiversas
fontes sonoras.
. Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em
situações com função social significativa.
. Realizar procedimentos de leitura, de textos literários e não literários, apoiando-se
em modelos de outras pessoas, mesmo não lendo de forma convencional.
. Organizar objetos por critérios de semelhanças e diferenças, agrupando-os numa
categoria (classificação).
CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 23
SAÚDE
O eu, o outro e o nós Corpo,
gestos e movimentosTraços, sons,
cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços,
tempos, quantidades, relações e transformações
. Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e prática de lazercontribuem
para a promoção da saúde e bem-estar físico e mental.
. Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e aparência.
. Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e com os adultos,
expressando clareza de pensamentos.
. Realizar sua higiene pessoal com autonomia.
. Reconhecer e valorizar a oralidade como forma de expressar desejos,
experiências, necessidades e opiniões.
. Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, verbalizando o
significado de sua produção.
. Participar de atividades de preparação de alimentos, aprendendo sobre higiene,
escolha e consumo de alimentos saudáveis.
CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 24
EU, CIENTISTA
O eu, o outro e o nós Corpo,
gestos e movimentosTraços, sons,
cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços,
tempos, quantidades, relações e transformações
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Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

TEMÁTICA
Campos de Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

TEMÁTICA
Campos de Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

. Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, por meio de
contatos diretos ou possibilitados pelas tecnologias da comunicação.
. Investigar objetos com uma ou ambas as mãos, identificando suas qualidades eas
diferenças entre eles por seu aspecto físico.
. Pesquisar e colecionar (com a família/responsáveis) imagens narrativas e
experimentos científicos para confecção de álbuns temáticos.
. Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e com os adultos,
expressando clareza de pensamentos.
Demonstrar a capacidade de lembrar e executar ações em passos sequenciais,
seguindo instruções verbais.
. Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de açõessobre
eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.
. Registrar os experimentos realizados por meio de desenhos.
CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 25
DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA (Lei nº 10.639/2003)
O eu, o outro e o nós Corpo, gestos e movimentosTraços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações
. Demonstrar valorização das características de seu corpo (cor dos olhos, cabelos,pele)
e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive.
. Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como um patrimônio
imaterial.
. Utilizar, de forma dirigida, diferentes fontes sonoras para acompanhar canções,
cantigas e brincadeiras cantadas.
. Vivenciar, respeitar e conhecer a história de brincadeiras de diferentes culturas.
Utilizar e compartilhar linguagem oral e pictórica para comunicar ideias matemáticas.

CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 26
A CIDADE E O CAMPO
O eu, o outro e o nós Corpo, gestos e movimentosTraços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações
. Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de aprendizagem mútua,
respeito e igualdade social.
. Distinguir diferentes tipos de moradia, desde os tempos das cavernas até os diasatuais,
relacionando-os aos materiais de que são construídos ao levar em conta aspectos
econômicos, culturais e sociais.
. Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações culturais, como
brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções tradicionais(pipa,
cantigas de roda, pegapega, cabra-cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, escondeesconde, elástico, bambolê etc.) e demais manifestações que digam respeito às
tradições culturais de sua comunidade e de outras.
. Descrever e interpretar imagens dispostas em variados suportes (fotografias, pinturas,
objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de artistas).
. Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e com os adultos,
expressando clareza de pensamentos.
. Vivenciar, respeitar e conhecer a história de brincadeiras de diferentes culturas.
. Desenvolver atitudes de manutenção dos espaços públicos, privados, coletivos e do
meio ambiente.
. Identificar componentes que formam determinadas paisagens do meio ambiente(rios,
vegetações, construções, campos, mar, montanhas, seres vivos), distinguindo entre
paisagens naturais e modificadas (pela ação humana ou pela ação da natureza), de modo
a desenvolver atitudes de respeito e cuidado.
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. Observar e discutir questões sobre a vegetação nativa e as transformações que
ocorrem a partir de construções na cidade ou no campo.

TEMÁTICA
Campos de
Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

TEMÁTICA
Campos de Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 27
PAZ
O eu, o outro e o nós Corpo, gestos e movimentosTraços, sons, cores e
formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações
. Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, por meio
decontatos diretos ou possibilitados pelas tecnologias da comunicação.
. Desenvolver o senso de resiliência (saber perder, saber ganhar, aceitar a
opiniãodas outras pessoas, reconsiderar seu ponto de vista).
. Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação com as pessoas
do convívio social, respeitando e negociando as regras sociais.
. Reconhecer e valorizar as conquistas corporais e a dos colegas em
diversassituações.
. Adequar gestos, movimentos e ritmos corporais a suas necessidades,
intençõese ambientes, para desenvolver a independência.
. Participar e reconhecer os processos simbólicos, por meio da dramatização
dehistórias, músicas, entre outros, tendo o corpo como protagonista.
. Cantar intercalando som e silêncio, utilizando instrumentos e objetos sonoros
para acompanhamento.
. Criar e improvisar situações cênicas em jogos de faz de conta.
. Participar da elaboração de roteiros cênicos, cenários, figurino e maquiagem
emsituações de dramatização de histórias conhecidas ou inventadas pelo
grupo.
. Compreender e incentivar entre seus pares a conservação, o uso racional e
oreaproveitamento de objetos utilizados individual e coletivamente.

CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 28
AMIZADE
O eu, o outro e o nós Corpo,
gestos e movimentosTraços, sons,
cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços,
tempos, quantidades, relações e transformações
. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes
sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
. Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitudes de
participação e cooperação.
. Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, jogos e demais
atividades, assim como na interação com os outros.
. Reconhecer e valorizar as conquistas corporais e a dos colegas em diversas situações.
. Ampliar o repertório e a criação de produções artísticas individuais e coletivas, nas
diversas linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão estética da arte.
. Manusear e experimentar materiais diversos (jornais, papel, papelão, embalagens,
objetos, dentre outros) em diferentes planos, texturas e espaços, criando objetos artísticos
. Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de encenações, definindo
os contextos e os personagens, a estrutura da história. Reconhecer as características de
objetos, personagens, cenas de histórias e situações cotidianas.
. Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e com os adultos,
expressando clareza de pensamentos.
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. Construir coleções maiores utilizando o processo de inclusão (Exemplo: juntara coleção
de bananas e a coleção de morangos na coleção de frutas; a coleção debonecas e a coleção
de bolas na coleção de brinquedos).
. Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais nosespaços
da instituição e fora dela.

TEMÁTICA
Campos de Experiências

Objetivos de
Aprendizagem e
Desenvolvimento

CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses)
SEMANA 29
RESPEITO
O eu, o outro e o nós Corpo, gestos e movimentosTraços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações
. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes
sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
. Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitudes de
participação e cooperação.
. Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações culturais, como
brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções tradicionais(pipa,
cantigas de roda, pegapega, cabra-cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, escondeesconde, elástico, bambolê etc.) e demais manifestações que digam respeito às tradições
culturais de sua comunidade e de outras.
Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em suas respectivas
linguagens.
. Emitir opiniões e sentimentos em relação a diversas obras de Arte.
Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e com os adultos,
expressando clareza de pensamentos.
. Compreender que as regras sociais de diferentes povos fazem parte de sua
identidade e história e que precisam ser respeitadas.
. Compreender as necessidades vitais dos seres vivos, discutindo a importânciada
preservação de seu habitat natural para a satisfação de tais necessidades.
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1º ano – 1º bimestre
PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

ORALIDADE
* Roda de conversa: regra de
escuta atenta, fala e manutenção
do tema.
* Desenvolver o senso de
resiliência (saber perder, saber
ganhar, aceitar a opinião das
outras pessoas, reconsiderar seu
ponto de vista).
* Vivenciar rotinas: organização
dos tempos, espaços e materiais,
de modo a constituir,
gradualmente, sua autorregulação.
* Identificar e elaborar regras e
limites nas relações,
desenvolvendo, progressivamente,
a capacidade de autorregulação.
* Expressar-se por meio das
palavras de forma clara e
organizada.
* Relatos de acontecimentos do
cotidiano.
* Descrição oral (sala de aula,
pessoas, imagens, etc.).
* Recados orais
LEITURA E ESCUTA
* Narrar fatos em sequência
temporal e causal.
* Descrever as características de
objetos, personagens, cenas de
histórias e situações cotidianas.

NÚMEROS
* Funções do número:
-Indicador de quantidade
-Indicador de posição
-Código
-Medidas de grandezas
* Registro, leitura, contagem,
ordenação, comparação e escrita
numérica até 99.
* Relação de ordem entre números
naturais até 99 (antecessor,
sucessor, maior que, menor que)
* Quantificação de eventos: número
de estudantes presentes, número de
jogadas, ou coleções
* Correspondência biunívoca
* Sequência oral numérica.
* Zoneamento
* Conservação de quantidade
* Relação entre: quantidade e
quantidade; quantidade e símbolo;
símbolo e quantidade.
* Construção de fatos básicos da
adição.
* Adição (ações de juntar e
acrescentar quantidades)
* Resolução de situações-problema
com adição.
PENSAMENTO ALGÉBRICO

CIÊNCIAS DA
NATUREZA
TERRA E UNIVERSO
* Escalas de tempo:
- dia (manhã, tarde e
noite)
- semana
- mês
- ano
* A sucessão de dias
e noites e o ritmo de
atividades dos seres
vivos.
* Formas de registro
do tempo:
- relógio (digital,
analógico,
ampulheta, solar,
outros)
- calendário

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

* Corporeidade,
lateralidade,
dimensões,
podicionamento.
* Regras em
diferentes espaços
(sala de aula, escola,
espaços e lugares
públicos, etc)
* Espaço da casa:
minha casa, meu
endereço, meu lugar
de vivência.
Reorganização do
espaço pelo grupo.

Eu, meu lugar no
mundo, meu grupo
social e meu tempo
* Eu: Direito ao nome,
Prenome, Sobrenome,
Agnome e
Pseudônimo/apelido.
Percurso trilhado e sua
importância na
construção das
identidades.
* Registros da história
pessoal: fotos, imagens,
desenhos, autorretrato,
preferências e desejos.
* Instrumentos e
marcadores de tempo
(relógios, calendários...)
elaborados e ou
utilizados por
sociedades ou grupos
de convívio em
diferentes localidades.
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* Recontar histórias ouvidas para a
produção de reconto escrito,
tendo o professor como escriba.
* Desenhar e criar narrativas de
histórias, lugares e
acontecimentos.
* Criar pequenas paródias
individuais e coletivas.
* Escrever o próprio nome e
reconhecer a sua importância e
sua utilidade como elemento de
identificação pessoal.
* Desenvolver maior controle da
expressão gráfica por meio da
escrita espontânea, visando ao
desenvolvimento de movimentos
manuais, na perspectiva do
aprendizado futuro da escrita.
* Nome próprio e de colegas:
leitura e escuta
* Leitura e escuta de listas diversas
de acordo com alguns critérios:
ordem alfabética, contexto
semântico, entre outros.
* Reconto de histórias por meio da
oralidade, escrita e desenho.
* Rótulos, embalagens, logomarcas
e slogans: leitura apoiada em
imagens e em textos (quantidade,
forma, disposição gráfica,
prováveis interlocutores).
* Leitura, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor
ou já com certa autonomia:
agendas, avisos, calendários,
bilhetes, convites, receitas,
instruções de montagem, notícias,

* Padrões figurais e numéricos:
investigação de regularidades ou
padrões em sequências.
GEOMETRIA
* Orientação e trajetória no espaço
vivido, em trajetórias familiares
(casa, vizinhança, escola)
* Registro, relato e socialização de
orientação e trajetória no espaço.
* Reconhecimento da corporeidade
(semelhanças, diferenças e respeito
às singularidades)
GRANDEZAS E MEDIDAS
* Comparação de medida de
comprimento, massa e capacidade,
utilizando termos como mais alto,
mais baixo, mais comprido, mais
curto, mais grosso, mais fino, mais
largo, mais pesado, mais leve, cabe
mais, cabe menos, entre outros,
para ordenar objetos de uso
cotidiano.
* Registros pictóricos, orais e ou
escritos das experiências
matemáticas vivenciadas
envolvendo a utilização de medidas
não padronizadas (exemplo: fases da
lua) e convencionais (hora inteira,
meia hora).
* Unidades de medida de tempo,
suas relações e a exploração e
utilização do calendário, da rotina e
da agenda.
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anúncios, dentre outros gêneros
usados no cotidiano, de acordo
com o contexto de uso, sua forma
e finalidade.
* Níveis de compreensão da
leitura: objetiva, inferencial e
avaliativa.
* Ilustração de poemas, músicas,
contos de fadas, como forma de
interpretação do tema abordado.
ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO
* Reconhecer e identificar, de
diversas formas, o próprio nome e
o nome dos colegas.
* Realizar leituras por meio de
gravuras, imagens, etc.
* Escrita do nome próprio e de
colegas.
* Noção de espaço, movimento e
direção em produções escritas.
* Escrita de listas diversas de
acordo com alguns critérios:
ordem alfabética, contexto
semântico.
* Produção textual por meio de
diversos gêneros,
preferencialmente em situações
reais de uso.
* Identificar e registrar as letras
que compõem o próprio nome em
diferentes situações.
ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
* Estabelecer a relação entre
grafema/fonema do próprio nome
e de palavras de uso cotidiano.

* Noções de tempo e intervalos de
tempo e uso desses para realizar
atividades diversas.
* Desenvolver, de maneira lúdica,
noções matemáticas de
mais/menos, começo/meio/fim,
antes/agora/depois, cedo/tarde,
ontem/hoje, amanhã,
direita/esquerda,
primeiro/entre/último, para frente,
para trás/para o lado, para
cima/para baixo.
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
* Coleta e organização de
informações.
* Registros pessoais para
comunicação de informações
coletadas.
* Construção de tabelas
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* Símbolos: identificação e
diferenciação (letras, números,
figuras, etc.)
* Alfabeto: topologia de letras,
tipos de letras (maiúsculo e
minúsculo), ordem alfabética,
identificação de consoantes e
vogais.
* Letras iniciais de palavras
significativas – percepção do som.
* Relação de letras, palavras e
imagens.
* Análise de palavras significativas
quanto a número de letras, sílabas
orais, letras inicial e final.
* Estruturas silábicas: CV, VC, CCV,
CVC, CVV, V, CCVCC, CVCC e
outras.
* Classificação de palavras que
começam e terminam com a
mesma letra.
* Exploração de sons iniciais
(aliteração) ou finais (rimas) das
palavras.
* Segmentação (divisão) oral da
palavra em sílabas.
* Identificação do som da sílaba na
palavra.
* Relação entre grafema (letra) e
fonema (som) na leitura e escrita
de palavras e textos.
* Utilização da estrutura CV para ler e
escrever palavras e pequenos textos.
* Vocabulário – ampliação a partir da
compreensão de significados no contexto
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1º ano – 2º bimestre
PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

ORALIDADE
* Roda de conversa: regra para escuta
atenta, fala e manutenção do tema.
* Relatos orais de acontecimentos do
cotidiano.
* Recados orais.
LEITURA E ESCUTA
* Leitura, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor ou
já com certa autonomia: agendas,
avisos, calendários, bilhetes, convites,
receitas, instruções de montagem,
notícias, anúncios, dentre outros
gêneros usados no cotidiano, de
acordo como contexto de uso, sua
forma e finalidade.
* Níveis de compreensão da leitura:
objetiva, inferencial e avaliativa.
* Reconto de histórias por meio da
oralidade, escrita e desenho.
* Relação imagem-texto: leitura de
narrativas somente com imagens
* Estudo de personagens clássicos da
literatura brasileira: diferença da obra
literária, de adaptações feitas pela
criança.
* Escuta e manuseio de livros e obras
infantis.
* Jornal, campanhas e anúncios
publicitários,
cartazes
de
conscientização, notícias, folhetos,
textos digitais.

NÚMEROS
* Sequência oral numérica.
* Zoneamento.
* Conservação de quantidade.
* Relação entre: quantidade e
quantidade; quantidade e símbolo;
símbolo e quantidade.
* Agrupamentos (agrupamentos de
10 – unidade para dezena)
* Uso da reta numérica.
* Valor posicional do algarismo.
* Registro, leitura, contagem,
ordenação, comparação e escrita
numérica de quantidades até 99.
* Relação de ordem entre números
naturais até 99 (antecessor,
sucessor, maior que, menor que).
* Quantificação de eventos: número
de estudantes presentes, número de
jogadas, ou coleções fazendo
estimativas, contagem um a um,
pareamento ou outros grupos e
comparação.
* Correspondência biunívoca
* Composição e decomposição de
números naturais.
* Agrupamentos e desagrupamentos
de quantidades menores que a
centena (2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10
em 10).
* Subtração (ações de retirar,
comparar e completar quantidades)

CIÊNCIAS DA
NATUREZA
VIDA E EVOLUÇÃO
* Partes do corpo
humano e noções
básicas da suas
funções.
* Higiene e cuidados
com o corpo.
* Fontes/focos de
micro-organismos
nocivos à saúde.
*
Relação
dos
ambientes sujos com
doenças (infecções,
doenças de pele,
doenças respiratórias
etc.)

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

* Tipos de moradia ou
objetos
de
uso
cotidiano
(brinquedos, roupas,
mobiliários),
considerando
técnicas e materiais
utilizados em sua
produção.

Eu, meu lugar no
mundo, meu grupo
social e meu tempo
* A vida em família:
diferentes
configurações
e
vínculos.
* Permanência e
mudanças dentro do
contexto familiar
* As diferente formas
de organização da
família
e
da
comunidade:
os
vínculos pessoais e as
relações de amizade.
* Compreensão dos
espaços
de
convivência
que
contribuem
na
formação identitária
do indivíduo, como
casa,
escola,
comunidade
e
hospitais.

ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO
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* Produção oral e escrita de gêneros
que apresentam a narrativa em sua
organização interna: contos infantis,
lendas, fábulas
* Produção textual por meio de
diversos gêneros, preferencialmente
em situações reais de uso.
* Noção de espaço, movimento e
direção em produções escritas.
* Elementos
que
compõem
a
estrutura e a escrita de diversos
gêneros e seu contexto de produção
(características composicionais, autor,
interlocutor, situação de interação,
finalidade, suporte, circulação).
* Criação de histórias por meio de
desenhos.
ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
*
Símbolos:
identificação
e
diferenciação (letras, números, figuras,
etc.)
* Alfabeto: topologia de letras, tipos de
letras (maiúsculo e minúsculo), ordem
alfabética, identificação de consoantes
e vogais.
* Letras iniciais de palavras
significativas – percepção de som.
* Relação de letras, palavras e imagens.
* Análise de palavras significativas
quanto ao nº de letras, sílabas orais,
letras inicial e final.
* Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, CVC,
CVV, V, CCVCC, CVCC e outras.
* Classificação de palavras que
começam e terminam com a mesma
letra.

* Resolução de situações-problema
com subtração.
PENSAMENTO ALGÉBRICO
* Sequências recursivas: observação
de regras utilizadas em seriações
numéricas (mais 1, mais 2, menos 1,
menos 2, por exemplo)
GEOMETRIA
* Localização de objetos e de
pessoas no espaço, segundo um
dado ponto referencial, utilizando
termos que se referem à posição
(direita, esquerda, em cima,
embaixo) e ao sentido (para baixo,
para cima, por baixo, por cima, para
dentro, para fora, para trás, pela
frente, através de, para a diretira,
para a esquerda, horizontal e
vertical), comparando-os.
GRANDEZAS E MEDIDAS
* Comparação de medida de
comprimento, massa e capacidade,
utilizando termos como mais alto,
mais baixo, mais comprido, mais
curto, mais grosso, mais fino, mais
largo, mais pesado, mais leve, cabe
mais, cabe menos, entre outros,
para ordenar objetos de uso
cotidiano
* Estimativa de resultados de
medidas
* Sistema Monetário Brasileiro
(reconhecimento de cédulas e
moedas)
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* Exploração de sons iniciais
(aliteração) ou finais (rimas) das
palavras.
* Segmentação (divisão) oral da
palavra.
* Relação entre grafema e fonema
(som) – na leitura e escrita de palavras
e textos.
* Utilização da estrutura silábica CV
para ler e escrever palavras e pequenos
textos.
* Vocabulário – ampliação a partir da
compreensão
de
significados
contextualizados.
* Correspondências regulares diretas
entre letras e fonemas: P, B, T, D, F, V
* Palavras novas a partir de outras,
trocando letras e sílabas (PATO/MATO,
GADO/DADO)

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
*
Registros
pessoais
para
comunicação
de
informações
coletadas.
* Construção de tabelas.
* Decodificação de sinalizações,
placas e códigos mais significativos
do contexto sociocultural.
* Registro de forma variada da coleta
de informações em situações de
pesquisa, jogos e brincadeiras.

1º ano – 3º bimestre
PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

ORALIDADE
* Diversos falares – diferenças e
semelhanças de sentidos de palavras e
expressões ligadas a aspectos culturais
* Escuta, leitura, reconto oral: cantiga
de roda, música com movimento,
parlenda, trava-língua, lengalenga,
adivinhações, piadas, quadrinhas,
poemas, contos de fadas e lendas,
contação de histórias.

NÚMEROS
* Registro, leitura, contagem,
orientação, comparação e escrita
numérica de quantidades até 9.
* Relação de ordem entre números
naturais até (antecessor sucessor,
maior que, menor que).
* Agrupamentos (agrupamentos de
10 unidade para dezena).
* Uso da reta numérica

CIÊNCIAS DA
NATUREZA
VIDA E EVOLUÇÃO
* Semelhanças e
diferenças individuais,
físicas,
socioeconômicas
–
étnico – raciais, de
gênero, de orientação
sexual, de idade e

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

* Mapas simples e
croquis para localizar
elementos do local de
vivência.
* Localização (dentro,
fora, ao lado, entre);
Orientação (esquerda
e direita);
Legenda(cores
e
formas).

Eu, meu lugar no
mundo, meu grupo
social e meu tempo
* A escola e a
diversidade do grupo
social envolvido, sua
representação
espacial, histórica, e
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LEITURA
* Texto: verba (escrita), não verbal
(imagem) e multimodal (escrita e
imagem), concretizados em diversos
gêneros, em diferentes suportes.
* Cantiga de roda, parlenda, travalíngua, lengalenga, adivinhação, piada,
quadrinhas, poema.
* Leitura, em colaborações com os
colegas e com a ajuda do professor ou
já com certa autonomia: agendas,
avisos, calendários, bilhetes, convites,
receitas, instruções de montagem,
notícias, anúncios, dentre outros
gêneros usados no cotidiano, de acordo
com o contexto de uso, sua forma e
finalidade.
* Níveis de compreensão da leitura:
objetiva, inferencial e avaliativa.
ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO
* Elementos que compõem na
narrativa (presente em diversos
gêneros):
personagens
(quem?),
lugar/espaço (onde?) e ações (o quê?).
* Produção oral e escrita de gêneros
que apresentam a narrativa em sua
organização interna: contos infantis,
lendas, fábulas.
* Elementos que compõem a estrutura
e a escrita de diversos gêneros e seu
contexto de produção (características
composicionais, autor, interlocutor,
situação de interação, finalidade,
suporte, suporte, circulação).
* Criação de histórias por meio de
desenhos.

* Valor posicional do algarismo.
Composição e decomposição de
números naturais
*
Agrupamentos
e
desagrupamentos de quantidades
menores que a centena (2 em 2, 3
em 3, 5 em 5, 10 em 10).
* Multiplicação (ações de agrupar
parcelas iguais e combinações).

culturais entre os
individuos.
* A diversidade entre
os indivíduos e a
importância
do
acolhimento e do
respeito as diferenças
físicas,
socioeconômicas,
étnico raciais, de
PENSAMENTOS ALGÉBRICO
gênero, de orientação
*
Sequências
recursivas: sexual, de idade e
observação de regra utilizadas em culturais.
seriações numéricas (mais 1, mais
2, menos 1, menos 2, por exemplo).

* Paisagem da escola
e locais próximos ao
seu lugar de vivência.
* Preservação do
ambiente (familiar,
escolar
e
circunvizinho) e dos
recurso naturais.
*
Práticas
de
conservação
e
desenvolvimento de
atitudes sustentáveis.

seu
papel
na
comunidade.
* A escola, sua
representação
espacial, sua história
e seu papel na
comunidade.
* A vida em casa, a
vida na escola e
forma
de
representação social
e espacial: os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial

GEOMETRIA
* Reconhecimento de formas
geométricas espaciais em contextos
variados e relações com objeto
familiares do mundo físico.
GRANDEZAS E MEDIDAS
* Comparação e socialização de
estratégias pessoais a partir do uso
de instrumentos de medidas não
convencionais. Exemplo: palmo,
passos,
uso
de
fitas
de
comprimento variados, distâncias,
corpo, colher, copo, ampulheta,
outros.
* Utilização das partes do corpo
como unidades de medida
* Reconhecimento de instrumentos
mais usuais de medidas e seus
significados nos contextos sociais.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
* Adjetivação oral (atribuição de
qualidade/características) de objetos
enfatizando formas, cores e função por
meio de jogos e brincadeiras.
* Letras iniciais de palavras
significativas – percepção do som
* Vocabulário- ampliação a partir da
compreensão de significados no
contextualizados.
* Relação de letras palavras e imagens
* Análise de palavras significativas
quanto a números de letras sílabas
orais, letras inicial e final.
* Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, CVC,
CVV, V, CCVCC, e outros
* Classificação de palavras que
começam e terminam com a mesma
letra.
* Vocabulário – ampliação a partir da
compreensão de significados no
contextualizados.
* Oposição surda/sonora (diferenças
sonoras entre: P/B; T/D; F,V).

* Comparação de medida de
comprimento, massa e capacidade,
utilizando termos como mais alto e
mais baixo, mais cumprido, mais
curto, mais grosso, mais fino, mais
largo, mais pesado, mais leve, cabe
mais, cabe menos, entre outros
para ordenar objetos de uso
cotidiano.
PROBABILIDADE
* Registro de forma variada da
coleta de informações em situações
de pesquisa, jogos e brincadeiras
* Leitura, interpretação e análise e
uso de tabelas simples e gráficos e
de colunas (pictóricos).

1º ano – 4º bimestre
PORTUGUÊS
ORALIDADE
* Recursos paralinguísticos (gestos,
tonalidade da voz e expressão
facial).

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

NÚMEROS
MATÉRIA E ENERGIA
* Registro, leitura, contagem,
orientação, comparação e escrita * Características dos
numérica de quantidades até 9.
materiais

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

* Semelhanças e
diferenças de uso dos
espaços públicos.
* Espaços vividos:
reconhecimento,

Eu, meu lugar no
mundo, meu grupo
social e meu tempo
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Roda de conversa: regra para escuta
atenta, fala e manutenção do tema.
* Relatos orais de acontecimentos
do cotidiano..
LEITURA E ESCUTA
* Leitura, declamação, brincadeiras
e produção.
* Leitura, em colaborações com os
colegas e com a ajuda do professor
ou já com certa autonomia:
agendas, avisos, calendários,
bilhetes, convites, receitas,
instruções de montagem, notícias,
anúncios, dentre outros gêneros
usados no cotidiano, de acordo com
o contexto de uso, sua forma e
finalidade.
* Níveis de compreensão da leitura:
objetiva, inferencial e avaliativa.
* Poema (versos e estrofes) e textos
em prosa – diferenças entre as
estruturas.
ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO
* Exploração estética (ritmo, rima,
estrofe e silhueta) de gênero da
tradição oral: parlendas, cantigas,
musica popular, outros.
* Ilustração (desenhos) de poemas,
músicas, contos de fadas, como
forma de interpretação do tema
abordado.
* Reconto de histórias por meio da
oralidade escrita e desenho.
* Elementos que compõem a
estrutura e a escrita de diversos
gêneros e seu contexto de produção

* Relação de ordem entre números * Uso responsável dos
naturais até (antecessor sucessor, materiais e modos de
maior que, menor que).
descarte.
* Agrupamentos (agrupamentos de
10 unidade para dezena).
* Uso da reta numérica
* Valor posicional do algarismo.
Composição e decomposição de
números naturais
* Agrupamentos e desagrupamentos
de quantidades menores que a
centena (2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10
em 10).
* Multiplicação (ações de agrupar
parcelas iguais e combinações).
PENSAMENTOS ALGEBRICO
* Sequências recursivas: observação
de regra utilizadas em seriações
numéricas (mais 1, mais 2, menos 1,
menos 2, por exemplo).

cuidados e leitura
crítica.
Localização,
utilização,
comparação,
reorganização
e
conservação
dos
espaços da paisagem
*
Observação
orientação, registro de
características
observadas
nos
lugares de vivência.
* Comunidades rurais,
quilombolas
e
indígenas.
Organização
sociocultural
das
comunidades.

*
Registros
de
experiências pessoais
e da comunidade no
tempo e no espaço
como, por exemplo,
festas populares e
demais
manifestações
culturais
* As fases da vida e a
ideia
de
temporalidade
(passado, presente,
futuro).

GEOMETRIA
* Reconhecimento de formas
geométricas espaciais em contextos
variados e relações com objeto
familiares do mundo físico.
GRANDEZAS E MEDIDAS
* Comparação e socialização de
estratégias pessoais a partir do uso
de instrumentos de medidas não
convencionais. Exemplo: palmo,
passos, uso de fitas de comprimento
variados, distâncias, corpo, colher,
copo, ampulheta, outros.
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(características
composicionais,
autor, interlocutor, situação de
interação, finalidade, suporte,
circulação).
ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
* Verbos – apenas para perceber e
nomear ações realizadas no dia a
dia: correr, caminhar, levantar,
pular, comer, escovar, escrever,
espreguiçar, outros.
* Relação de letras palavras e
imagens
Estruturas silábicas: CV, VC, CCV,
CVC, CVV, V, CCVCC, e outros

* Utilização das partes do corpo
como unidades de medida
* Reconhecimento de instrumentos
mais usuais de medidas e seus
significados nos contextos sociais.
* Comparação de medida de
comprimento, massa e capacidade,
utilizando termos como mais alto e
mais baixo, mais cumprido, mais
curto, mais grosso, mais fino, mais
largo, mais pesado, mais leve, cabe
mais, cabe menos, entre outros para
ordenar objetos de uso cotidiano.
* Divisão (ideias de repartir a coleção
em partes iguais e determinação de
quantas vezes uma quantidade cabe
em outra).
* Registros pictóricos orais ou
escritos de experiências vivenciadas a
partir de situações problema
envolvendo adição (ideias de juntar e
acrescentar), subtração (ideias de
retirar, comparar e completar),
multiplicação (ações de agrupar
parcelas iguais combinações e
configuração retangular) e divisão
(ideias de repartir a coleção em
partes iguais e determinação de
quantas vezes uma quantidade cabe
em outra).
PROBABILIDADE
* Registro de forma variada da coleta
de informações em situações de
pesquisa, jogos e brincadeiras
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* Leitura, interpretação e análise e
uso de tabelas simples e gráficos e de
colunas (pictóricos).
* Noção de acaso.

1º ano
EDUCAÇÃO FÍSICA

ARTE

ENSINO RELIGIOSO

* Circuitos psicomotores; jogos simbólicos; jogos com
regras simples.
* Brincadeiras e jogos que possibilitem a combinação
de habilidades estabilizadoras (rotar, desviar, equilibrar
e apoiar), locomotoras (correr, saltar, saltitar, galopar e
pular), manipulativas (chutar, arremessar, apanhar,
interceptar e driblar).
* Movimentos que exigem diferentes habilidades
perceptivo- motoras (coordenação, lateralidade,
equilíbrio e organização espaço temporal).
* Danças populares regionais; brincadeiras cantadas;
jogos de expressão corporal.
* O conhecimento sobre o corpo por meio de
atividades lúdicas, desenhos, pinturas, espelho, argila e
desenho animado.
* Brincadeiras e jogos populares (amarelinha, elástico,
pula- corda).
* Brincadeiras de pique etc.).
* Brinquedos e jogos com materiais alternativos
(sucatas, reutilizados e recicláveis).
* Partes do corpo: cabeça, braços, pernas, tronco.
* Forma corporal.
* Brinquedos cantados e jogos folclóricos como:
ciranda, canções folclóricas, indígenas, africanas,
asiáticas, ocidentais, orientais, sobre bichos e
marchinhas carnavalescas.
* Jogos de Bingo sonoro intercalados com silêncio e
som, brincadeira de estátua, dança das cadeiras,

* Desenho, pintura, colagem, escultura, modelagem e
construções a partir de vivências relacionadas às
questões ambientais, éticas e sociais.
* Técnicas artísticas com variados instrumentos e
materiais (pincéis, lápis, giz de cera, papéis, tintas e
argila).
* Ações corporais: caminhar, correr, saltar, girar,
pausar.
* Níveis do espaço (alto e baixo) e direções básicas
(frente, trás, lado).
* Desenho, pintura, colagem, modelagem e construção
a partir de temas, contextos, objetos e imagens.
* Elementos da linguagem visual: cores, linhas, ponto,
formas e textura.
* Composição de imagens em suportes de tamanhos,
formas e texturas variados.
* Leitura de imagens (fotografia, desenho, pintura,
escultura, colagem, instalação e objetos).
* Cores e formas presentes na fauna e na flora do
Cerrado; elementos encontrados na natureza (folhas,
pedras, terra etc.).
* Espaços de informação e de comunicação artística
presente na cultura: teatros, salas de apresentação e
outros.
* Conto e reconto de histórias: jogos dramáticos e
teatrais; improvisação teatral e representações
corporais.

* Autopercepção e
relacionamento com o
outro e o nós.
* Desenho, pintura,
colagem, escultura,
modelagem e construções
a partir de vivências
relacionadas às questões
ambientais.
* Convivência humana e
ações éticas.
* Conhecimento e respeito
da sua religiosidade e da
do outro.
* Convívio escolar:
respeito, justiça,
solidariedade no ambiente
escolar
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dentre outras. Objetos (canos de PVC, barbante, jornal,
copos, conduítes, elásticos, cones de plástico, entre
outros).
* Brincadeiras e jogos populares (amarelinha, elástico,
pula- corda).
* Jogos de tabuleiro (dominó, damas, xadrez etc.).

* Narrativas de textos infantis, de espetáculos teatrais,
histórias em quadrinhos, filmes, propagandas,
desenhos animados e programas infantis de TV.
* Máscaras com referências indígenas, africanas
japonesas, gregas, indianas e outras.
* Brincadeiras, jogos rítmicos, brinquedos cantados e
canções do repertório da criança e de seus pares.
* Espaços culturais da comunidade local.
* Monumentos/pontos turísticos do Distrito Federal.
* Ritmo o pulsação (percepção do tempo forte da
música e da palavra) o lento/moderado/rápido.
* Intensidade, forte/médio/fraco, altura,
agudo/médio/grave.
* Materiais da natureza (madeira, pedras, sementes,
galhos, folhas, outros), sons dos bichos.
* Gêneros e estilos musicais (cantigas de roda,
marchinhas, canções indígenas, cirandas, parlendas,
canções afro- brasileiras, música popular brasileira MPB e de massa, jingles, trilhas sonoras, música
instrumental).
* Multimídia, animações, jogos eletrônicos, gravações
em áudio e vídeo, fotografia, Wii Music, softwares etc.

2º ano – 1º bimestre
PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

ORALIDADE
NÚMEROS
* Roda de conversa; regra para * Funções do número:
escuta atenta, fala e manutenção do
o Indicador de quantidade
tema.
o Indicador de posição
*
Relatos
espontâneos
de
o Código
acontecimentos, histórias vividas
o Medidas de grandezas.
biografias e autobiografias

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

TERRA E UNIVERSO
*Movimento
aparentemente do Sol
no céu.
* Nascente, elevação
máxima e poente.
* O sol como conte de
luz e calor

*
Regras
em
diferentes
espaços
(sala de aula, escola,
espaços e lugares
públicos etc.)
* Espaço família:
percepção do espaço
da casa, interno e

Eu e o outro: meu
lugar na
comunidade,
registros, minhas
experiências
pessoais e
comunitárias
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* Desenvolver o senso de resiliência
(saber perder, saber ganhar, aceitar
a opinião das outras pessoas,
reconsiderar seu ponto de vista).
* Vivencias rotinas: organização dos
tempos, espaços materiais, de modo
a construir, gradualmente, sua
autor- regulação e autonomia.
* Expressar-se por meio das palavras
de forma clara e organizada
* Relatos orais de acontecimentos
cotidianos
LEITURA E ESCUTA
* Narrar fatos em sequência
temporal e causal.
* Desenvolver maior controle da
expressão gráfica por meio da
escrita espontânea, visando ao
desenvolvimento de movimentos
manuais, na perspectiva do
aprendizado futuro da escrita.
* Desenhar e criar narrativas de
histórias, lugares e acontecimentos.
* Reconto de histórias por meio da
oralidade, escrita e desenho.
* Rótulos, embalagens, logomarcas
e slogans: leitura apoiada em
imagens e em textos (quantidade,
forma, disposição gráfica, prováveis
interlocutores).
* Leitura em colaboração com os
colegas e com ajuda do professor,
ou já com certa autonomia:
agendas,
avisos,
calendários,
receitas, instruções de montagem,
notícias, anúncios, dentre outros
gêneros usados no cotidiano, de

* Quantificação de coleções ou
eventos e registro do resulto da
contagem desses objetos.
* Correspondência biunívoca.
* Sequencia oral numérica.
* Zoneamento
* Conservação de quantidades
* Relação entre: quantidade e
quantidade; quantidade e símbolo;
símbolo e quantidade.
* Nomenclaturas: unidade, dezena
* Registro, leitura e escritura numérica
de quantidade até 99
* Leitura, escrita, comparação e
ordenação e de números de até 2
ordens
pela compreensão
de
características
do
sistema
de
numeração decimal (valor posicional e
papel do zero).
* Registro, leitura e escrita numérica
de quantidades até 99.
* Valor proposicional dos números
* Agrupamentos (Agrupamentos de 10
unidades para dezena)
* Composição e decomposição de
números naturais até 99
* Comparação entre números: noção
de maior, menor e estar entre.
PENSAMENTO ALGÉBRICO
* Construção de sequências repetitivas
e de sequencias recursivas.

* Efeitos da radiação
solar (aquecimento) ,
em
diferentes
superfícies:
água,
solo, areia, plantas,
superfícies
claras,
superfícies
escuras
etc.

externo; organização,
divisão de funções do
espaço; espaço e
relação da família –
subsistência,
trabalho,
escola,
lazer:
*
Atividades
de
trabalho relacionadas
com o dia a dia da
comunidade e da
escola:
formal,
informal, autônomo,
voluntario.

* A noção do “EU” e
do
“OUTRO”:
comunidade,
convivências
e
interações
entre
pessoas.
* Histórias da família:
sobrenome, origem,
fatos
familiares,
profissões existentes
na família.
* Tempo escolar:
bimestre, semestre,
rotina escolar
*
Evolução
do
tempo: o dia, a
semana, o mês o ano.
* O tempo como
medida. Noções de
tempo.

GEOMETRIA
*Reconhecimento da corporeidade
(semelhanças, diferenças e respeito às
singularidades).
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acordo com o contexto de uso, sua
forma e finalidade.
* Leitura e escuta de listas diversas
de acordo com alguns critérios:
ordem
alfabética,
contexto
semântico: objetiva inferencial e
avaliativa
* Escuta e manuseio de livros e
obras infantis.
ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO
* Noção de espaço movimento e
direção em produções escritas.
* Produção textual por meio de
diversos
gêneros,
preferencialmente em situações
reais de uso.
* Exploração de sons iniciais
(aliteração) ou finais (rimas) das
palavras.
* Segmentação (divisão) oral da
palavra em silabas
* Identificação do som da silaba na
palavra.
* Relação entre grafema (letra) e
fonema (som) na leitura e escrita de
palavras e textos.
* Utilização da estrutura silábica CV
para ler e escrever palavras e
pequenos textos
* Vocábulo - ampliação a partir da
compreensão
de
significados
contextualizados
* Classificação de palavras que
começarem com a mesma letra
* Cartas, bilhetes, convites, cartão
postal e outros – estudo de gênero e

* Orientação e trajetória no espaço
vivido, em familiares (casa, vizinhança,
escola).
GRANDEZAS E MEDIDAS
* Noções de tempo (ontem, home,
amanhã, dia, semana, mês, e ano;
manhã, tarde e noite).
* Tempo familiar: o dia a dia familiar,
árvore genealógica.
* Tempo escolar, bimestre, semestre e
rotina escolar.
* Intervalo de tempo, uso do
calendário ordenação de datas.
PROBABILIDADE E
ESTATÍTICA
* Leitura, interpretação e analise de
tabelas simples.
* Coleta, organização e construção de
representações próprias para a
comunicação de dados coletados (com
ou sem uso de materiais manipuláveis
ou de desenhos).
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produção de acordo com o contexto
de uso.
ANÁLISE LINGUISTICA/ SEMIÓTICA
*
Símbolos:
identificação
e
diferenciação (letras, números,
figuras etc.)
* Alfabeto: topologia de letras, tipos
de letras (maiúsculo e minúsculo),
ordem alfabética, identificação de
consoantes e vogais.
* Letras iniciais de palavras
significativas – percepção do som
* Relação de letras palavras e
imagens
* Analise de palavras significativas
quanto a números letras, sílabas
orais, letras iniciais e final.
* Estruturas silábicas: CV, VC, CCV,
CVC, CVV, V, CCVCC, CVCC e outras
* Classificação de palavras que
começam e terminam com a mesma
letra.
* Exploração de sons iniciais
(aliteração) ou finais (rimas) das
palavras.
* Segmentação (divisão) oral da
palavra em sílabas.
* Identificação do som da sílaba na
palavra.
* Relação entre grafema (letra) e
fonema (som) – na leitura e na
escrita de palavras e textos.

2º ano – 2º bimestre
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PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

ORALIDADE
* Roda de conversa: regra para
escuta atenta, fala e manutenção
do tema.
* Relatos orais de acontecimentos
do cotidiano
* Recados orais
* Descrição oral (sala de aula,
pessoas, imagens, etc.)

NÚMEROS
* Quantificação de coleções ou
eventos e registro do resulto da
contagem desses objetos.
* Correspondência biunívoca.
* Sequencia oral numérica.
* Zoneamento
* Conservação de quantidades
* Relação entre: quantidade e
quantidade; quantidade e símbolo;
símbolo e quantidade.
* Nomenclaturas: unidade, dezena
* Registro, leitura e escritura
numérica de quantidade até 99
* Construção de fatos fundamentais
da adição.
* Resolução de situações problemas
envolvendo
os
diferentes
significados da adição com
estratégias pessoais e numéricas,
utilizando registros pictóricos e
numéricos (juntar e acrescentar).
* Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números de até duas
ordens pela compreensão de
características do sistema de
numeração
decimal
(valor
posicional e papel do zero).
* Registro, leitura e escrita numérica
de quantidade até 99
* Valor posicional dos números
* Agrupamentos (Agrupamentos de
10 unidades para dezena)
* Composição e decomposição de
números naturais até 99

LEITURA E ESCUTA
* Leitura em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor
ou já com certa autonomia:
agendas,
avisos,
calendários,
bilhetes,
convites,
receitas,
instruções de montagem, notícias,
anúncios, dentre outros gêneros
usados no cotidiano, de acordo com
o contexto de uso, sua forma e
finalidade.
* Níveis de compreensão da leitura:
objetiva, inferencial e avaliativa.
* Reconto de histórias por meio da
oralidade, escrita e desenho.
* Relação imagens – texto: leitura
de narrativas somente com
imagens
* Estudo de personagens clássicos
da literatura brasileira: diferença da
obra literária, de adaptações feiras
pela criança.
* Jornal, campanhas e anúncios
publicitários,
cartazes
de

CIÊNCIAS DA
NATUREZA
VIDA e EVOLUÇÃO
* Seres vivos, suas
caraterísticas e os
ambientes
que
habitam
* Desequilíbrios nas
populações
de
animais e plantas
causados
por
interferências
humanas.

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

* Paisagens da sua
escola, do lugar de
vivência
da
região
administrativa a qual a
escola pertence e das
regiões circunvizinhas.
Modificações
através
dos fenômenos naturais.
Diferenças
e
semelhanças entre as
paisagens urbanas e
rurais.
* Diferentes formas de
representação
*
Princípios
de
localização e posição de
objetos
*
Representações
espaciais da sala de aula
e da escola em literatura,
croquis, maquetes
fotografias, desenhos,
brincadeiras,
musicas
etc...
* Organização espacial
da região administrativa
a qual
a
escola
pertence:caracterização
física e econômica;
serviços; referências dos
arredores; espaço de
relação: os arredores da
escola, outros lugares,
semelhanças
e
diferenças; o dia e a

Eu e o outro: meu
lugar na
comunidade,
registros, minhas
experiências pessoais
e comunitárias
* Linha do tempo,
fases
da
vida
(infância, juventude,
velhice),
datas
significativas para a
família (aniversários,
comemorações)
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conscientização, notícias, folhetos,
textos digitais.
* Escura e manuseio de livros e
obras infantis
* Contos infantis e fábulas: Leitura,
análise da estrutura, enfatizando
elementos da narrativa, uso do
léxico literário, comparações entre
textos.
* Ilustração (desenho) de poemas,
músicas, contos de fadas, como
forma de interpretação do tema
abordado.
* Obras infantis de autoria
(Monteiro Lobato, Irmãos Grimm,
Perrault, Escopo, La Fontaine,
Câmara cascudo e outros): leitura e
manejo de suporte, escolhas,
discussão e comentários sobre
autoria
* Reconto de histórias por meio da
oralidade, escrita e desenho.

* Registro pictóricos orais ou
escritos de experiências vivenciadas
a partir de situações – problema
envolvendo adição (ideias de juntar
e acrescentar).

noite nos diferentes
tipos de atividades
sociais; horário escolar,
comercial,
refeições,
descanso etc.).

PENSAMENTO ALGÉBRICO
* Construção de sequências
repetitivas e de sequencias
recursivas.
PROBABILIDADES E ESTATÍTICA
* Leitura, interpretação e analise de
tabelas simples.
* Coleta, organização e construção
de representações próprias para a
comunicação de dados coletados
(com ou sem uso de materiais
manipuláveis ou de desenhos).

GRANDEZAS E MEDIDAS
* Intervalo de tempo, leitura de
horas em relógios digitais.
ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO
GEOMETRIA
* Produção oral e escrita de * Localização de objetos e de pessoa
gêneros que apresentam a no espaço, segundo um dado ponto
narrativa em sua organização referencial, utilizando termos que
interna: conto popular, conto se referem à posição (direita,
folclórico, conto de fadas, lendas, esquerda, em cima, embaixo) e ao
fábulas, entre outros
sentido (para baixo/ para cima, por
*
Características
físicas
do baixo/ por cima, para fora/ para
personagem principal e do lugar, dentro, para trás/para frente,
sequência de ações (começo, meio através de, para a direita/ para a
e fim) de narrativas presentes em esquerda, horizontal/ e vertical),
diversos gêneros textuais.
comparando-os.
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* Recontos e reescrita de histórias
mudando o início, o final ou outra
parte.
*
Anúncios
publicitários
levantamento de hipóteses sobre
produtos, informações explícitas,
finalidade e construção de senso
crítico sobre as informações
apresentadas
* Adjetivação por meio de jogos e
brincadeiras, contexto de leitura e
escrita.
* Concordância nominal para
aperfeiçoamento de textos: gênero
e número.
* Cartazes educativos – produção
de acordo com o assunto
trabalhado
* Pontuação - observação no texto
para compreensão do sentido
produzido exclamação (!), ponto de
interrogação (?) e ponto final (.)

ANÁLISE LINGUISTICA
* Alfabeto: topologia das letras,
tipos de letras (maiúsculo e
minúsculo), ordem alfabética,
identificação de consoantes e
vogais.
* Relação de palavras com imagens.
* Correspondências regulares
diretas entre letras e fonemas:
P,B,T,D,F,V.
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* Correspondências regulares
contextuais entre letra ou grupo e
letras e seus sons:
- Z em início de palavra
- J com as vogais a, o, u.
* Vocabulário – ampliação a partir
da compreensão de significados
contextualizados.

2º ano – 3º bimestre
PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

ORALIDADADE
* Roda de conversa: regra para
escuta
atenta,
fala
e
manutenção do tema
*
Modos
de
falar:
regionalismo,
sotaque,
adequação
linguística
à
situação comunicativa.
*
Relatos
orais
de
acontecimentos do cotidiano
* Escuta, leitura, reconto oral:
cantiga de roda, música com
movimento, parlenda, travalíngua,
lengalenga,
adivinhações,
piada,
quadrinhas, poemas, contos
de fadas e lendas, contação de
histórias.
LEITURA E ESCUTA
* Leitura em colaboração com
os colegas e com ajuda do
professor, ou já com certa
autonomia: agendas, avisos,
calendários,
receitas,

NÚMEROS
* Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números de até
duas ordens pela compreensão
de características do sistema de
numeração
decimal
(valor
posicional e papel do zero).
* Registro, leitura e escritura
numérica de quantidade até 999
* Valor proposicional dos
números
* Nomenclaturas:
unidade,
dezena, centena;
* Utilização do corpo para
operare medir
*
Construção
de
fatos
fundamentais da subtração.
* Resolução e elaboração de
situações – problema envolvendo
as diferentes ideais da adição e
da subtração.
* Registro pictóricos orais ou
escritos
de
experiências
vivenciadas a partir de situações

CIÊNCIAS DA
NATUREZA
VIDA E EVOLUÇÃO
* Parte das plantas e suas
funções:
o Raiz
(nutrição,
sustentação, respiração).
o Caule (sustentação).
o Folhas(transpiração,
respiração, fotossíntese);
o Flores (reprodução);
o Frutos
(reprodução,
dispersão de sementes)
* Sol como fonte primária de
energia para vida na Terra.
* Água como fluido essencial à
vida
* Importância da água e da luz
para o desenvolvimento das
plantas.

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

* Costumes e tradições
de
diferentes
populações inseridas
na comunicação em
que vive.
* Meios de transporte e
de comunicação entre
os lugares (familiar,
escolar,
região
administrativa e região
circunvizinha). Diversas
funções dos meios de
transporte.
* Representação do
diferentes
espaços
(desenho,
mapas
mentais, maquetes).
Registros cartográficos
(mapas, guias de ruas,
endereços, fotografias,
desenhos maquetes,
imagens aéreas, globo
terrestre),
registros
históricos e marcos de

Eu e o outro: meu
lugar na
comunidade,
registros, minhas
experiências
pessoais e
comunitárias
* Noção do “Eu” e
do “Outro”: registro
de
experiências
pessoais da família e
da comunidade no
tempo e no espaço.
*
Formas
de
registrar e narrar
histórias (marcos de
memória materiais e
imateriais).
* As fontes: relatos
orais,
objetos,
imagens (pinturas,
fotográficas,
vídeos),
músicas,
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instruções de montagem,
notícias, anúncios, dentre
outros gêneros usados no
cotidiano, de acordo com o
contexto de uso, sua forma e
finalidade.
* Níveis de compreensão da
leitura: objetiva, inferencial e
avaliativa.
* Gêneros que apresentam
instrução/ injunção em sua
organização interna: receitas,
regras de jogos, manuais –
leitura,
compreensão
e
produção.
ESCRITA E PRODUÇÃO DE
TEXTO
*
Obras
escrotas
que
contenham coletâneas de
origem oral, parlendários,
coletâneas de adivinhações,
cantigas, outros
* Cantiga de roda, música com
movimento, parlenda, travalíngua,
lengalenga,
adivinhação,
piada,
quadrinhas, poemas – escuta,
memorização, leitura, reconto
oral e produção escrita.
* Elementos que compõem a
narrativa
(presente
em
diversos
gêneros):
personagens
(quem?),
lugar/espaço (onde?) e ações
(o que?).
* Produção oral e escrita de
gêneros que apresentam a

– problema envolvendo adição
(ideias de juntar e acrescentar),
subtração (ações de retirar,
compara, e completar).
*
Agrupamento
e
desagrupamento de quantidades
de até 999
* Agrupamento (agrupamento de
agrupamento/ dezena para
centena).
* Composição e decomposição de
números naturais (até 999)
* Comparação entre números:
noção de maior, menor e estar
entre.
* Resolução de situações
problemas
envolvendo
os
diferentes
significados
da
subtração (retirar, comparar e
completar) com estratégias
pessoais e numéricas, por meio
de
registros
pictóricos
e
numéricos.
* Fatos fundamentais da adição e
subtração em situações que
desenvolvam o cálculo mental.

memória (materiais e
imateriais).
*
História
dos
movimentos
migratórios nas regiões
administrativas.
Atividades econômicas,
costumes, modo e
hábitos de vida.

escrita, tecnologias
digitais
de
informação
e
comunicação
e
inscrições
nas
paredes, ruas e
espações sociais.

PENSAMENTO ALGÉBRICO
* Identificação de regularidades
de sequencias e determinação de
elementos
ausentes
na
sequência.
GEOMETRIA
* Figuras geométricas planas
(currículo, quadrado, retângulo e
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narrativa em sua organização
interna:
contos
infantis;
lendas, fábulas.
* Elementos que compõem a
estrutura e a escrita de
diversos gêneros e seu
contexto
de
produção
(características
computacionais,
autor,
interlocutor, situação de
interação, finalidade, suporte,
circulação).
* Criação de histórias por meio
de desenhos
* Pronome pessoal (elemento
de coesão para evitar
repetições de nomes em
produções textuais).
ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
* Estruturas silábicas: CV, VC,
CCV, CVC, CVV, V, CCVCC, CVCC
e outras
*
Oposição
surda/sonora
(diferenças sonoras) entre: p/b;
t/d; f/v.
* Correspondências regulares
contextuais entre letra ou grupo
de letras e seus sons:
o C/QU (cadela/quilo)
o R/RR (rua, barata, honra,
porta, carro)
* Modos de nasalização M e N
no final da sílaba (bombom,
ponte); NH (galinha); usando o
til (maçã, anão).

triangulo): reconhecimento
características.

e

GRANDEZAS DE MEDIDAS
* Sistema Monetário Brasileiro:
reconhecimento de cédulas e
moedas e equivalência de
valores.
* Reconhecimento e utilização de
cédulas e moedas em situações
problema.
* Composição de 1 real como
uma centena de Centavos
(R$1,00 = 100 X R$0,01; 1 real=
100 centavos).
PROBABILIDADE E ESTATÍTICA
*
Coleta,
classificação
e
representação de dados em
tabelas simples em gráficos de
colunas e pictóricos.
* Leitura, interpretação e análise
de gráficos e colunas.
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2º ano – 4º bimestre
PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

ORALIDADE
* Recados orais, opinião,
comentário, declamação, cordel.
*
Recursos
paralinguísticos
(gestos, tonalidade da voz e
expressão facial) de acordo com o
objetivo do ato de interlocução.

NÚMEROS
* Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números de até duas
ordens pela compreensão de
características do sistema de
numeração
decimal
(valor
posicional e papel do zero).
* Registro, leitura e escritura
numérica de quantidade até 999
* Valor proposicional dos números
* Nomenclaturas: unidade, dezena,
centena;
* Divisão (ideias de repartir a
coleção em partes iguais e
determinação de quantas vezes
uma quantidade cabe em outra).
* Fracionamento da unidade para
representar partilha: metade
(meio) metade da metade, em
situações do cotidiano.
* Problemas envolvendo
significados de dobro, metade,
triplo e terça parte.
* Agrupamento e desagrupamento
de quantidades de até 999
* Agrupamento (agrupamento de
agrupamento/
dezena
para
centena).
* Composição e decomposição de
números naturais (até 999)
* Ideias da multiplicação; soma de
parcelas iguais, combinações,

LEITURA E ESCUTA
* Texto: verbal (escrita), não
verbal (imagem) e multimodal
(escrita e imagem), concretizados
em diversos gêneros, em
diferentes suportes.
* Histórias em quadrinhos:
exploração de interferências e
previsões a partir da sequência de
imagens.
* Poema (verso e estrofes) e texto
em prosa – diferenças estre as
estruturas.
* Criação de histórias por meio de
desenhos.
* Leitura de imagens, gráficos,
tabelas, desenhos: levantamento
de hipóteses, discussão coletiva e
construção de sentidos.
* Leitura e manejo de suporte,
relações e comparações como as
que as crianças trazem em
memória; elaboração de uma
coletânea.

CIÊNCIAS DA
NATUREZA
MATÉRIA E ENERGIA
* Composição e uso
dos materiais (metais,
vidro,
madeira
outros).
* Propriedades e usos
dos materiais
*
Prevenção
de
acidentes
domésticos.

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

* Importância do solo
e da água para a vida,
identificando seus
diferentes usos.
Semelhanças e
diferenças nos hábitos,
nas relações com a
natureza e no modo
de viver das pessoas.
* Reutilização de
materiais, redução do
consumo, reciclagem,
reaproveitamento.
Conservação do
ambiente e dos
recursos naturais
(economia de água e
luz, etc).
* Atividades extrativas
(minerais,
agropecuárias e
industriais), comércio
e serviços na região
administrativa a qual a
escola pertence.
Características
presentes no espaço e
na natureza, bem
como seus impactos.

Eu e o outro: meu lugar
na comunidade,
registros, minhas
experiências pessoais e
comunitárias
* A sobrevivência e a
relação com a natureza
*
Importância
dos
trabalhos prestados pela
comunidade
(voluntariado e mutirão).
* Reconhecimento do
contexto
da
desigualdade
étnicoracial, sociocultural e de
gênero na sociedade,
destacando
as
comunidades
locais
rurais,
quilombolas,
indígenas e outras na
região em que vive
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*
Poesias
de
autores
contemporâneos biografia e obra.

ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO
* Diferenças entre estruturas de
poemas (versos e estrofes) de
texto em prosa.
* Concordância verbal para
aperfeiçoamento de textos:
sujeito e verbo.
* Verbos – apenas para perceber
e nomear ações na leitura e
escrita de textos.
* Manuseio e identificação de
suportes/portadores:
Livros,
revistas, jornal, gibi, folhetos,
folder, encartes, faixas, placas,
cartazes, cartão, panfleto, outros.
* Escolha de suporte/portador
mais apropriado para publicação
do gênero produzido: mural,
jornal da escola, caderno, livro,
outros.
ANÁLISE LINGUISTICA
/SEMIÓTICA
* Estruturas silábicas: CV, VC, CCV,
CVC, CVV, V, CCVCC, CVCC e
outras
* Correspondências regulares
contextuais entre letra ou grupo
de letras e seus sons:
o G/GU (garoto/ guerra)
o E ou I (perde/ perdi)
o O ou U (bambu, bambo)

proporcionalidade e configuração
retangular.
* Resolução de situações problema
envolvendo ideias da multiplicação.
* Registros pictóricos orais ou
escritos de experiências vivenciadas
a partir de situações problemas
envolvendo multiplicação (ações de
agrupar
parcelas
iguais,
configuração retangular) e divisão
(ideias de repartir coleção em partes
iguais e determinação de quantas
vezes uma quantidade cabe em
outra).
PENSAMENTO ALGÉBRICO
* Identificação de regularidades de
sequencias e determinação de
elementos ausentes na sequência.
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
*
Leitura,
interpretação
e
representação de dados em gráficos
de barras ou de colunas,
*
Coleta,
classificação
e
representação de dados em tabelas
simples em gráficos de colunas e
pictóricos.
GEOMETRIA
* Figuras geométricas espaciais
(cubo, bloco retangular, pirâmide,
cone,
cilindro
e
esfera):
reconhecimento de análise de
características
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o S ou SS (sapo/ pássaro)
* Segmentação de palavras no
texto
considerando
a
hipossegmentação
e
a
hipersegmentação.
* Vocabulário – ampliação a partir
da compreensão de significados
contextualizados.

* Semelhanças e diferenças entre
formas geométricas espaciais e
planas.
GRANDEZAS E MEDIDAS
* Utilização de medidas não
padronizadas
* Utilização do corpo como unidade
de medida
* Utilização de instrumentos de
medida arbitrárias e medidas
padronizadas
* Medidas de comprimento:
unidades não padronizadas e
padronizadas (metro, centímetro e
milímetro).
* Comparação de grandezas de
mesma natureza, por meio de
estratégias pessoais de uso e de
instrumentos de medida não
convencionais e convencionais
* Reconhecimento de instrumentos
de medidas e seus significados nos
contextos sociais.

2º ANO
EDUCAÇÃO FÍSICA

ARTE

ENSINO RELIGIOSO

* Brincadeiras e jogos que possibilitem a combinação
de habilidades estabilizadoras (rotar, desviar, equilibrar
e apoiar), locomotoras (correr, saltar, saltitar, galopar e
pular) manipulativas (chutar, arremessar, apanhar
manipulativas, chutar, arremessar, apanhar).
* Brincadeiras e jogos populares (amarelinha, elástico,
pula-corda, brincadeiras de pique etc).
* Circuitos psicomotores; jogos simbólicos; jogos com
regras simples; jogos e brincadeiras trazidas e criadas
pelos estudantes.

* Autorretrato e releitura de obras de arte.
* Arte como manifestação da cultura e identidade de
um povo (matrizes brasileiras).
* Composição de imagens em suporte de tamanhos,
formas e texturas variadas. Técnicas artísticas variadas
com instrumentos e materiais diversificados.
* Produção de imagens gráficas e plásticas a partir de
diferentes tipos de histórias e temas.
* Ponto, linha, forma, cor, contrastes de claro e escuro,
espaço, textura, equilíbrio, movimento etc.

* Grupos sociais: família,
escola e valores como
solidariedade, cooperação
e fraternidade.
* Relação entre
criança/infância e ações
voluntárias e altruístas.
* Respeito às diferenças
culturais e religiosas nos
diversos ambientes.
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* Brinquedos e jogos com materiais alternativos
(sucatas, reutilizados e recicláveis).
* Jogos de tabuleiro (dominó, damas, xadrez etc).
* Danças populares regionais; brincadeiras cantadas;
jogos de expressão corporal.
* O conhecimento sobre o corpo por meio de
atividades lúdicas, desenhos, pinturas, espelho, argila e
desenho animado.

* Experimentação com desenhos, pinturas, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem,
instalação, vídeo e fotografia.
* Diferenciação entre museus, galerias, instituições,
artistas, artesãos, curadores etc.
* Produção plástica a partir da leitura de imagens de
artistas brasileiros. Espaços naturais, como áreas
verdes, parques ecológicos, parques urbanos e de
múltiplas funções, Jardim Botânico e outros,
Exposições, galerias, oficinas, ateliês e outros.
* Monumentos/pontos turísticos de Brasília.
Composição de imagens utilizando fotografia por meio
de softwares.
* Apreciação de exposições a fim de despertar a
apreciação estética. Espaços de informação e de
comunicação artística presente na cultura: teatros,
salas de apresentação e outros.
* Cenas dramáticas: jogos dramáticos e teatrais;
improvisação teatral e representações corporais.
* Narrativas teatrais: textos infantis, peças infantis,
musicais, entre outros.
* Brincadeiras, jogos rítmicos e canções (cantigas de
roda, brinquedos cantados, cirandas, entre outros).
* Espaços culturais, espaços de convivência (hall de
entrada), espaços de contemplação (espaço da cena:
palco, arena etc.), espaços de ensaio e preparação dos
espetáculos (camarins).
* Partes do corpo cabeça, mãos, braços, antebraços,
coxa perna, pés, coluna cintura, quadril. Formas
grande, pequena, curva, reta.
* Níveis do espaço (alto, médio e baixo) e direções
básicas (frente, trás, lado e diagonal).
* Retas, curvas, círculos, ziguezague e formas
geométricas.
* Movimentos com tempo rápido, lento, pausado.
* Improvisações livres e/ou dirigidas.

* Simbolismo Religioso:
símbolos religiosos e o
transcendente.
* Danças e alimentos
presentes nas diferentes
manifestações religiosas.
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* Improvisação a partir das características da fauna e
flora.
* Improviso, dança.
* Registros pessoais da experiência vivenciada em
dança.
* Obras literárias, musicais e fotográficas presentes na
cultura infantil.
* Gêneros/estilos musicais (marchinhas, parlendas,
trava- língua, jingle, cívica, regionais, dentre outros).
* Audição de repertórios: os familiares, os pessoais, os
comunitários, o portfólio musical, da turma, sons do
corpo, materiais da natureza, objetos e instrumentos
musicais.
* Canto individual, coletivo, canto coral, duplas, trios, a
capela (sem acompanhamento) e com
acompanhamento.
* Consequências do grito e da fala forçada para a saúde
vocal.
* Cuidados com a saúde bucal e respiratória.
* Espaços culturais de dança da Região Administrativa
circunvizinha à escola.
* Pausas rítmicas e melódicas; som e silêncio.
* Jogo sonoro “o que é o que é”; “Que som é esse?”,
dentre outros.
* Criação e experimentação sonoro- musical em
percussão corporal, canto e execução musical com
instrumentos.
* Pulsação da música.
* Classificação de sons (timbre): o tambores o
chocalhos o percussivos (clavas, baquetas, xilofone,
reco-reco).
* Representações gráficas de sons. Exemplo: figuras
geométricas representativas para determinadas
sonoridades. Uma palma correspondendo a um
quadrado; uma pisada correspondendo a um retângulo
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e outros meios de representação como letras, desenho
de objetos e materiais.

3º ano – 1º bimestre
PORTUGUÊS
ORALIDADE
* Relatos orais de acontecimentos do
cotidiano.
* Recados orais, opinião e
comentário, declamação, cordel.
* Roda de conversa; regra para
escuta atenta, fala e manutenção do
tema.
*
Relatos
espontâneos
de
acontecimentos, histórias vividas
biografias e autobiografias
* Entrevistas, relatos de curiosidades,
relatos de experimentos, registros e
observação e reportagens.

MATEMÁTICA

NÚMEROS
* Funções do número:
o Indicador de quantidade
o Indicador de posição código
o Medidas de grandezas.
* Quantificação de coleções ou
eventos
* Correspondência biunívoca
* Sequência oral numérica
* Zoneamento
* Conservação de quantidade
* Leitura, registro, escrita numérica,
comparação e ordenação de
quantidade até 999.
* Comparação entre números;
LEITURA/ESCUTA
ordenação crescente e decrescente,
* Leitura e escuta de listas diversas de antecessor e sucessor, maior que,
acordo com alguns critérios: ordem igual a, menor que
alfabética, contexto semântico
* Valor posicional dos números
* Rótulos, embalagens, logomarcas e * Composição e decomposição de
slogans: leitura apoiada em imagens números naturais
e em textos (quantidade, forma, * Representação de ordens de
disposição
gráfica
prováveis números naturais na reta numérica
interlocutores).
* Resolução de situações problemas
* Leitura com autonomia: Agendas, envolvendo significados da adição
avisos,
calendários,
bilhetes, juntar e acrescentar.
convites, receitas, instruções de * Formulação, interpretação e
montagem,
notícias,
anúncios, resolução de situações problemas
dentre outros gêneros usados no
envolvendo ações de adição (ações
de juntar, acrescentar).

CIÊNCIAS DA
NATUREZA
TERRA E UNIVERSO
* Características do
planeta Terra:
o Formato
esférico;
o Presença
de
água (corpos
d’agua, lagos,
rios, oceanos);
o Superfícies
(planícies,
montanha,
florestas,
desertos,
ambiente,
alegados,
savanas, etc.)
*
Modelos
de
representação
do
Planeta Terra:
o Mapas
o Globo terrestre
o GPS
o Fotografias
* Observação dos
eventos celestes
*
Movimentos
aparente dos astros
como:
o Lua;

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

*
Regras
em
diferentes
espaços
(sala de aula, escola,
espaços e lugares
públicos, na cidade
etc.)
* A produção de lixo
doméstico ou da
escola,
problemas
causados
pelo
excessivo consumo
consciente, hábitos
de redução reuso e
reciclagem/ descarte
e
materiais
consumidos. Uso da
água em atividades
cotidianas
(alimentação, higiene,
cultivo de plantas
etc).

Eu e o nós: vivências
no espaço público e
privado
* O “EU”, o “Outro” e
“Nós”. Os diferentes
grupos sociais e
étnicos
que
compõem a cidade e
a região: os desafios
sociais, culturais e
ambientais do lugar
onde vive.
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cotidiano, de acordo com o contexto
de uso, sua forma e finalidade.
* Níveis de compreensão da leitura:
objetiva, inferencial e avaliativa.
* Ilustração (desenhos ou colagens)
de poemas, músicas, contos de fadas,
como forma de interpretação do
tema abordado.
* Escuta e manuseio de livros e obras
infantis
* Enunciados de tarefas escolares,
curiosidades,
relatos
de
experimentos, entrevistas, verbetes
de dicionários infantis.
* Obras infantis de autores
contemporâneos: escuta, leitura e
manejo de suporte (Exemplo: Ana
Maria Machado, Ruth Rocha e
Ziraldo)
* Contos infantis e fábulas: leitura,
análise da estrutura, enraizando
elementos da narrativa, uso do léxico
literário, comparações entre textos.
* Biografias e obras de autores
contemporâneos.
ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO
* Comparação e diferenciação de
diversos gêneros textuais quanto a
aspectos composicionais
* Elementos que compõem a
apresentação de diversos gêneros e
seu contexto de produção (autor,
interlocutor, situação de interação,
finalidade, suporte e circulação).

GEOMETRIA
* Reconhecimento da corporeidade
(semelhanças, diferenças e respeito
às singularidades).

o Sol;
o Planetas;
o Estrelas

GRANDEZAS E MEDIDAS
* Utilização de instrumentos não
convencionais e convencionais na
comparação de grandezas (tempo).
* Significado de medidas e de
unidade de medida
* Registro pictóricos, orais e/ ou
escritos
das
experiências
matemáticas vivenciadas a partir de
situações problema
* Medidas de tempo
* Reconhecimento de instrumentos
de passagem de tempo: calendário,
linha do tempo
*
Sistematização
de
tempo
(estabelecimento das principais
relações entre as unidades de tempo
mais significativas; dia, semana e
mês).
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
*
Leitura,
interpretação
e
representação de dados em tabelas
de dupla entrada.
* Pesquisa e interpretação de dados
tabelas nos meios de comunicação:
mídia impressa (panfletos, jornais,
revistas, livros, entre outros) e outras
mídias (computador, televisão, DVD,
rádio, internet, entre outros).
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* Produção textual por meio de
diversos gêneros, preferencialmente
em situações reais de uso.
* Verbete de discricionários, texto
explicativos (de livros didáticos ou
não), artigos de divulgação cientifica,
entre outros.
* Reconto e reescrita de histórias a
partir de outro ponto de vista
(Exemplo: chapeuzinho vermelho na
versão do lobo).
* Características físicas psicológicas
(corajosos, medroso, apaixonado,
etc) do personagem principal das
narrativas
* Produção oral e escrita de gêneros
que apresentam a narrativa em sua
organização interna: conto popular,
conto folclórico, conto de fadas,
lendas, fábulas, entre outros.
* Adjetivação (atribuição de
qualidade/ características) por meios
de jogos brincadeiras, contextos de
leitura e escrita.
ANÁLISE LINGUÍSTICA
* Alfabeto: topologia de letras, tipos
de letras (maiúsculo e minúsculo),
ordem alfabética, identificação de
consoantes e vogais.
* Exploração de sons iniciais
(aliteração) ou finais (rimas) das
palavras
* Relação entre grafema (letra) e
fonema (som) – na leitura e escrita.
* Estruturas silábicas: CV, VC, CCV,
CVC, CVV, V, CCVCC, CVCC e outras
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* Uso do discricionário: função,
organização e utilização.
* Nome próprio (percepção no
diversos contextos de leitura e
escrita).
* Correspondências regulares diretas
entre letras e fonemas em P,
B,T,D,F,V.
*Correspondências
regulares
contextuais entre letras ou grupo de
letras e seus sons.
o C/QU (cadela quilo)

3º ano – 2º bimestre
PORTUGUÊS
ORALIDADE
*
Relatos
orais
de
acontecimentos do cotidiano.
* Recados orais, opinião e
comentário,
declamação,
cordel.
* Roda de conversa; regra
para escuta atenta, fala e
manutenção do tema.
* Relatos espontâneos de
acontecimentos,
histórias
vividas
biografias
e
autobiografias
* Entrevistas, relatos de
curiosidades,
relatos
de
experimentos, registros e
observação e reportagens.
LEITURA E ESCUTA

MATEMÁTICA
NÚMEROS
* Leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de quantidade até
999.
* Comparação entre números ;
ordenação crescente e
decrescente, antecessor e
sucessor, maior que, igual a ,
menor que
* Valor posicional dos números
* Composição e decomposição
de números naturais
* Representação de ordens de
números naturais na reta
numérica
* Construção de fatos
fundamentais da adição,
subtração.

CIÊNCIAS DA NATUREZA
* Características dos animais: Reino
Animalia
* Classificação Taxonômica dos
vertebrados.
* Subfilo dos Vertebrados:
o Peixes
o Anfíbios
o Répteis
o Aves
o Mamíferos
* Tipos de alimentação dos seres
vivos
o Herbívoros
o Carnívoros
o Onívoros
o Detritívoros
o Insetívoros
o Outros
* Hábitos de vida dos animais

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

* Atividades
produtivas: tipos
de produção, locais
de trabalho;
ferramentas e
instrumentos;
modificação da
natureza, impactos
e riscos.
Instrumentos e
máquinas de
trabalho;
remuneração e
salário;
remuneração e
gênero; relações de
poder; regras de
trabalho.
* Organização do
espaço e da

Eu e o nós:
vivências no
espaço público e
privado
* Os patrimônios
históricos e
culturais da
cidade e/ou do
municípios em
que vive.
* A produção
dos marcos da
memória:
formação
cultural da
população
* A produção
dos marcos da
memória: a
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* Leitura com autonomia:
Agendas, avisos, calendários,
bilhetes, convites, receitas,
instruções de montagem ,
notícias, anúncios, dentre
outros gêneros usados no
cotidiano, de acordo com o
contexto de uso, sua forma e
finalidade.
* Níveis de compreensão da
leitura: objetiva, inferencial e
avaliativa
* Obras infantis de autores
contemporâneos:
escuta,
leitura e manejo de suporte
(Exemplo:
Ana
Maria
Machado, Ruth Rocha e
Ziraldo).
* Fábulas: leitura, apreciação
e análise.
* Contos infantis e fábulas:
Leitura, análise da estrutura,
enfatizando elementos da
narrativa, uso do léxico
literário, comparações entre
textos.
* Anúncios publicitários e
propagandas – levantamento
de hipóteses sobre produtos,
informações explícitas e
implícitas,
finalidade
e
construção de senso crítica
sobre
o
conteúdo
apresentado.
* Jornal, campanhas e
anúncios
publicitários,
cartazes e conscientização,

* Resolução de situações –
problema envolvendo
significados da subtração:
retirar, compara e completar.
* Formulação, interpretação e
resolução de situações
problemas envolvendo ações de
adição (ações de juntar,
acrescentar).
* Números ordinais: função,
leitura e representação.

* Animais diurnos
* Ambientes em que vivem os animais
do cotidiano
* Modos de deslocamento dos
animais
o Deslocamento no ar
(voo, planação);
o Deslocamento no
solo (marcha, corrida,
salto, reputação,
bipedia,quadrupedia);
o Deslocamento na
PENSAMENTO ALGÉBRICO
água (destaque o
* Relação de igualdade.
formato fusiforme
aos animais
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
aquáticos).
* Leitura, interpretação e
representação de dados em
gráficos de barras ou de colunas,
* Pesquisa e interpretação de
dados gráficos, nos meios de
comunicação:
o Mídia
impressa
(panfletas,
jornais,
revistas, livras, entre
outros) e outras mídias
(computador, televisão,
DVD, rádio, internet,
entre outros).

produção, as
etapas da
produção do
produto: aspectos
da organização do
espaço: divisão
funcional; etapas
da produção:
divisão de tarefas;
características do
produto; finalidade
da produção.
* Inter-relação e a
interdependência
da vida cotidiana
com a escola,
cidade e trabalho.

cidade e o
campo,
aproximações e
diferenças.

GEOMETRIA
* Localização e movimentação;
o Representação
de
objetos e pontos de
referência.
* Orientação e trajetória
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notícias,
digitais.

folhetos,

textos

ESCRITA E PRODUÇÃO DE
TEXTO
* Reconto e reescrita de
histórias acrescentando ou
mudando personagens ou
uma parte (início, final, título
etc.)
* Cartazes educativos –
produção de acordo com o
assunto trabalhado
* Pontuação – uso no texto
para produzir: exclamação(!),
ponto de interrogação(?),
ponto final (.) e underline (_).
* Concordância nominal para
aperfeiçoamento de texto:
gênero e número.
* Elementos que compõem a
narrativa
(presente
em
diversos
gêneros):
personagens
(quem?),
lugar/espaço (onde?).
* Personagens secundários,
tempo
(quando),
caracterização de lugar (onde)
das narrativas.
* Sequência de ações
(enredo)
de
narrativas
presentes
em
gêneros
textuais
* Elementos que compõem a
estrutura e escritura de
diversos gêneros e seu
contexto
de
produção

o Reconhecimento
de
eventos que envolvem
orientação e trajetória de
pessoas e de objetos.
o Construção e socialização
de procedimentos e de
registros de referências
(exemplo: casa/escola;
sala de aula/ banheiro)
o Representação
da
localização e trajetórias
por meios de mapas,
desenhos e plantas.
GRANDEZAS E MEDIDAS
* Utilização de instrumentos não
convencionais e convencionais
na comparação de grandezas
(tempo).
* Registro pictóricos, orais e/ ou
escritos
das
experiências
matemáticas vivenciadas a partir
de situações problema
* Leituras de horas em relógios
digitais e analógicos, duração de
eventos e reconhecimento de
relações entre unidades de
medida de tempo.
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(características
composicionais,
autor,
interlocutor, situação de
interação, finalidade, suporte,
circulação).
ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
* Relação entre grafema
(letra) e fonema (som) – na
leitura e escrita
* Estruturas silábicas: CV, VC,
CCV, CVC, CVV, V, CCVCC,
CVCC e outras.
*
Alguns
casos
de
irregularidades
(que
dependem da consulta e
memorização):
- Uso do L ou LH (Júlio, Julho)
- Uso de U ou L (anel, céu)
* Uso do dicionário: função,
organização e utilização.
* Correspondências regulares
contextuais entre letras ou
grupo de letras e seus sons:
- G/GU (garoto/guerra)
- Modos de nasalação – M e
N no final da sílaba
(bombom, ponte); NH
(galinha); usando o til
(maçã, anão)
* Oposição surda/sonora
(diferenças sonoras) entre:
P/B; T/D; F/V
* Vocabulário (ampliação,
significação, sinônimos e
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antônimos) a partir da leitura
ou uso de dicionário

3º ano – 3º bimestre
PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

ORALIDADE
NÚMEROS
* Escuta, leitura, reconto oral: * Composição e decomposição de
cantiga de roda, música com números naturais até as quatro
movimento, parlenda, trava- ordens.
língua, lengalenga, adivinhações, * Representação a relação de
piada, quadrinhas, poemas, ordem de números naturais na
contos de fadas e lendas, reta numérica
contação de histórias.
* Valor posicional dos números
* Modos de falar: regionalismo, * Comparação entre números;
sotaque, adequação linguística à ordenação crescente e
decrescente, antecessor e
situação comunicativa.
*
Relatos
orais
de sucessor, maior que, igual a,
menor que
acontecimentos do cotidiano.
* Roda de conversa: regra para * Leitura, registro, escrita
escuta atenta, fala e manutenção numérica, comparação e
ordenação de quantidade até 999
do tema.
* Construção de fatos
fundamentais da adição,
LEITURA E ESCUTA
* Níveis de compreensão da subtração e multiplicação.
leitura: objetiva, inferencial e * Leitura, escrita, comparação e
avaliativa
ordenação de números naturais
* Conto folclórico, lendas e de quatro ordens.
contos acumulativo: escuta da * Resolução de situações
conotação e comparação com a problemas envolvendo as ideias
leitura
do
texto
escrito da multiplicação; soma de
(exploração de contos indígenas e parcelas iguais, combinações,
africanos).
proporcionalidade e configuração
retangular.

CIÊNCIAS DA NATUREZA

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

VIDA E EVOLUÇÃO
* Reprodução e prole
* Reprodução dos serres vivos e
continuidade das espécies:
o Reprodução no reino animal;
* Ciclo de vida dos seres vivos:
nascimento; crescimento,
reprodução; envelhecimento;
morte
* Ciclo de vida dos animais no
meio terrestre e aquático
* Interferências no ciclo de vida
dos animais:
- doenças
- escassez de nutrientes
- condições ambientais
desfavoráveis
- diminuição das populações e
extinções
* Desequilíbrios ambientais e seus
impactos nas populações de
animais.

* Produtos e serviços
importantes
ao
atendimento
das
necessidades básicas
da
sociedade
e
sujeitos envolvidos
na produção.
* Função dos meios
de
transporte
(particular e coletivo)
*
Meios
de
comunicação
e
tecnologias. Uso das
tecnologias no dias a
dia.
*Imagens
bidimensionais
e
tridimensionais em
diferentes tipos de
representação
cartográficas.

Eu e o nós:
vivências no
espaço público
e privado
* A cidade, suas
zonas urbanas e
rural e seus
espaços
públicos
e
protegidos
(áreas
de
conservação
ambiental)
* A cidade e
suas atividades:
cultura e lazer
nas zonas rurais
e urbanas.
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* Texto: verbal (escrita), não
verbal (imagem) e multimodal
PENSAMENTO ALGÉBRICO
(escrita e imagem), concretizado * Identificação de descrição de
em diversos gêneros, em regularidades em sequências
numéricas recursivas.
diferentes suportes.
ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO
* Cartas, bilhetes, convites,
cartão postal e outros – escudo
de gênero e produção de acordo
com o contexto de uso.
* Cantiga de roda, música com
movimento, parlenda, travalíngua, lengalenga, adivinhação,
piada, quadrilha poemas, escuta,
memorização, leitura, reconto
oral e produção.
* Elementos que compõe a
apresentação
de
diversos
gêneros e seu contexto de
produção (autor, interlocutor,
situação de interação, finalidade,
suporte e circulação).
* Produção textuais por meio de
diversos
gêneros,
preferencialmente em situações
reais de uso.
* Parágrafo – para organizar
ideias no texto.
* Elementos que compõem a
narrativa (presente em diversos
gêneros): personagens (quem?),
lugar/espaço (onde?) e ações (o
quê?).
* Sequência de ações (enredo) de
narrativas presentes em gêneros
textuais.

PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA
*
Situações
–
problema
envolvendo análise crítica dos
dados de gráficos e tabelas.
*
Coleta,
classificação
e
representação
de
dados
referentes a variáveis categóricas,
por meio de tabelas e gráficos,
GEOMETRIA
* Figuras geométricas espaciais
(cubo, bloco retangular, pirâmide,
cone,
cilindro
e
esfera):
reconhecimento de análise de
características e planificações.
*
Estabelecimento
de
comparações entre objetos do
espaço físico e entre outros
objetos geométricos.
GRANDEZAS E MEDIDAS
* Troca entre valores, cédulas e
moedas
* Comparação de valores
monetários
* Sistema Monetário Brasileiro:
Estabelecimento de equivalências
de um mesmo valor na utilização
de diferentes células e moedas.
* Formulação, interpretação e
resolução de situações problema
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* Pronome pessoal (elemento de
coesão) para evitar repetições de
nomes em produções textuais.

envolvendo o Sistema Monetário
Brasileiro.

ANÁLISE LÍNGUISTICA
* Correspondências regulares
contextuais entre letras ou grupo
de letras e seus sons:
o Uso do R/RR: r (rua,
barata, honra, porta), rr
(carro).
o Uso do S/SS em palavras
com som de S: S (sapo), ss
(pássaro).
o C/QU (cadela/quilo).
* Alguns casos de irregularidade
(que dependem da consulta e
memorização)
o Uso do G ou J (girafa, jiló)
o Uso do H inicial (hora, ora).

3º ano – 4º bimestre
PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

ORALIDADE
* Roda de conversa: regra para
escuta atenta, fala e manutenção
do tema.
* Relatos orais de acontecimentos
do cotidiano.
* Recursos paralingúisticos (gestos,
tonalidade da voz e expressão
facial), de acordo com o objetivo
do ato de interlocução.
* Debates: espontâneo e planejado
(escuta e argumentos)

NÚMEROS
* Representação a relação de
ordem de números naturais na reta
numérica
* Valor posicional dos números
* Comparação entre números;
ordenação crescente e
decrescente, antecessor e sucessor,
maior que, igual a, menor que
* Leitura, registro, escrita
numérica, comparação e ordenação
de quantidade até 9.999

CIÊNCIAS DA
NATUREZA
* Tipos de solo:
- arenoso;
- argiloso;
- humoso;
- silte;
- calcário
* Usos do solo
* Importância do solo
para os seres vivos
* Características dos
solos:
- cor;

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

* Localização de Brasília
em relação à sala de
aula, à escola, à região
administrativa,
ao
Distrito, à Região, ao
Brasil e ao mundo.
Legendas com símbolos
de diversos tipos de
representações
em
diferentes
escalas
cartográficas.

Eu e o nós:
vivências no
espaço público e
privado
* O trabalho nas
zonas urbanas das
cidades
e
as
tecnologias
utilizadas.
Profissões,
produtos e serviços
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LEITURA E ESCUTA
* Histórias em quadrinhos:
exploração de inferências e
previsões a partir da sequência de
imagens.
* Poesias de autoria: diferenciação
da poesia de autoria e textos
anônimos (parlendas e outros);
exploração da rima e da
musicalidade.
* Criação de histórias por meio de
desenhos.
ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO
* Poesias/Poemas: leitura,
compreensão, escrita e
declamação.
* Reescrita de poemas em prosa e
vice-versa.
* Manuseio, identificação e
escolha de suportes de acordo com
o gênero e se contexto de
circulação: livros, revistas, jornal,
gibi, folhetos, folder, encartes,
faixas, placas, cartazes, cartão,
panfletos, mural, jornal da escola,
caderno, livro, outros.
* Gêneros que apresentam a
instrução/ injunção na sua
organização interna: receitas,
regras de jogos, manuais – leitura,
compreensão e produção.
* Concordância verbal para
aperfeiçoamento de textos: sujeito
e verbo

* Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números naturais de
quatro ordens.
* Divisão (ideias de repartir a
coleção em partes iguais e
determinação de quantas vezes
uma quantidade cabe em outra).
* Resolução de situações –
problema envolvendo as ideias da
divisão: ideias de repartir a coleção
em partes iguais e determinação de
quantas vezes uma quantidade
cabe em outra.
* Fracionamento da unidade para
representar partilha: metade
(meio) metade da metade.

- textura;
- tamanho das
partículas;
- permeabilidade
* Solo e agricultura
* Conservação e
preservação do solo

*
Brasília, Distrito
federal, RIDE, capitais
do brasil
* Modo de vida e
marcas
das
comunidades
do
campo, quilombolas e
indígenas, caiçaras e
ribeirinhos, de ciganos
de
refugiados.
Comunidades urbanas.
* Biodiversidade de sua
cidade:
paisagem,
relevo, águas.

ontem e hoje:
características;
semelhanças
e
diferenças; razões
das modificações.

PENSAMENTO ALGÉBRICO
* Identificação de descrição de
regularidades
em
sequências
numéricas recursivas.
PROBABILIDADE ESTATISTICA
* Situações – problema envolvendo
análise crítica dos dados de gráficos
e tabelas.
* Análise da ideia de acaso em
situações do cotidiano: espaço
amostral.
GEOMETRIA
* Composição e análises de figuras
em malhas quadriculadas e sua
relação com a medida de perímetro.
GRANDEZAS E MEDIDAS
* Medidas de comprimento (metro,
meio metro e centímetro)
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* Diferenciação entre a fala de
personagens e do narrador
* Identificação entre fala de
personagens e do narrador.
* Identificação do foco narrativo:
personagem (1ª pessoa) ou
narrador que não participa da
história (3ª pessoa).

* Construção, observação e uso de
fitas métrica, réguas e trenas)
* Medidas de massa (quilograma,
meio quilograma, grama, tonelada,
construção, observação e uso de
balanças).

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
* Nasalização em final de verbos:
viajaram/ viajarão
* Redução de gerúndio: andano/
andando
* Observação e escrita de fonemas
em final de verbos. Exemplo: r –
vender, comprar, sentir; u
(indicando pretérito) – vendeu,
comprou, sentiu).
* correspondências regulares
contextuais entre letras, grupos de
letras e seus sons:
oE ou I (perde, perdi)
* Alguns casos de irregularidade
(que dependem da consulta e
memorização)
oUso do X ou CH (xícara,
chuva)
oUso do S ou Z (casa, azedo)
oUso do S ou C (selva, cidade)

3º ANO
EDUCAÇÃO FÍSICA
* Brincadeiras e jogos que possibilitem a combinação
de habilidades estabilizadoras (rotar, desviar, equilibrar
e apoiar), locomotoras (correr, saltar, saltitar, galopar e

ARTE
* Espaços culturais diversos.
* Produção plástica a partir da leitura de imagens de
artistas locais e regionais.

ENSINO RELIGIOSO
* Admiração e
contemplação da natureza
como ação
transformadora de si
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pular), manipulativas (chutar, arremessar, apanhar,
interceptar e driblar).
* Movimentos que exigem diferentes habilidades
perceptivo- motoras (coordenação, lateralidade,
equilíbrio e organização espaço- temporal).
* Brinquedos e jogos com materiais alternativos
(sucatas, reutilizados e recicláveis).
* Danças populares do Brasil; brincadeiras cantadas;
jogos de expressão corporal.
* O conhecimento sobre o corpo por meio de
atividades lúdicas, desenhos, pinturas, espelho, argila e
desenho animado.
* Circuitos psicomotores; jogos com regras; jogos e
brincadeiras trazidas e criadas pelos estudantes.

* Suportes de tamanhos, formas e texturas variadas
para elaboração de trabalhos.
* Desenhos, pinturas, esculturas etc.
* Cores na natureza e as produzidas pelo homem.
* Espaços de informações e de comunicação
artística/cultural: museus, mostras, exposições,
galerias, oficinas, ateliês e outros.
* Elementos básicos da linguagem visual: relação
entretexturas, formas, ritmos, movimentos e equilíbrio.
* Leitura de imagens (fotografia, desenho, pintura,
escultura, colagem, instalação, objetos).
* Monumentos/pontos turísticos do Distrito Federal.
* Teatro Nacional, Centro Cultural Banco do Brasil,
Complexo Cultural Funarte Brasília, Teatro Dulcina,
Espaço Cultural Renato Russo, Teatro Mapati, Espaço
Cena, Espaço Cultural Bagagem, Espaço Semente,
Teatro da Escola Parque 307/308 Sul, entre outros.
* Espetáculos cênicos: teatro de rua, teatro de
sombras, teatro de bonecos/ marionetes.
* Expressão corporal e vocal.
* Criação e interpretação de personagens de filmes,
livros, contos, desenhos animados, peças infantis,
entre outros.
* Elementos do teatro: palco, bastidores, camarim,
cenário, cortina, plateia, sonoplastia, figurino e
maquiagem.
* Elaboração de espetáculos em grupo.
* Gêneros dramáticos: comédia, drama, musical, entre
outros.
* Espaços de informações e de comunicação
artística/cultural: museus, mostras, exposições,
galerias, oficinas, ateliês e outros.
* Cor, forma, textura, equilíbrio, movimento,
contrastes de claro e escuro.
* Leitura de imagens (fotografia, desenho, pintura,
escultura, colagem, instalação, objetos).

mesmo e do meio em que
vive.
* Ações voluntárias, como
expressão da alteridade
humana.
* Visões da natureza,
segundo a percepção
humana da ação do
Sagrado.
* Espaços e territórios
religiosos.
* Indumentárias religiosas.
* Percepção da presença
do Sagrado nas diversas
culturas.
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4º ano – 1º bimestre
PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

ORALIDADE
* Relatos de acontecimentos,
histórias e experiências vividas a
partir de anotações prévias.
LEITURA E ESCUTA
* Níveis de compreensão da leitura:
objetiva, inferencial e avaliativa
* Leitura textual, contextual,
inferencial e intertextual
* Obras literárias (apreciação,
escuta e manuseio; compreensão e
interpretação, leitura individual e
coletiva
* Comparação e diferenciação de
diversos gêneros textuais quanto a
aspectos composicionais e
finalidade
* Ditados populares, trovas,
literatura de cordel e adivinhações;
Contos de fada, contos populares e
africanos, folclóricos, causos, mitos
e fábulas
* Livros e obras infantis: Clássicos
da Literatura Infantil
* Elementos da narrativa: enredo,
tempo, espaço, personagens,
narrador e a construção do discurso
direto e discurso indireto
* Biografia e obras de autores
selecionados

NÚMEROS
* Sequência numérica oral/escrita,
conservação de quantidade.
* Sequência oral numérica, leitura,
registro, escrita numérica,
comparação e ordenação de
quantidades até 999.
* Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números naturais de
três ordens.
* Valor posicional dos números.
* Composição e decomposição de
números naturais até três ordens.
* Resolução de situações-problema
envolvendo significados da adição:
juntar e acrescentar.
* Representação e relação de
ordem de números naturais na reta
numérica.
* Composição e relação de ordem
de número natural de até três
ordens, por meio de adições.

ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO

PENSAMENTO ALGÉBRICO
* Identificação e descrição de
regularidades em sequências
numéricas recursivas.
GEOMETRIA
* Exploração, representação e
localização por meio de mapas e
desenho de plantas baixas para o
reconhecimento do espaço.

CIÊNCIAS DA
NATUREZA
* Movimentos cíclicos
do Sol e da Lua: fases
da Lua; movimentos de
rotação e translação da
Terra;
* Registro do tempo e
a organização da vida.
* Calendário e anos
bissextos.
* Estações do ano
* Pontos cardeais
* Instrumentos de
orientação e
localização: bússola e
GPS.

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

* Distância, pontos
cardeais, orientação
* Noções de proporção,
escala e referenciais de
localização
* Tipos variados de
mapas (características,
elaboradores,
finalidades, diferenças
e semelhanças)
* Usos das imagens de
satélites
* Planejamento do DF:
construção processos
migratórios.
Crescimento
demográfico.
* Regiões
Administrativas e a
RIDE. Etapas de
ocupação no DF –
semelhanças,
permanências e
mudanças. * Formas de
organização dos
poderes: papel do
executivo, do
legislativo, do judiciário
e da sociedade civil

Migrações como
uma característica
humana:
trajetórias dos
grupos humanos e
a formação do
Distrito Federal
* A ação das
pessoas, grupos
sociais e
comunidades no
tempo e no espaço:
nomandismo,
agricultura, escrita,
navegações,
indústria, entre
outras
* O passado e o
presente: a noção
de permanência e
as lentas
transformações
sócias e culturais
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* Elementos que compõem a
apresentação de diversos gêneros e
seu contexto de produção (autor,
interlocutor, situação de interação,
suporte e circulação)
* Gêneros que apresentam a
narrativa em sua organização
interna: fábulas tradicionais e
modernas, contos de suspense;
conto popular; lendas, mitos e
crônica – análise de mecanismos de
coesão e coerência, reconto oral e
produção escrita
* Análise e percepção de elementos
da narrativa, presentes em
diferentes gêneros: foco narrativo;
características físicas e psicológicas
(teimoso, corajoso, etc) do
personagem principal; identificação
de personagens secundários;
caracterização de lugar (onde) e o
tempo (quando), enredo
(desenvolvimento do conflito,
clímax e desfecho), discurso direto
e indireto
* Revisão e reescrita de textos
produzidos, considerando um ou
mais aspectos: pontuação,
paragrafação, ortografia,
concordância nominal e verbal,
coerência e coesão, características
do gênero produzido
ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
* Revisão do alfabeto (letras
maiúsculas e minúsculas)
* Letra maiúscula (substantivo
próprio – revisão)

* Localização e movimentação:
pontos de referência, direção e
sentido.
* Utilização de malha ou redes para
representar no plano a posição de
uma pessoa ou objeto.
* Orientação e trajetória.
MEDIDAS E GRANDEZAS
* Medida de tempo: leitura e
registro de horas em relógios
digitais e analógicos, duração de
eventos e relações entre unidades
de medida de tempo.
* Situações-problema envolvendo
transformação entre as principais
unidades de tempo: dia/mês;
dia/semana; mês/ ano; horas/dias.
* Relógios analógico.
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
* Coleta, classificação e
representação de dados de
pesquisa, realizada por meio da
construção de tabelas.
* Leitura e interpretação de
informações presentes nos meios
de comunicação e no comércio,
registradas por meio de tabelas.
PENSAMENTO ALGÉBRICO
* Identificação e descrição de
regularidades em sequências
numéricas recursivas.
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* Ordem alfabética
* Substantivos (apresentação do
conceito, em situações contextuais)
* Revisão: Modos de nasalização –
M e N no final de sílaba (bombom,
ponte); NH (galinha); usando o til
(maçã, anão); contiguidade (cama,
dama); uso do “m” antes de “p” e
“b”
* Dígrafos: “nh” e “ch”
* Consulta a dicionário: estudo de
verbete como gênero e formas de
uso
* Vocabulário: ampliação,
significação, sinônimos e antônimos
(inferir sentido a partir da leitura e
uso do dicionário)

4º ano – 2º bimestre
PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

ORALIDADE
* Recursos paralinguísticos (gestos,
tonalidade da voz e expressão
facial), de acordo com o objetivo
do ato de interlocução
* Obras literárias, de arte e
pinturas conhecidas

NÚMEROS
* Sequência numérica oral/escrita,
conservação de quantidade.
* Sequência oral numérica, leitura,
registro, escrita numérica,
comparação e ordenação de
quantidades até 9999.
* Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números naturais de
quatro ordens.
* Valor posicional dos números.
* Composição e decomposição de
números naturais até quatros
ordens.
* Resolução de situações-problema
envolvendo significados da

* Cadeias alimentares.
* Produtores,
consumidores e
decompositores.
* Relação de
alimentação (fonte de
energia e matéria)
estabelecida por
organismos em um
ecossistema.
* Fluxo de energia nos
ecossistemas.
* Ciclo da matéria nos
ecossistemas: matéria
orgânicadecompositores

LEITURA E ESCUTA
* Níveis de compreensão da
leitura: objetiva, inferencial e
avaliativa
* Leitura textual, contextual,
inferencial e intertextual
* Obras literárias (apreciação,
escuta e manuseio; compreensão e

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

* Características das
paisagens naturais e
antrópicas no ambiente
em que vive, a ação
humana na
conservação ou
degradação.
* Relevo (áreas altas,
baixas, planas e
elevações); águas (rios,
lagos, mares, lagoas,
canais e baías);
vegetação (natural e
introduzida); clima e
tempo (temperatura,

Migrações como
uma característica
humana: trajetórias
dos grupos
humanos e a
formação do
Distrito Federal
* Os processos
migratórios do
Brasil: os grupos
indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização
territorial, a
presença
portuguesa, a
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interpretação, leitura individual e
coletiva
* Comparação e diferenciação de
diversos gêneros textuais quanto a
aspectos composicionais e
finalidade
* Ditados populares, trovas,
literatura de cordel e adivinhações;
Contos de fada, contos populares e
africanos, folclóricos, causos, mitos
e fábulas
* Livros e obras infantis: Clássicos
da Literatura Infantil
* Elementos da narrativa: enredo,
tempo, espaço, personagens,
narrador e a construção do
discurso direto e discurso indireto
ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO
* Elementos que compõem a
apresentação de diversos gêneros
e seu contexto de produção (autor,
interlocutor, situação de interação,
suporte e circulação)
* Gêneros que apresentam a
narrativa em sua organização
interna: fábulas tradicionais e
modernas, contos de suspense;
conto popular; lendas, mitos e
crônica – análise de mecanismos
de coesão e coerência, reconto oral
e produção escrita
* Análise e percepção de
elementos da narrativa, presentes
em diferentes gêneros: foco
narrativo; características físicas e
psicológicas (teimoso, corajoso,
etc) do personagem principal;

subtração: retirar, comparar e
completar.
* Representação e relação de
ordem de números naturais na reta
numérica.
* Composição e relação de ordem
de número natural de até quatro
ordens, por meio de adições.
* Representação e relação de
ordem de números naturais na reta
numérica.
* Composição e decomposição de
um número de até quatro ordens,
por meio de adições e
multiplicações por potências de 10.
* Atividades lúdicas envolvendo os
conceitos e operações matemáticas
estudados.
* Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa, uso de
calculadora, socialização de
estratégias de conferência;

matéria inorgânicaprodutores matéria
orgânica.
* Fluxo de Energia e
matéria unidirecional
em cada nível trófico;
liberação de energia e
disponibilização de
matéria (orgânica e
inorgânica) ao longo
das cadeias
alimentares,
diminuição da energia
e matéria disponível
em cada nível trófico.
* Impacto das
extinções e diminuição
das populações nos
ecossistemas e cadeias
alimentares.

chuvas, vento e
umidade)

diáspora forçada
dos africanos, os
processos de
escravização.
Aculturação,
enculturação e
interculturalidade
* Os processos
migratórios do final
do século XIX e
início XX no Brasil

MEDIDAS E GRANDEZAS
* Medidas de comprimento:
estimativa, utilização de
instrumentos de medida e de
unidades de medida convencionais
mais usuais.
* Unidade de medida de
temperatura grau Celsius.
* Temperatura máxima e mínima
diárias, em local do seu cotidiano.
* Identificação e utilização dos
principais instrumentos de medidas
presentes no contexto
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identificação de personagens
secundários; caracterização de
lugar (onde) e o tempo (quando),
enredo (desenvolvimento do
conflito, clímax e desfecho),
discurso direto e indireto
* Revisão e reescrita de textos
produzidos, considerando um ou
mais aspectos: pontuação,
paragrafação, ortografia,
concordância nominal e verbal,
coerência e coesão, características
do gênero produzido
* Fábula: produção de reconto e
autoria de fábulas após
comparação entre fábulas
tradicionais e contemporâneas,
considerando os aspectos que
compõem esse gênero
* Concordância nominal em
situações contextuais: relações de
gênero e número necessários para
o aperfeiçoamento do texto
ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
* Acentuação de palavras
conhecidas
* Classificação quanto a tonicidade
(oxítona, paroxítona e
proparoxítona), com foco em
acentuação de palavras
conhecidas, destacando a
frequência de paroxítonas na
língua portuguesa
* Adjetivos (apresentação do
conceito, em situações
contextuais)

sociocultural: régua, para medir
pequenos objetos e distâncias
maiores: fitas métrica, para medir o
corpo, balanças, explorando
diferentes tipos e usos; recipientes
graduados para comparar
quantidades de líquidos.
Termômetro, velocímetros, relógios
e cronômetros.
GEOMETRIA
* Figuras geométricas espaciais
(prismas e pirâmides):
reconhecimento, representações,
planificações e características.
* Composição, decomposição e
representação de figuras
tridimensionais: Construção de
sólidos; embalagens.
* Planificações de cubos e
paralelepípedos.
Probabilidade e Estatística
* Noções de combinação associada
à multiplicação e tabela.
* Situações-problema simples,
envolvendo noções de possiblidade
e probabilidade.
PENSAMENTO ALGÉBRICO
* Grandezas diretamente
proporcionais: associar a
quantidade de um produto ao valor
a pagar, alterar as quantidades de
ingredientes de receitas, ampliar ou
reduzir escala em mapas, entre
outros.

109

* Pontuação: importância e uso
contextual; pontuação do diálogo
* Redução de ditongos
(poço/pouco; pexe/peixe)
* Sibilantes: /s/ e suas escritas (“s”,
“c”, “ç” etc.)

4º ano – 3º bimestre
PORTUGUÊS
ORALIDADE
* Debates espontâneo, temático,
intencional e planejado (escuta
organizada e apresentação de
argumentos, opiniões e
comentários)
LEITURA E ESCUTA
* Níveis de compreensão da leitura:
objetiva, inferencial e avaliativa
* Leitura textual, contextual,
inferencial e intertextual
* Ditados populares, trovas,
literatura de cordel e adivinhações;
Contos de fada, contos populares e
africanos, folclóricos, causos, mitos
e fábulas
* Livros e obras infantis: Clássicos
da Literatura Infantil
* Elementos da narrativa: enredo,
tempo, espaço, personagens,
narrador e a construção do discurso
direto e discurso indireto
* Textos: verbal (escrita), não
verbal (imagem) e multimodal
(escrita e imagem) concretizados

MATEMÁTICA
NÚMEROS
* Sistema de numeração decimal:
ordem de dezena de milhar.
* Sistema de numeração decimal:
ordem de dezena de milhar;
* Decomposição numérica: forma
polinomial; forma de produto de
fatores.
* Composição e decomposição de
um número natural de até cinco
ordens, por meio de adições e
multiplicações por potência de 10.
* Relação de ordens dos números
naturais e seu posicionamento na
reta numerada.
* Elaboração e resolução de
problemas envolvendo diferentes
significados da multiplicação: adição
de parcelas iguais, configuração
retangular, proporcionalidade.
* Decomposição numérica: forma
polinomial; forma de produto de
fatores.
* Números racionais: representação
decimal para escrever valores do
sistema monetário brasileiro.

CIÊNCIAS DA
NATUREZA
* Teias alimentares.
* Perda energética
entre níveis tróficos.
* Sol como fonte de
energia primária para
os seres vivos.
* Sol como fonte
primária de energia
para a produção de
alimentos.
* Plantas e alimentos
como fonte de energia.
* Conservação e
preservação do
Cerrado.
* Processo de
decomposição de seres
vivos.
* Fungos e bactérias –
agentes
decompositores.
* Fatores importantes
para que ocorra a
decomposição: calor,
umidade e oxigênio.
* Ciclagem de
nutrientes.

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

* Distrito Federal na
região Centro-Oeste
* Interdependência do
campo e da cidade,
considerando fluxos
econômicos, de
informações, de ideias e
de pessoas
* Características do
trabalho no campo e na
cidade
* Questão da
infraestrutura:
saneamento básico,
mobilidade, etc.

Migrações como
uma característica
humana:
trajetórias dos
grupos humanos e
a formação do
Distrito Federal
* As dinâmicas
internas de
migração no Brasil
a partir dos anos
1960
* Antigas capitais,
Missão Cruls, a
história de JK, os
idealizadores de
Brasília (Lúcio
Costa e Niemeyer),
os candangos
* Povos indígenas
que migraram para
a região e
ajudaram na
construção como
os TapuiasFulniôs, os CaririXocó e os Xikrin
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em diversos gêneros em diferentes
suportes
ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO
* Análise e percepção de
elementos da narrativa, presentes
em diferentes gêneros: foco
narrativo; características físicas e
psicológicas (teimoso, corajoso,
etc) do personagem principal;
identificação de personagens
secundários; caracterização de
lugar (onde) e o tempo (quando),
enredo (desenvolvimento do
conflito, clímax e desfecho),
discurso direto e indireto
* Revisão e reescrita de textos
produzidos, considerando um ou
mais aspectos: pontuação,
paragrafação, ortografia,
concordância nominal e verbal,
coerência e coesão, características
do gênero produzido
* Elementos coesivos e de
coerência (para garantir a
progressão temática e conceitual)
* História em quadrinhos: reconto
de fábulas e contos em forma de
HQ e produção de autoria
* Transcrição de diálogos sob a
forma de texto narrativo usando
pontuação
* Resumo de livro
ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
* Pronomes pessoais (reto,
oblíquo) – uso do pronome no

* Ampliação dos procedimentos
operatórios de adição e subtração
dos números naturais para
contextos envolvendo os números
decimais.
* Números decimais: representação
de diferentes formas reconhecendo
o procedimento da
complementação das casas
decimais.
* Atividades lúdicas envolvendo os
conceitos e operações matemáticas
estudados.
PENSAMENTO ALGÉBRICO
* Sequência numérica recursiva
formada por múltiplos de um
número natural.

* Equilíbrio ecológico
de ecossistemas.

GEOMETRIA
* Semelhanças e diferenças entre os
polígonos.
Medidas e Grandezas
* Interpretação e resolução de
problemas utilizando o Sistema
Monetário Brasileiro.
* Troca entre valores, cédulas e
moedas.
* Comparação de valores
monetários;
* Sistema Monetário Brasileiro:
estabelecimentos de equivalências
de um mesmo valor na utilização de
diferentes cédulas e moedas.
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
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texto, realçando seus efeitos na
coesão
* Representação das sibilantes /s/,
/z/ representadas por “s” (Exemplo:
sapo, asa)
* Verbo (apresentação do conceito,
em situações contextuais)
* Hipercorreção “u/l” em verbos
(enganol/ enganou)

* Coleta, classificação e
representação de dados de
pesquisa, realizada por meio da
construção de gráficos de colunas
simples ou agrupadas.
* Leitura e interpretação nos meios
de comunicação e no comércio,
registradas por meio de gráficos.

4º ano – 4º bimestre
PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

ORALIDADE
* Recursos paralinguísticos (gestos,
tonalidade da voz e expressão
facial), de acordo com o objetivo do
ato de interlocução
* Entrevistas
LEITURA E ESCUTA
* Níveis de compreensão da leitura:
objetiva, inferencial e avaliativa
* Leitura textual, contextual,
inferencial e intertextual
* Letras de músicas: uso de
recursos estéticos, composição e
comparações entre vários autores
* Poesia/Poema: moderna e
contemporânea; uso de metáforas
e outras figuras de linguagem
(estudo sem classificação, apenas
discutindo o sentido)
* Cordel: análise do gênero e
estudo de obras de alguns autores

NÚMEROS
* Sequência numérica oral/escrita,
conservação de quantidade.
* Sequência oral numérica, leitura,
registro, escrita numérica,
comparação e ordenação de
quantidades até 999999.
* Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números naturais de
seis ordens.
* Valor posicional dos números.
* Composição e decomposição de
números naturais até seis ordens.
* Resolução de situações-problema
envolvendo significados da adição:
juntar e acrescentar.
* Representação e relação de ordem
de números naturais na reta
numérica.
* Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa, uso de
calculadora, socialização de
estratégias de conferência.

* Introdução aos
micro-organismos.
* Micro-organismos e a
manutenção da vida na
Terra.
* Bactérias e os seres
vivos.
* Fermentação bebidas alcoólicas,
produtos lácteos e
panificação.
* Fermentação Produção de etanol a
partir do uso d
levedura
Saccharomyces
cereviseae.
* Produção de
penicilina a partir de
fungos.
* Doenças causadas
por vírus, bactérias,
fungos e protozoárias.

ESCRITA E PRODUÇÃO DE TEXTO

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

* População total do DF
e sua distribuição,
fluxos migratórios
* Modos de vida nas
regiões administrativas
do DF.
* Principais atividades
econômicas e
produtivas.
* Espaços de memória,
cultura, lazer e
patrimônio

Migrações como
uma característica
humana:
trajetórias dos
grupos humanos e
a formação do
Distrito Federal
* Antigas capitais,
Missão Cruls, a
história de JK, os
idealizadores de
Brasília (Lúcio
Costa e Niemeyer),
os candangos
* Declaração dos
direitos humanos
* O mundo da
tecnologia: a
integração de
pessoas e as
exclusões sociais e
culturais
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* Análise e percepção de elementos
da narrativa, presentes em
diferentes gêneros: foco narrativo;
características físicas e psicológicas
(teimoso, corajoso, etc) do
personagem principal; identificação
de personagens secundários;
caracterização de lugar (onde) e o
tempo (quando), enredo
(desenvolvimento do conflito,
clímax e desfecho), discurso direto
e indireto
* Revisão e reescrita de textos
produzidos, considerando um ou
mais aspectos: pontuação,
paragrafação, ortografia,
concordância nominal e verbal,
coerência e coesão, características
do gênero produzido
* Elementos coesivos e de
coerência (para garantir a
progressão temática e conceitual)
* Notícia: escrita de texto de
autoria a partir de pesquisa de
dados e organização de
informações
* Criação de manchetes para
notícias
* Concordância verbal em situações
contextuais: utilização de sujeito e
verbo visando aperfeiçoamento do
texto
ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
* Verbo (pretérito perfeito) – em
texto com lacunas (apenas
evidenciar o tempo passado, sem
classificar o aspecto0

* Divisão (ideias de repartir a
coleção em partes iguais e
determinação de quantas vezes uma
quantidade cabe em outra).
* Registros pictóricos orais ou
escritos de experiências vivenciadas
a partir de situações-problema
envolvendo adição (ideias de juntar
e acrescentar), subtração (ideias de
retirar, comparar e completar),
multiplicação (ações de agrupar
parcelas iguais, combinações e
configuração retangular) e divisão
(ideias de repartir a coleção em
partes iguais e determinação de
quantas vezes uma quantidade cabe
em outra.)
* Elaboração e resolução de
problemas envolvendo diferentes
significados da multiplicação e da
divisão: adição de parcelas iguais,
configurações retangular,
proporcionalidade, partilha e
medida.
* Números racionais: Resolução de
situações-problema envolvendo
números fracionários (parte, todo e
fração de quantidade) no contexto
social.
* Associação da representação de
um número decimal a uma fração
em especial:
½ = 0,5 ; ¼ = 0,25; ¾ = 0,75;
1/10= 0,1; 1/100= 0,01 sempre em
contextos ligados a medidas e
grandezas.

* Transmissão e
prevenção de doenças
causadas por microorganismos (vírus,
bactérias, fungos e
protozoários);
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* Verbo: contraposição de
desinências do gerúndio
(falano/falando) e entre as nasais
“am” (passado) e “ão” (futuro” a
partir do uso
* Revisão: R (cantar, dançar), S
(plural), U (desinência de pretérito)
* Fonema /ch/, /ksi/, /s/, /z/
representadas pela letra “x”
(xarope, fixo, próximo, exato) –
sons da letra X

* Relação de equivalência entre
frações.
* Situações-problema envolvendo
números fracionários (partes/todo e
fração de quantidade) no contexto
social.
* Atividades lúdicas envolvendo os
conceitos e operações matemáticas
estudados.
PENSAMENTO ALGÉBRICO
* Sequência numérica recursiva
formada por número que deixam o
mesmo número que deixam o
mesmo resto ao serem divididos por
um mesmo número natural
diferente de zero.
* Propriedade da igualdade.
GEOMETRIA
* Cálculo do perímetro de figuras
planas.
* Áreas de figuras construídas em
malhas quadriculadas;
MEDIDAS E GRANDEZAS
* Medidas de Massa e capacidade:
estimativas, utilização de
instrumentos de medidas e de
unidades de medida convencionais
mais usuais (lata de óleo, punhado,
entre outros).
* Identificação e utilização dos
principais instrumentos de medidas
presentes no contexto sociocultural:
régua, para medir pequenos objetos
e distâncias, trena e metro, para
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medir distâncias maiores, fita
métrica, para medir o corpo,
balanças, explorando diferentes
tipos de usos; recipientes graduados
para comprar quantidades de
líquidos; termômetros,
velocímetros, relógios e
cronômetros.
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
* Coleta, classificação e
representação de dados de
pesquisa, realizada por meio da
construção de gráficos de colunas
simples ou agrupadas.
* Leitura e interpretação de
informações presentes nos meios de
comunicação e no comércio,
registrados por meio de gráficos.

4º ANO
EDUCAÇÃO FÍSICA
* Brincadeiras e jogos de matriz indígena (Exemplo:
peteca, jogo da onça, corrida de tora etc.)
2. Brincadeiras e jogos de matriz africana (Escravos de
Jó, terra- mar, mamba etc.)
* Regras de convívio social e escolar; respeito à
diversidade; cooperação e solidariedade
* Brincadeiras e jogos populares (piques, pula-corda,
elástico, bola de gude etc.)
* Oficinas de criação de brinquedos com materiais
recicláveis (garrafa PET, barbante, papelão, papel de
diversas cores, caixas de papelão etc.)
* Jogos pré desportivos; atividades adaptadas de
modalidades esportivas; jogos de combate; atividades
adaptadas de lutas; ginástica geral (passos, corridas,

ARTE

ENSINO RELIGIOSO

* Manifestações culturais e artísticas das culturas
locais, regionais e nacionais
* Vivências com brinquedos, brincadeiras, jogos,
danças, canções e histórias de diferentes matrizes
estéticas e culturais
* Experimentação com cores frias e cores quentes.
Cores na natureza e as produzidas pelo ser humano
* Diferenciação de cores primárias, secundárias e
terciárias
* Elementos básicos da linguagem visual: relação entre
ponto, linha, plano, cor, textura, forma, volume, luz,
ritmo, movimento, equilíbrio.

* Paz e justiça em diversos
grupos sociais (família,
escola e comunidade).
* Solidariedade e
percepção do outro como
postura ética.
* Percepção das diversas
formas de manifestação
do fenômeno religioso,
crenças religiosas e
filosofias de vida.
* Cantos, danças e
narrativas nas principais
manifestações religiosas
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saltos, giros, equilíbrios, ondas, poses, marcações e
balanceamentos).
* Danças de matriz indígena (Toré, Cateretê, Acyigua
etc.).
* Danças de matriz africana (Maracatu, Jongo, Samba,
Frevo etc.).
* Regras de convívio social e escolar; respeito à
diversidade; cooperação e solidariedade.
* O corpo e seu desenvolvimento como forma de
linguagem e comunicação social, afetiva e biológica.

* Espaços de informação e de comunicação
artística/cultural: museus, mostras, exposições,
galerias, oficinas, ateliês, feiras e outros.
* Desenhos, pinturas, construções e esculturas
temáticas.
* Athos Bulcão.
* Desenho de Lúcio Costa.
* Monumentos de Oscar Niemeyer.
* Obras de artistas do modernismo brasileiro.
* Arte no Distrito Federal e seus artistas locais.
* Obras artísticas em períodos e movimentos distintos.
* Composição de cenas teatrais: monólogo, standup,
esquetes.
* Espetáculos cênicos convencionais e não
convencionais. Formação de plateia.
* Produção e encenação textos dramáticos: expressão
corporal; expressão vocal: articulação, dicção e
projeção e comunicação espontânea das diferentes
sensações (olhar, ver, escutar, ouvir, comer, pegar,
cheirar, andar etc.).
* Dramatização de histórias diversas.
* Tecnologia e recursos digitais em produções cênicas.
Exemplo: filmadora, gravador, câmeras, celulares,
jogos eletrônicos, aplicativos, websites, entre outros.
* Teatro de bonecos/marionetes, teatro de atores,
teatro de sombras, teatro de máscaras, musicais, entre
outros
* Criação de um personagem (sua própria “cara de
palhaço”), maquiagem, mímica, acrobacia,
malabarismo e outros.
* Grupos indígenas (Tapuias-Fulniôs, Guajajaras,
Pataxós, Tukano e outros), Quilombo Mesquita,
Ciganos e Afrobrasileiros
* Manifestações de dança da comunidade local e
regional
* Espaços culturais do Distrito Federal

presentes no Brasil e no
DF e as representações
religiosas na arte.
* Lugares do sagrado no
Brasil: templos, igrejas,
terreiros, cemitérios
indígenas, dentre outros.
* Importância da família,
em suas diferentes
composições e da
comunidade na
estruturação do ser
humano em sociedade.
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* Elementos do espaço teatral: palco, plateia, coxias,
rotundas, camarim, cabine de som e iluminação

5º ano – 1º bimestre
PORTUGUÊS
ORALIDADE
* Relatos de acontecimentos,
histórias e experiências vividas a
partir de anotações prévias.
LEITURA E ESCUTA
* História em quadrinhos:
caracterização do gênero, leitura e
interpretação, discurso direto e
indireto, tipos de balão,
onomatopeias, narrador, linguagem
verbal e não verbal.
* Níveis de compreensão da leitura:
objetiva, inferencial e avaliativa.
* Leitura textual, contextual,
inferencial e intertextual.
* Obras literárias: apreciação, escuta
e manuseio, compreensão e
interpretação, leitura individual e
coletiva.
* Elementos da narrativa: enredo,
tempo, espaço, personagens,
narrador e a construção do discurso
direto e discurso indireto.
* Mapa Mental
ESCRITA E PRODUÇÃO TEXTUAL
* Elementos que compõem a
apresentação de diversos gêneros e
seu contexto de produção (autor,

MATEMÁTICA
NÚMEROS
* Sistema de numeração decimal:
ordem da unidade/dezena de
milhar.
* Decomposição numérica: forma
polinomial; forma de produto de
fatores.
* Composição e decomposição de
um número natural de até cinco
ordens, por meio de adições e
multiplicações por potências de 10.
* Relações de ordem dos números
naturais e seu posicionamento na
reta numerada.
* Formulação, interpretação e
resolução de situações-problema
envolvendo ações de adição (ações
de juntar, acrescentar), subtração
(ações de retirar, comparar e
completar), multiplicação (soma de
parcelas iguais e configuração
retangular associada à tabela de
dupla entrada, à superfície).
* Resolução de situações problema
envolvendo as ideias da
multiplicação: soma de parcelas
iguais, combinações,
proporcionalidade e configuração
retangular.
* Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa, uso de

CIÊNCIAS DA
NATUREZA
* Movimento de
rotação da Terra e
movimento aparente
dos astros.
* Instrumentos
ópticos para
observação dos astros
* Pontos cardeais
* Instrumentos de
orientação e
localização: Bússola e
GPS.

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

* Referenciais de
localização, pontos
cardeais, direção.
Divisões e contornos
políticos dos mapas, o
sistema de cores e
legendas; tipos de
mapas; projeções
cartográficas.
* Localização espacial:
meios de orientação,
direção, distância,
proporção e escala;
transformações de
paisagens nas cidades,
comparando –as em
épocas diferentes.
* Espaços: urbano e
rural – suas
semelhanças e
diferenças.
* Distância, pontos
cardeais, orientação.
Noções de proporção,
escale referenciais de
localização.

* A formação das
matrizes
populacionais
brasileiras
(indígenas). Políticas
de ações
afirmativas.
Combate ao racismo
e à discriminação de
todos os tipos de
preconceito.
* As lutas sociais
que buscavam a
aplicação de
direitos inerentes às
classes sociais, aos
gêneros, aos grupos
éticos, dentre
outros.
* Compreensão do
outro e respeito às
diferenças,
socioeconômicas,
étnico-raciais,
religiosa, de gênero,
de orientação
sexual, de idade,
culturais, dentre
outras.
* Cidadania,
diversidade cultural
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interlocutor, situações de interação,
suporte e circulação).
* Gêneros que apresentam a
narrativa em sua organização a
narrativa em sua organização interna:
fábulas tradicionais e modernas,
contos de suspense, conto popular,
lendas, mitos e crônica – análise de
mecanismos de coesão e coerência,
reconto oral e produção escrita.
* Análise e percepção de elementos
da narrativa, presentes em diferentes
gêneros: foco narrativo;
características físicas e psicológicas
(teimoso, corajoso, etc) do
personagem principal; identificação
de personagens secundários;
caracterização de lugar (onde) e o
tempo (quando), enredo
(desenvolvimento do conflito, clímax
e desfecho)1, discurso direto e
indireto.
* Fábula: produção de reconto e
autoria de fábulas após comparação
entre fábulas tradicionais e
contemporâneas, considerando os
aspecto que compõem esse gênero
* Autobiografia.
* Revisão e reescrita de textos
produzidos, considerando um ou
mais aspectos: pontuação,
paragrafação, ortografia,
concordância nominal e verbal
coerência e coesão, características do
gênero produzido.
* Produção de diário e relatórios a
partir de fatos motivadores.

calculadora, socialização de
estratégia de conferência.
* Atividades lúdicas envolvendo os
conceitos e operações
matemáticas estudados.
* Sistema de numeração (hindu,
romano, maia, arábico) em
contexto da História da
Matemática.

e respeito às
diferenças
socioeconômicas,
étnicos-raciais,
religiosas combate
ao bullying.
* As tradições orais
e a valorização da
memória.

MEDIDAS E GRANDEZAS
* Relógio analógico;
* Situações-problema envolvendo
transformações entre as principais
unidades de tempo: dia/mês;
dia/semanas; mês/ano; horas/dias.
* Socialização de procedimentos e
de registros de medições de:
tempo, temperatura, capacidade,
massa, comprimento.
* Reconhecimento da evolução das
medidas e de seus instrumentos na
história da civilização.
* Identificação e utilização dos
principais instrumentos de
medidas presentes no contexto
sociocultural: régua, para medir
pequenos objetos e distâncias:
trena e metro, para medir
distâncias maiores; fita métrica,
para medir o corpo; balanças,
explorando diferentes tipos e usos;
recipientes graduados para
comparar quantidades de líquidos;
termômetros, velocímetros,
relógios e cronômetros.
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* Concordância nominal em situações
contextuais: relações de gênero e
número necessárias para o
aperfeiçoamento do texto.
ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
* Revisão do alfabeto (letras
maiúsculas e minúsculas)
* Letra maiúscula (substantivo
próprio – revisão)
* Ordem alfabética
* Substantivo (apresentação do
conceito, em situações contextuais)
* Dígrafos: NH e CH
* Redução de ditongos (poco/pouco;
pexe/peixe)
* Consulta a dicionário: estudo de
verbete como gênero e formas de
uso.
* Vocabulário: ampliação,
significação, sinônimo e antônimos
(inferir sentido a partir da leitura e
uso do dicionário).
* Marcadores textuais: artigo.
* Adjetivos (apresentação do
conceito, em situações contextuais).
MATRIZ- SAEB
* D1 - Localizar informações
explícitas em um texto.
* D3 - Inferir o sentido de uma
palavra ou expressão.
* D4 - Inferir uma informação
implícita em um texto.
* D6 - Identificar o tema de um texto.
* D8 – Estabelecer relação
causa/consequência entre partes e

* Resolução de situações –
problema significativas que
requeiram transformações mais
importantes e a descoberta de
suas relações: comprimento
(Km/m; m/dm; m/cm; cm/mm;
m/mm; Superfície (m²/cm²); Massa
(Kg/g; g/mg; t/kg);Capacidade
(L/mL); Tempo ( h/min; min/seg;
dia/hora; semana/dia mês/dia;
ano/dia; ano/mês)
* Unidade de temperatura: grau
Celsius.
* Temperatura máxima e mínima
diárias, em locais do seu cotidiano.
* Medidas de tempo: leitura e
registro de horas em relógios
digitais e analógicos, duração de
eventos e relações entre unidades
de medida de tempo.
* Medidas de tempo: leitura e
registro de horas em relógios
digitais e analógicos, duração de
eventos e relações entre unidades
de medida de tempo.
* Medidas de comprimento, massa
e capacidade: estimativas,
utilização de instrumentos de
medida e de unidades de medida
convencionais mais usuais (lata de
óleo, punhado, entre outros).
* Resolução de situaçõesproblema significativas que
requeiram transformações mais
importantes e a descoberta de
suas relações: comprimento
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elementos do texto. Implicações do
suporte, do gênero e/ou do
enunciador na compreensão do
texto.

(Km;m/dm m/cm cm/mm m/mm;
superfície)
GEOMETRIA
* Trajetórias e orientação por meio
de mapas.
* Plano cartesiano: coordenadas
cartesianas (1° quadrante) e
representação de trajetórias no
plano cartesiano.
* Localização e movimentação:
pontos de referência, direção e
sentido paralelismo e
perpendicularismo
* Utilização de malha ou redes
para representar no plano a
posição de uma pessoa ou objeto.
* Orientação e trajetória.
* Observação de objetos:
mantendo a posição do objeto e
mudando a posição do observador
e mudando a posição do
observador; mantendo a posição
do observador e mudando a
posição do objeto.
* Semelhanças e diferenças entre
os polígonos;
* Semelhanças e diferenças entre
os polígonos.
* Composição de figuras
geométricas planas a partir de
justaposição de outras.
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
* Leitura e interpretação de
informações presentes nos meios
de comunicação e nos meios de

120

comunicação e no comércio,
registradas por meio de tabelas e
gráficos.
* Leitura, coleta, classificação,
intepretação e representação de
dados por meio da construção de
dupla entrada, gráfico de colunas,
barras, setores, pictóricos e de
linhas.
PENSAMENTO ALGÉBRICO
* Sequência numérica recursiva
formada por múltiplos de um
número natural.
Matriz- SAEB
* D1 - Identificar a localização/
movimentação de objeto em
mapas, croquis e outras
representações gráficas.
* D3 - Identificar propriedades
comuns e diferenças entre figuras
bidimensionais pelo número de
lados, pelos tipos de ângulos.
* D4 - Identificar quadriláteros
observando as posições relativas
entre seus lados (paralelos,
concorrentes, perpendiculares).
* D6 - Estimar a medida de
grandezas utilizando unidades de
medida convencionais ou não.
* D13 - Reconhecer e utilizar
características do sistema de
numeração decimal, tais como
agrupamentos e trocas na base 10
e princípio do valor posicional.
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* D14 - Identificar a localização de
números naturais na reta
numérica.
*
D15
Reconhecer
a
decomposição de números naturais
nas suas diversas ordens.
* D16 - Reconhecer a composição
e a decomposição de números
naturais em sua forma polinomial.
* D17 - Calcular o resultado de
uma adição ou subtração de
números naturais
* D18 - Calcular o resultado de
uma multiplicação ou divisão de
números naturais
* D27 - Ler informações e dados
apresentados em tabelas.
* D28 - Ler informações e dados
apresentados em gráficos
(particularmente em gráficos de
colunas).

5º ano – 2º bimestre
PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

ORALIDADE
* Recursos paralinguísticos (gestos,
tonalidade da voz e expressão facial),
de acordo com o objetivo do ato de
interlocução.
* Comédia, piada, tragédia, drama.

NÚMEROS E OPERAÇÕES
* Sistema de numeração decimal:
ordem da centena de milhar.
* Decomposição numérica: forma
polinomial; forma de produto de
fatores.
* Composição e decomposição de
um número natural de até cinco
ordens, por meio de adições e
multiplicações por potências de 10.
* Divisão (ideias de repartir a
coleção em partes iguais e

LEITURA E ESCUTA
* Comparação e diferenciação de
diversos gêneros textuais quanto a
aspectos composicionais e finalidade.

CIÊNCIAS DA
NATUREZA
* Alimentação
saudável e educação
alimentar.
* Grupos alimentares
* Características dos
grupos alimentares
* Carboidratos,
proteínas, gorduras,
vitaminas e sais
minerais.
* Atuação dos
diferentes grupos

GEOGRAFIA
* Condicionantes
históricos-sociais,
geográficos,
ambientais,
econômicos e culturais
no Brasil, estados,
capitais e regiões.
* Aspectos geográficos
das regiões brasileiras:
relevo, vegetação,
hidrografia, clima,
população.

HISTÓRIA
* A formação das
matrizes
populacionais
brasileiras
(Europeia).
Políticas de ações
afirmativas.
Combate ao
racismo e à
discriminação de
todos os tipos de
preconceito.
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* Elementos que compõe a
apresentação de diversos gêneros e
seu contexto de produção (autor,
interlocutor, situação de interação,
suporte e circulação).
* Níveis de compreensão da leitura:
objetiva, inferencial e avaliativa.
* Leitura textual, contextual,
inferencial e intertextual.
* Elementos da narrativa: enredo,
tempo, espaço, personagens,
narrador e a construção do discurso
direto e discurso indireto.
* Ditados populares, trovas, literatura
de cordel e adivinhações. Contos de
fada, contos populares, contos
indígenas e africanos, folclóricos,
causos mitos fábulas.
* Livros e obras infantis: Clássicos da
literatura Infantil.
* Textos verbal (escrita), não verbal
(imagem) e multimodal (escrito e
imagem) concretizados em diversos
gêneros em diferentes suportes.
ESCRITA E PRODUÇÃO TEXTUAL
* Gêneros que apresentam a
narrativa em sua organização interna:
contos de suspense, conto popular,
lendas, mitos e crônica - análise de
mecanismo de coesão e coerência,
reconto oral e produção escrita.
* Análise, percepção de elementos da
narrativa presentes em diferentes
gêneros: focos narrativo,
características físicas e psicológicas
(teimoso, corajoso, etc) do

determinação de quantas vezes
uma quantidade cabe em outra)
* Elaboração e resolução de
problemas envolvendo diferentes
significados da multiplicação e da
divisão: adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
proporcionalidade, partilha e
medida.
* Situações-problema envolvendo
as quatro operações, explorando a
diversidade de procedimentos e de
registros.
* Múltiplos e divisores em
contextos do cotidiano.
* Números racionais expressos na
forma decimal e sua representação
na reta numérica.
* Problemas: adição e subtração de
números naturais e números
racionais cuja representação
decimal é finita.
* Leitura, escrita, comparação e
ordenação de registros numéricos
pela compressão de características
dos números decimais (valor
posicional, função da vírgula)
* Números decimais: representação
de
diferentes
formas
da
complementação das casa decimais.
* Resolução de situações-problema
envolvendo decimais com dinheiro
e medidas com situações de adição
e
subtração
explorando
a
diversidade de procedimentos e de
registros.

alimentares no
organismos.
* Alimentação
saudável e equilíbrio
da microbiota
intestinal.
* Necessidades
nutricionais dos
indivíduos.
* Distúrbios
nutricionais: anemia,
subnutrição e
obesidade

* Região Sudeste

* As lutas sociais
que buscavam a
aplicação de
direitos inerentes
às classes sociais,
aos gêneros, aos
grupos éticos,
dentre outros.
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personagem principal, identificação
de personagens, secundários,
caracterização de lugar (onde) e
tempo (quando), enredo
(desenvolvimento do conflito, clímax
e desfecho)
* Contos e crônica: análise, produção
de reconto e texto de autoria.
* História em quadrinhos: reconto de
fábulas e contos em forma de HQ e
produção de autoria.
* Transcrição de diálogo sob a forma
de texto narrativo usando pontuação.
* Piada (efeito humor/ironia)
ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
* Pontuação: importância e uso
contextual, pontuação do diálogo e
reticências.
* Pronomes pessoais (reto, oblíquo) –
uso do pronome no texto, realçando
seus efeitos na coesão.
* Classificação quanto a tonicidade
(oxítona, paroxítona e
proparoxítona), com foco na
acentuação de palavras conhecidas,
destacando a frequência de
paroxítonas na língua portuguesa.
* Revisão: modos de nasalização M e
N no final de sílaba (bombom, ponte)
NH (galinha), usando o til (maçã,
anão), uso do “m” antes de “p” e “b”.
* Sibilantes:/s/e suas escritas (“s”,
“c”, “ç” etc)
* Representação das sibilantes /s/, /z/
representadas por “s” (Exemplo:
sapo, asa)

PENSAMENTO ALGÉBRICO
*
Grandezas
diretamente
proporcionais:
associar
a
quantidade de um produto ao valor
a pagar, alterar as quantidades de
ingredientes de receitas, ampliar ou
reduzir escala em mapas, entre
outros.
MEDIDAS E GRANDEZAS
* Situações-problema envolvendo
as quatro operações e o Sistema
Monetário Brasileiro – explorando a
diversidade de procedimentos e de
registros.
* Utilização em situações-problema
que envolvam a relação custo X
benefício.
GEOMETRIA

* Ampliação e redução de figuras
poligonais
em
malhas
quadriculadas: reconhecimento da
congruência dos Ângulos e da
proporcionalidade
dos
lados
correspondentes.
* Cálculo do perímetro e da área de
figuras planas a partir de situações
problema.
* Figuras geométricas planas;
características, representações e
ângulos.
* Ângulos retos e não retos: uso de
dobraduras, esquadros e softwares.
* Ângulos com rotação e trajetória
(girar 90°, 180°, 360°, desviar 30°)
* Simetria de reflexão.
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MATRIZ- SAEB
* D1 - Localizar informações explícitas
em um texto.
* D3 - Inferir o sentido de uma
palavra ou expressão.
* D4 - Inferir uma informação
implícita em um texto.
* D6 - Identificar o tema de um texto.
* D9 - Identificar a finalidade de
textos de diferentes gêneros.
* D7 -Identificar o conflito gerador do
enredo e os elementos que
constroem a narrativa.
* D11- Distinguir um fato da opinião
relativa a esse fato.
* D13 - Identificar efeitos de ironia ou
humor em textos variados.

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
* Noções de combinação associada
à multiplicação e tabela.
* Situações-problema simples,
envolvendo noções de possiblidade
e probabilidade.
MATRIZ- SAEB
* D5 - 5 Reconhecer a conservação
ou modificação de medidas dos
lados, do perímetro, da área em
ampliação e/ou redução de figuras
poligonais usando malhas
quadriculadas.
* D10 - Num problema, estabelecer
trocas entre cédulas e moedas do
sistema monetário brasileiro, em
função de seus valores.
* D11 - Resolver problema
envolvendo o cálculo do perímetro
de figuras planas, desenhadas em
malhas quadriculadas.
* D12 - Resolver problema
envolvendo o cálculo ou estimativa
de áreas de figuras planas,
desenhadas em malhas
quadriculadas.
* D20 - Resolver problema com
números naturais, envolvendo
diferentes significados da
multiplicação ou divisão:
multiplicação comparativa, ideia de
proporcionalidade, configuração
retangular e combinatória.
* D21 - Resolver problema com
números naturais, envolvendo
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diferentes significados da
multiplicação ou divisão:
multiplicação comparativa, ideia de
proporcionalidade, configuração
retangular e combinatória.
* D22 - Identificar a localização de
números racionais representados
na forma decimal na reta numérica.
* D23 - Resolver problema
utilizando a escrita decimal de
cédulas e moedas do sistema
monetário brasileiro.

5º ano – 3º bimestre
PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

ORALIDADE
* Planejamento e produção de textos
orais: telejornal, notícias, textos de
campanhas publicitárias.

NÚMEROS
* Sistema de numeração decimal:
ordem da unidade/dezena de
milhar.
* Decomposição numérica: forma
polinomial; forma de produto de
fatores.
* Composição e decomposição de
um número natural de até cinco
ordens, por meio de adições e
multiplicações por potências de 10.
* Relações de ordem dos números
naturais e seu posicionamento na
reta numerada.
* Representação fracionárias dos
números racionais:
reconhecimento, significado,
leitura e representação na reta
numérica.

Leitura e escuta:
* Notícias e manchetes: estudo de
gênero enfocando os elementos
fundamentais (O que? Com quem?
Quando? Onde? Em que
circunstâncias?)
* Poesia moderna e contemporânea:
leitura e análise. Sugestão de autores:
Cecília Meireles, Manuel Bandeira,
Vinícius de Morais, José Paulo Paes,
outros
* Reportagens e suplemento infantil
de grandes jornais e estudo de
reportagem levando em conta o tipo,

CIÊNCIAS DA
NATUREZA
* Sistema digestório,
seus principais órgãos
e funções;

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

* Aspectos geográficos
das regiões brasileiras:
relevo, vegetação,
hidrografia, clima,
população.
* Região Nordeste.

* A formação das
matrizes
populacionais
brasileiras
(Africana). Políticas
de ações
afirmativas.
Combate ao
racismo e à
discriminação de
todos os tipos de
preconceito.
* As lutas sociais
que buscavam a
aplicação de
direitos inerentes
às classes sociais,
aos gêneros, aos
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Tiras de jornal: análise de
ambiguidade no efeito de humor.
Cordel: Análise do gênero e estudo de
obras de alguns autores.
ESCRITA E PRODUÇÃO TEXTUAL
* Características físicas e psicológicas
(teimoso, corajoso, etc) do
personagem principal, identificação
de personagens, secundários,
caracterização de lugar (onde) e
tempo (quando), enredo
(desenvolvimento do conflito, clímax
e desfecho), discurso direto e
indireto.
ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
* Acentuação de palavras conhecidas
* Acentuação gráfica de
proparoxítonas.
* Marcadores textuais: artigo,
preposição e conjunção – sem
nomeação, cm foco na paragrafação.
* Elementos coesivos e de coerência
(para garantir a progressão temática
e conceitual).
* Verbo (apresentação do conceito,
em situações contextuais)
* Verbos: presente, passado e futuro.
* Análise das diversas formas de uso:
por que, por quê, porque, porquê.
* Revisão: R (cantar, dançar), S
(plural), U (desinência de pretérito)
* Hipercorreção “u/l” em verbos
(engano/enganou).
Matriz- SAEB

* Fração de quantidade para
cálculo de porcentagem simples
(10%, 25%, 50%, 75%)
* Cálculo de porcentagem e
representação fracionária.
* Associação da representação de
um número decimal a uma fração,
em especial: 1/2 0,5; ¼ = 0.25
1/10= 0.1 1/100= 0,01 sempre em
contextos ligados a medidas e
grandezas.
* Reação de equivalência entre
frações.
* Relações de ordem entre frações
de mesmo denominador ou mesmo
numerador,
* Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa, uso da
calculadora, socialização de
estratégias de conferência.
* Relações de equivalência entre
frações;
* Relação de ordem entre frações
de mesmo denominador ou mesmo
numerador.
* Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa, uso da
calculadora, socialização de
estratégia de conferência.

grupos éticos,
dentre outros.

MEDIDAS E GRANDEZAS
* Realização de leituras de medidas
em instrumentos que expressem o
resultado por número decimal.
* Unidades de medidas (Exemplo:
½ metro= 50cm ¼ L = 250Ml ½ de
hora = 30 min).
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* D12 – Estabelecer relações lógicodiscursivas presentes no texto,
marcadas por conjunções, advérbios
etc.
* D2 – Estabelecer relações entre
partes de um texto, identificando
repetições ou substituições que
contribuem para a continuidade de
um texto.
* D15 – Reconhecer diferentes
formas de tratar uma informação na
comparação de textos que tratam do
mesmo tema, em função das
condições em que foi produzido e
daquelas em que será recebido.
* D5 – Interpretar texto com auxílio
de material gráfico diverso
(propagandas, quadrinhos, foto, etc).

* Representação de locais, espaços
e edificações por maio de
maquetes utilizando poliedros,
esferas, cilindros e cones.
* Resolução de situações-problema
significativas que requeiram
transformações mais importantes e
a descoberta de suas relações:
Comprimento (KM/m; m/dm;
m/cm; cm/mm; m;mm) Superfície.
* Massa (kg/g; g/mg; t/kg)
GEOMETRIA
* Planificação de cubos e
paralelepípedos
* Figuras geométricas espaciais
(primas e pirâmides):
reconhecimento, representações,
planificações e características.
* Composição, decomposição e
representação de figuras
tridimensionais.
* Construção de sólidos.
* Embalagens.
* Construção de sólidos
geométricos composição e
decomposição.
* Elementos geométricos: formas
da natureza, criações artísticas,
tecnologia e arquitetura.
* Reconhecimento de semelhanças
e diferenças entre poliedros
(primas, pirâmides e outros)
identificando elementos
semelhantes e diferentes (faces,
vértices e arestas).
Probabilidade e Estatística
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* Cálculo de probabilidade de
eventos equiprováveis.
* Leitura e interpretação presentes
nos meios de comunicação e no
comércio, registradas por meio de
tabelas e gráficos.
* Leitura, coleta classificação,
interpretação e representação de
dados por meio da construção de
tabelas de dupla entrada, de
colunas, barras, setores, pictóricos
e de linhas.
PENSAMENTO ALGÉBRICO
* Problemas envolvendo a partição
de um todo em duas partes
proporcionais, tais como dividir
uma quantidade em duas partes,
de modo que seja o dobro da
outra, com compreensão da ideia
de razão entre as partes e delas
com o todo.
MATRIZ- SAEB
* D2 -Identificar propriedades
comuns e diferenças entre
poliedros e corpos redondos,
relacionando figuras
tridimensionais com suas
planificações.
* D7 - Resolver problemas
significativos utilizando unidades
de medida padronizadas como
km/m/ cm/mm, kg/g/mg, l/ml.
* D24 - Identificar fração como
representação que pode estar
associada a diferentes significados.
* D25 - Resolver problema com
números racionais expressos na
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forma decimal envolvendo
diferentes significados da adição ou
subtração
* D26 - Resolver problema
envolvendo noções de
porcentagem (25%, 50%, 100%).

5º ano – 4º bimestre
PORTUGUÊS
ORALIDADE
* Debates: espontâneo, temático,
intencional e planejado (escuta
organizada e apresentação de
argumentos, opiniões e
comentários)
LEITURA E ESCUTA
* Carta de leitor: finalidade,
localização do assunto, destaque da
reclamação, isolamento do relato
ou exposição do assunto e
argumentos.
* Letras de música: uso de recursos
estéticos, composição e
comparações entre vários autores.
* Letra de músicas: compreensão do
contexto da autoria, paródias.
* Obras literárias (apreciação,
escuta e manuseio; compreensão,
leitura individual e coletiva).
ESCRITA E PRODUÇÃO TEXTUAL
* Carta de leitor: finalidade,
localização do assunto, destaque da
reclamação, isolamento do relato

MATEMÁTICA
NÚMEROS
* Sistema de numeração decimal:
ordem da unidade/dezena de
milhar.
* Decomposição numérica: forma
polinomial; forma de produto de
fatores.
* Composição e decomposição de
um número natural de até cinco
ordens, por meio de adições e
multiplicações por potências de 10.
* Relações de ordem dos números
naturais e seu posicionamento na
reta numerada.
* Formulação e interpretação de
situações-problema envolvendo as
quatro operações (adição,
subtração, multiplicação e divisão)
com números racionais não
negativos (fração e número
decimal)
* Adição e subtração com
denominadores diferentes por
meio das equivalências.
* Resolução de problemas
envolvendo ideia de equivalência e
desigualdade de frações.

CIÊNCIAS DA
NATUREZA
* Sistema respiratório,
seus principais órgãos
e funções.
* Sistema circulatório,
seus principais órgãos
e funções.
* Interação entre
sistemas digestório,
circulatório.

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

* Aspectos geográficos
das regiões brasileiras:
relevo, vegetação,
hidrografia, clima,
população.
* Região Norte
* Região Sul
* Região Centro- Oeste
(Revisão – aspectos
gerais)

* Declaração
Universal dos
Direitos Humanos,
Constituição Federal
do Brasil, Estatuto
do Idoso, Lei Maria
da Penha,
Declaração e
Plataforma de Ação
de Pequim –
4°Conferência
Mundial sobre a
Mulher, Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável, Leis
10.639/03 e
11.645/08.
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ou exposição do assunto e
argumentos.
* Concordância verbal em situações
contextuais: utilização de sujeito e
verbo visando aperfeiçoamento do
texto.
* Elementos coesivos e de coerência
(para garantir a progressão temática
e conceitual)
* Resumo e sinopse (de livros ou
filmes): produção após assistir um
filme ou ler um livro.
Análise linguística/Semiótica
* Fonemas /ch/, /Ksi/, /s/, /z/
representadas pela letra “x”
(xarope, fixo, próximo, exato) – sons
da letra X
* Verbo: Contraposição de
desinências do gerúndio
(falano/falando) e entre as nasais
“am” e “ão” (futuro) a partir do uso.
* Contraposição – fazendo/fazeno
(uso popular do gerúndio)

* Problemas de contagem do tipo:
“Se cada objeto de uma coleção A
for combinado com todos os
elementos de uma coleção B,
quantos grupos desse tipo podem
ser formados:”
* Comparação e ordenação de
números racionais na
representação decimal e na
fracionária utilizando a noção de
equivalência.
* Expressões numéricas

PENSAMENTO ALGÉBRICO
* Propriedades da igualdade e
noção de equivalência.
* Análise de chances de eventos
aleatórios.

5º ANO
EDUCAÇÃO FÍSICA

ARTE

ENSINO RELIGIOSO

* Brincadeiras e jogos de matriz indígena (peteca, jogo
da onça, corrida de tora etc.).
* Brincadeiras e jogos de matriz africana. (Escravos de
Jó, terra- mar, mamba, mancala etc.).
* Regras de convívio social e escolar; respeito à
diversidade; cooperação e solidariedade.
* Brincadeiras e jogos populares (piques, pula-corda,
elástico, bola de gude etc.).

* Profissões artísticas: pintor, escultor, arquiteto,
artesão, musicista, ator, fotógrafo, designer, poeta etc.
* Arte como manifestação da cultura e identidade de
um povo (matriz africana, indígena e europeia).
* Relação da arte e do artesanato com a cultura do
estudante e de outras regiões
* Características da produção visual inspirada na
cultura afro-brasileira e indígena.

* Respeito e aceitação das
diferentes manifestações
religiosas, em uma relação
dialógica.
* Amor, cooperação,
justiça e respeito, como
sentimentos altruístas.
* Fé como sentimento
humano que busca o
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* Oficinas de criação de brinquedos com materiais
recicláveis (garrafa PET, barbante, papelão, papel de
diversas cores, caixas de papelão etc.).
* Jogos pré-desportivos; atividades adaptadas de
modalidades esportivas; jogos de combate; ginástica
geral (passos, corridas, saltos, giros, equilíbrios, ondas,
poses, marcações e balanceamentos).
* Jogos pré-desportivos; esportes (marca, precisão,
campo e taco, rede/parede e invasão); modalidades de
luta; tipos de ginástica.
* Regras de convívio social e escolar; respeito à
diversidade; cooperação e solidariedade.
* Danças de matriz indígena (Toré, Cateretê, Acyigua
etc.).
* Danças de matriz africana (Maracatu, Jongo, Samba,
Frevo etc.).
* Conhecimentos sobre o corpo e seu desenvolvimento
(aspectos culturais, históricos, políticos, religiosos e
sociais).

* Manifestações culturais e artísticas das culturas
locais, regionais e nacionais.
* Artesanato regional e nacional.
* Relação da arte e do artesanato com a cultura do
estudante e de outras regiões.
* Arte no Distrito Federal e artistas locais.
* Culturas indígenas e afro-brasileiras no teatro:
danças, rituais, brincadeiras, jogos, danças, canções e
histórias, entre outras.
* Manifestações de dança da cultura brasileira e suas
matrizes indígenas, africanas e europeias.
* Formas (contraída, dilatada etc.), ações corporais
(inclinar, gesticular etc.), organização espacial e
temporal característica das manifestações de dança
das matrizes culturais brasileiras.
* Contos, canções, brinquedos cantados dos povos
tradicionais.
* Gêneros e estilos musicais das regiões do Brasil.
* Vivência com brinquedos, brincadeiras, jogos, danças,
canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e
culturais.
* Composições temáticas com cores frias e cores
quentes.
* Manifestações da cultura popular retratadas em
diferentes imagens.
* Composições a partir de técnicas artísticas com
variados instrumentos, materiais (pincéis, lápis, giz de
cera, papéis, tintas, argila) e meios tecnológicos
(fotografias, softwares, vídeos etc.).
* Obras artísticas em períodos e movimentos distintos.
* Obras de artistas do modernismo brasileiro.
* Pesquisa de espaços teatrais nas regiões do Brasil por
meio de recursos tecnológicos e digitais. Exemplo:
Teatro Municipal de São Paulo, Teatro Municipal do Rio
de Janeiro, Teatro da Paz– Belém, Teatro José de

encontro com o
transcendente,
independentemente da
manifestação religiosa.
* Funções da meditação,
da oração, das canções,
músicas e da expressão
corporal, como momentos
reflexivos que enaltecem o
ser humano.
* Tradições religiosas e
culturais do Brasil.
* Lugares do sagrado no
Brasil: templos, igrejas,
terreiros, cemitérios
indígenas, dentre outros.
* Tabus, mitos e realidade
nas relações socioculturais
e psicológico-afetivas.
* Cantos, danças e
narrativas nas principais
manifestações religiosas
presentes no Brasil e no
mundo.
* Práticas religiosas e as
representações do
transcendente.
* Acontecimentos
religiosos e a origem dos
mitos.
* Narrativas, mitos e
segredos na história dos
povos.
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Alencar – Fortaleza, Teatro Ópera de Arame – Curitiba,
Teatro Nacional – Brasília.
* Dramaturgos e atores brasileiros.
* Espetáculos cênicos convencionais e não
convencionais.
* Formação de plateia.
* Composição de cenas teatrais: monólogo, diálogos,
stand-up, enquetes.
* Produção e encenação de peças teatrais em grupo,
definição de papéis. Exemplo: diretor, atores e atrizes,
sonoplasta, cenógrafo.
* Auto da Compadecida, Pluft o Fantasminha, Os
Saltimbancos, entre outros.
* Elementos do teatro: palco, bastidores, camarim,
cenário, cortina, plateia, sonoplastia, figurino,
maquiagem, iluminação, entre outros.
* Produção e encenação de peças teatrais em grupo,
definição de papeis. Exemplo: diretor, atores e atrizes,
sonoplasta, cenógrafo.
* Criação de um personagem (sua própria “cara de
palhaço"), maquiagem, mímica, acrobacia,
malabarismo, improvisação, exercícios de equilíbrio,
criação de histórias e outros.
* Tecnologia e recursos digitais em produções cênicas.
Exemplo: filmadora, gravador, câmeras, celulares,
jogos eletrônicos, aplicativos, websites, entre outros.
* Jogos eletrônicos de dança: Pump It Up, Dance Dance
Revolution, Just Dance etc.
* Experiências pessoais e coletivas em dança.
* Criação e improvisação em grupos.
* Execução musical ao vivo em saraus, peças teatrais,
eventos culturais, festividades.
* Execução musical, utilizando instrumentos da
bandinha e canto.
* Leitura de imagens (fotografia, desenho, pintura,
escultura, colagem, instalação, objetos).
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* Espaços de informação e de comunicação
artística/cultural, museus, mostras, exposições,
galerias, oficinas, ateliês, feiras e outros.
* Espaços naturais, como áreas verdes, parques
ecológicos, parques urbanos e de múltiplas funções,
Jardim Botânico e outros.
* Artistas nacionais e locais que utilizaram a cidade e
temáticas sociais para elaboração de trabalho plástico.
* Obras artísticas em períodos e movimentos distintos.
* Obras de artistas do modernismo
* Espaços urbanos: praças, avenidas, parques etc.
* Espaços de mobilidade urbana, espaços de lazer,
espaços de comércio, espaços residenciais entre
outros.
* Recursos digitais: celulares, aplicativos, gravadores
etc.
* Produção de material audiovisual a partir de
atividades artístico- musicais do contexto escolar para
participação em festivais de vídeos
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PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
Ano: 2021
Dimensão

Objetivos
Estimular o uso
diário
do Currículo em
Movimento da
Educação Básica
dasEscolas
Públicas do DF.

Gestão
Pedagógica
Desenvolver
metodologias que
favoreçam a
aquisição de
competências e
habilidades
previstas para o
ano.

Gestão dos
Resultados
Educacionais

Elevação dos
índices
de rendimento
satisfatório com
redução da
retenção de
alunos no 2º
ciclo.

Ações
Planejamento coletivo
das ações
pedagógicas
(unidade/sequência
didática);
Promoção de lives e
oficinas para a formação
continuada; Divulgação
de cursos oferecidos pela
EAPE.
Promover atividades para
o desenvolvimento de
habilidades
psicomotoras, sócio
afetivas, artísticas,
culturais e intelectuais
por meio do lúdico,
explorando o ambiente
em que vivem e sua
rotina diária; Uso de
ferramentas tecnológicas,
lives para formação
continuada.
Realizar diagnóstico
inicial junto às
turmas; Intervenções
pedagógicas (Projeto
Interventivo) com as
turmas; Elaboração e
aplicação de avaliação
unificada + outros
critérios
= avaliação formativa.

Metas

Indicadores

Responsáveis

Aplicar o
replanejamento
curricular 2021.

Resultado nas
atividades
avaliativas;
conselhos de
classe.

Em
Equipe gestora e
coordenação
equipe
Pedagógica
Pedagógica.
/encontros
semanais;
conselhos
de classe
bimestrais

Participação
das aulas/lives
pelo meet,
planejamento e
realização das
atividades dos
blocos e
avaliativas
propostas.

Equipe
gestora,
equipe
pedagógica e
comunidade
escolar.

Promoção
qualitativa dos
estudantes,
observando as
metas de cada
ano.

Resultado
captado ao
final dos
conselhos de
classe
(bimestre).

Prazos

Equipe gestora, Durante cada
bimestre.
equipe
pedagógica
e
comunidade
escolar.

Equipe gestora,
Equipe
Pedagógica
e
comunidade
escolar.

Ao final do
ano letivo.

Recursos
Currículo
em
Movimento,
Livros
didáticos e
Caderno
Pedagógico.

Plataforma
Google sala
de aula,
vídeos e
outros
recursos
tecnológicos.

Plataforma
Google sala
de aula,
blocos de
atividades,
materiais
pedagógicos,
livros
didáticos,
cadernos e
atividades
avaliativas.
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Acompanhamento
Resgatar a
sistemático da
frequência diária
frequência escolar dos
dos alunos faltosos
(busca ativa).
alunos junto aos professores
regentes.
Convocar os pais ou
responsáveis para
justificativa/esclarecimentos
e retorno imediato. Quando
ocorrer reincidência ou
negligência, o caso pode ser
encaminhado ao Conselho
Tutelar ou PROEDUC.

Gestão
Participativa

Promover à
comunidade
escolar
momentos de
interação virtual,
manifestação
e valorização
das atividades
escolares.
Proporcionar
atividades que
valorizem as
funções
exercidas na
escola.

Gestão de
pessoas

Informar a
comunidade
escolar sobre a
garantia dos seus
direitos e deveres
para
acompanhamento
da
ação educativa.

Trabalhar conteúdos e
temas transversais com
interdisciplinaridade,
resgatando valores e
favorecendo à
aprendizagem.
Entrega dos blocos de
atividades mensalmente.

Eventos virtuais e
presenciais (drive-thru);
Elaboração de lives e
oficinas que resgatem valores,
trabalhem a autoestima e
datas comemorativas.

Levantamento de temas
que
necessitam ser
abordados; Busca de
palestrantes que tratam
dos temas elencados;
Programação de reuniões
virtuais que tratem do
rendimento escolar dos
alunos.

Permanecer
com 0% de
abandono

Levantamento
junto aos
conselhos de
classe.

Professores, OE
e equipe gestora.

Todo
bimestre.

escolar.

Promoção
qualitativa dos
estudantes;
Maior número
de pessoas da
comunidade
satisfeitas com
o trabalho
escolar.

Quantidade de
estudantes
promovidos e
resultado
satisfatório nos
questionários
respondidos.

Equipe
gestora,
equipe
Pedagógica,
auxiliares e
comunidade
escolar.

Maior número
de pessoas com
saúde mental e
satisfeitas com
o trabalho
escolar.

Manifestação
satisfatória nas
avaliações
institucionais.

Equipe
gestora,
equipe
Pedagógica,
auxiliares e
comunidade
escolar.

Participação
efetiva da
comunidade
escolar nas
ações
educacionais.

Levantamento
de
participação
do ensino
remoto,
resultados
apresentados
nos conselhos
de classe.

Equipe
gestora,
equipe
pedagógica,
auxiliares e
comunidade
escolar.

Em
reuniões
coletivas
virtuais, na
coordenação
pedagógica
e por meio
da
avaliação
institucional
Ao final de
cada
encontro
e/ou nas
avaliações
institucionais.

A cada
bimestre.

Ficha
específica
preenchida
quando
houver casos;
ligações
telefônicas e,
se necessário,
visitas
domiciliares.
Por último
notificação
aos órgãos
competentes.
Atividades
avaliativas,
planilhas e
google forms
(questionário).

Recursos
tecnológicos,
materiais e
google forms.

Virtuais,
materiais e
humanos.
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Gestão
Financeira

Aplicação de
recursos
financeiros
destinados a
escola pelo
PDAFe PDDE
durante o ano,
em prioridades
definidas pelo
Conselho
Escolar.
Organizar toda a
documentação de
pessoal,
institucional e de
escrituração
escolar do ano
letivo.

Promover a participação
dos segmentos que
compõem o Conselho na
gestão escolar,
Discussão e registro em ata
dos acordos para
providências;
Levantamento, compra de
materiais
e execução de serviços na
escola.
Acompanhar os e-mails,
circulares,
memorandos e ofícios
enviados a escola, bem
como atender as
solicitações que favoreçam
o bom andamento das
atividades escolares
e de seus funcionários.

Garantir a
organização e o
bom
funcionamento
administrativo e
pedagógico da
instituição
educacional.

Adesão a
Prestação de
Contas.

Comunidade
escolar e
membros do
Conselho
Escolar.

Encerrar o ano
letivo com a
documentação
validada.

Acompanhamento
pela equipe
gestora e CREC.

Equipe
gestora,
equipe
pedagógica,
comunidade
escolar e
CREC.

Promover
encontros
reflexivos para
avaliação
pedagógica da
instituição
educacional.

Reuniões para discussão,
reflexão e
replanejamento das ações
com os segmentos;
Elaboração de questionários
para os
respondentes.

Replanejar
as ações
escolares
apontadas
como
insucesso.

Insatisfação ou
desempenho
insatisfatório na
escola.

Equipe
gestora,
Auxiliares,
equipe
pedagógica e
comunidade
escolar.

Gestão
Administrativa

A cada
quadrimestre.

Mensal.

Ao
final de
cada
encontro e
por meio da
avaliação
institucional.

Virtuais,
materiais e
humanos.

Virtuais,
materiais e
humanos.

Virtuais,
materiais e
humanos.
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO
A avaliação se dá em períodos bimestrais, com reuniões pedagógicas,
conselhos de classe, por meio de questionários (google forms), autoavaliação e
registros

em

atas,

envolvendo

os

estudantes,

professores

auxiliares

e

pais/responsáveis.
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PROJETOS ESPECÍFICOS
1.

Projeto Caixa Literária

Público Alvo: Educação Infantil e Anos Iniciais
Trata-se de um projeto de leitura, em que os estudantes levarão livros do
acervo escolarpara casa, mensalmente, com vistas a realizar a leitura com autonomia
e/ou em famíliapara melhorar a proficiência em leitura e interpretação de textos dos
diversos gêneros textuais.
2.

VIII PLENARINHA – “Musicalidade das Infâncias: De cá, de lá e de

todo lugar”
Público Alvo: Educação Infantil e 1ºAno
Levar as crianças a aprender brincando e por meio da musicalidade.
Despertar o gosto pela música e resgatar cantigas e brinquedos cantados da nossa
cultura, como meio de desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio, gosto
musical, senso crítico, etc. Por meio da ludicidade a criança torna- se cidadã
participativa do meio em que vive desenvolvendo naturalmente suas habilidades nas
diversas linguagens da sua etapa (educação infantil).
3.

Projeto de Transição Entre Etapas

Público Alvo: 2º Período da Educação Infantil e 5º ano
Entendendo que “O conjunto da Educação Básica deve se constituir em um
processo orgânico, sequencial e articulado [...], oferecendo as condições necessárias
para seu desenvolvimento integral.” (BRASIL, 2013, p. 20); a escola prevê a
implementação de um projeto de transição para atender os estudantes da educação
infantil ao 1º ano e do 5º ano para o 6º ano (anos finais). Fomentando o
desenvolvimento de atividades que oportunizem um processo de continuidade no
processo de ensino e aprendizagem sem tensões ou rupturas.
Na busca de corroborar para que haja equilíbrio entre as mudanças a fim de
garantir a integração e continuidade dos processos de aprendizagem, propõe-se um
novo olhar aos estudantes nas próximas etapas escolares. Proporcionando condições
para ajudar esse aluno e família, assegurando a proximidade e conhecimento do que
virá nesse novo caminho, bem como promover o ingresso do estudante de uma forma
mais natural.
A transição tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental traz
muitas mudanças para os estudantes. E para que se adaptem a tantas transformações
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deve ser preparado um ambiente acolhedor e que permita a continuidade do
aprendizado. As famílias também costumam ficar apreensivas nesse momento e devido
a isso a escola realiza reuniões com os pais para apresentar a estratégia de transição e
esclarecer dúvidas.
Acredita-se ser uma busca obstinada para dar efetividade aos movimentos de
migração e ou transição de um nível a outro nessa etapa da vida humana, dentro dos
processos de escolarização, como compromissos de ordem: afetiva, pedagógica,
administrativa, ética, estrutural, entre outras.
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