SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
ESCOLA CLASSE 39 DE CEILANDIA
Portaria nº 003 de 12/01/04 – SEDF
EQNP 11/15 AREA ESPECIAL – CEILANDIA-DF - FONES: 39016872

PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO

ESCOLA CLASSE 39 DE
CEILÂNDIA

2021
Ceilândia, junho de 2021.

KARLA KARINE RODRIGUES DA COSTA
Diretor (a)
ANNA MAURA LIMA SILVA VAIS PINTO
Vice-Diretor (a)

ARLENE DOS SANTOS ITACARAMBI
Supervisora Pedagógica

KEILA KAROL RODRIGUES DO NASCIMENTO
LEILA DO CARMO COSTA DA SILVA
ANGELICA MARIA CARDOSO NETA
Coordenadores(as) Pedagógicos(as)

Comissão Organizadora:

Representante
Equipe Gestora

Nome
KARLA KARINE R. DA COSTA
ANNA MAURA LIMA S.V. PINTO
ARLENE ITACARAMBI

Docentes

VANDERLÚCIA MAMEDO BEZERRA

Coordenadores/as

KEILA KAROL R. DO NASCIMENTO
LEILA DO CARMO C. DA SILVA
ANGELICA MARIA CARDOSO NETA

Carreira Assistência

JAZIEL BARROS DE OLIVEIRA

Comunidade Escolar

STEPHANIE GRASIELLE DA S. GONÇALVES

(Pais/Responsável/eis)
Serviços de Apoio

ROSANE ALVES RIBEIRO DE SOUSA

Conselho Escolar:

Segmento

Representante

Membro Nato

KARLA KARINE RODRIGUES DA COSTA

Pais/Responsáveis

STEPHANIE

GRASIELLE

DA

SILVA

GONÇALVES
Professor(a)

MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DA SILVA

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
HISTÓRICO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
DIAGNÓSTICO DA REALIDADE -----------------------------------------------------------------------------------7
FUNÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL ----------------------------------------------------------------------- 11
PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS ------------------------------------------------------------------------------- 12
MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS ------------------------ 13
FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS ------------------------------------------------------------- 14
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO -------------------------------------------------------------- 14
PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ------------------------------------------------------ 14
ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------- 28
AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS ---------------------------------------------------------------------------- 28
AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA -------------------------------------------------------------------------------- 31
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL ------------------------------------------------------------------------------------ 32
CONSELHO DE CLASSE -------------------------------------------------------------------------------------------- 33
MATRIZ CURRICULAR--------------------------------------------------------------------------------------------- 34
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR ----------------------------------------------------------------------------------- 97
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP E GESTÃO PEDAGÓGICA E DE RESULTADOS
EDUCACIONAIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 99
GESTÃO PARTICIPATIVA E DE PESSOAS ------------------------------------------------------------------- 103
GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA ---------------------------------------------------------------- 104
PROJETOS ESPECÍFICOS ---------------------------------------------------------------------------------------- 107
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP -------------------------------------------------------------- 116
REFERÊNCIAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 117

5

APRESENTAÇÃO

A Escola Classe 39 de Ceilândia atua como um espaço de construção
coletiva, onde as decisões e as responsabilidades são compartilhadas.
Buscamos a implementação de um trabalho colaborativo, fortalecido por
uma gestão democrática, por uma coordenação pedagógica que incentiva a
formação continuada, o estudo e o planejamento, reforçado por uma parceria
entre a escola e a comunidade.
Para tanto, a construção deste PPP se deu a partir de um diagnóstico da
nossa realidade e, também, das nossas necessidades. Participaram dessa
elaboração/reelaboração todos os agentes envolvidos (servidores, estudantes e
comunidade), por meio de resposta a questionários, pesquisas de opinião,
reuniões via google meet, diálogos sobre temas relevantes etc.
Nossa perspectiva é da execução de um PPP que favoreça a reflexão
sobre o papel de cada um de nós, trabalhadores da educação pública, no que
diz respeito à escola que temos e à escola que queremos.
A escola se encaminha para a construção de um projeto que nunca será
acabado, estático, definitivo, mas dinâmico e inacabado, ou seja, um “documento
de identidade.” (SILVA, 1999).
Entendemos que nossa missão vai muito além de “ensinar”. Inclui,
também, formar cidadãos. Portanto, nossa função social, demanda educar,
proteger, cuidar, oportunizar as aprendizagens, a pesquisa e a reflexão sobre o
conhecimento, visando à transformação da realidade que nos cerca.
Por isso defendemos um currículo integrado, uma avaliação formativa e
uma prática pedagógica reflexiva e inclusiva.
Todos esses fatores, aliados ao conhecimento da clientela aqui atendida,
e ao atual contexto da pandemia, nortearam a construção deste PPP. E por meio
de sua elaboração, execução, reflexão e avaliação, revelaremos a identidade de
nossa escola, esse lugar de construção de conhecimento, de cidadania, de
transformação individual e social.
Nele, relacionamos também o perfil dos nossos estudantes e
profissionais

da

educação,

nossas

concepções

teóricas

e

princípios

orientadores, bem como os objetivos institucionais, a organização do trabalho
pedagógico da escola e, ainda, nossas práticas e estratégias de avaliação.
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HISTÓRICO

A ESCOLA CLASSE 39 DE CEILÂNDIA foi construída em 1979 e
entregue à extinta FEDF no dia 1º de agosto desse ano. O início de suas
atividades ocorreu no dia 4 de maio de 1981, sob a direção da Professora Anilda
Silva Chaves. 1-CRIAÇÃO: Res. Nº 334 – CD, de 21/05/80 (DODF N°. 105, de
04/06/80 e A. N. da FEDF – vol. III.) Criada com a denominação de ESCOLA
CLASSE 39 de CEILÂNDIA. O parecer n°. 126-CEDF, de 22/08/81 (Boletim n°.
16-CEDF), aprovou o plano de funcionamento da escola. 2- VINCULAÇÃO: Inst.
n° 78 – Dex., de 21/05/80 ( A.N. da FEDF – vol. III) Vinculada ao complexo
Escolar “C” de Ceilândia. 3- RECONHECIMENTO. Port. N° 42-SEC, de 10/08/81
( DODF n°. 156, de 18/08/81 e A.N. da FEDF – Vol. IV)

2.1 Nome da Instituição Educacional

Escola Classe 39 de Ceilândia

2.2 Endereço Completo

EQNP 11/15 – Área Especial

CEP: 72241-520
2.3 Telefone / e-mail

3901-6872

ec39@creceilandia.com
2.4 Localização

A escola situa-se em zona urbana

2.5 Data de criação

Inaugurada em 10 de agosto de
1981

2.6 Reconhecimento

Port. N° 42 – SEC

2.7 Turno de funcionamento

Matutino: das 7:30 às 12:30
Vespertino: das 13:00 às 18:00.

2.8 Etapas ofertadas

Educação infantil - 1º e 2° Períodos.
Ensino Fundamental - anos iniciais
(incluindo a modalidade Ensino
Especial)
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Diretores desde a inauguração:
Anilda Silva Chaves (1981 a 1991)
Marlene Fidelis da Silva (1992 a 1994 e 2003 a 2012)
Lourival P. da Costa (1995 a 2002)
Antônio Vicente Neto (2013 a 2016)
Karla Karine Rodrigues da Costa ( Gestão atual desde 2017)
Atualmente, a escola possui 15 salas de aula e tem 647 alunos
matriculados. Conforme sua data de criação e registro de inauguração
(10/08/1981), há 40 anos a escola vem realizando um trabalho de excelência na
comunidade em que está inserida, priorizando os alunos e a qualidade da
educação.
DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

A comunidade escolar é formada por famílias provenientes da própria
região do setor P. Norte e a grande maioria do Setor Habitacional Sol Nascente.
Assim, o fluxo de movimentação dos estudantes é muito grande, as idas e vindas
da região nordeste basicamente são comuns nessa área que a escola atende. O
grau de vulnerabilidade é bem significativo no tocante à violência doméstica,
casos de fome, desemprego, mães que assumem as famílias sozinhas. Fato que
na maior parte das vezes prejudica o desempenho dos estudantes que não
possuem acompanhamento em casa dos responsáveis.
A Pandemia do COVID-19 conseguiu dificultar ainda mais um cenário que
já era complicado, pois segundo os dados da 13ª edição do Boletim de
Conjuntura do Distrito Federal , os indicadores apresentam o aumento do
desemprego, a desaceleração da economia no DF, a perda do poder de compra
e consequentemente o aumento da vulnerabilidade que também alcançou as
famílias da nossa escola. Existe um número expressivo de famílias que precisam
de doação de cestas de alimentos, a assistência das cestas verdes oferecida
pelo Governo é bem aceita pela comunidade devido a todo esse contexto. A
escola também realizou parceria com um programa que beneficia famílias
mensalmente, com cesta básica.
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Os estudantes da nossa escola são da faixa etária de quatro até quinze
anos de idade (nos casos em que há retenção e, portanto, defasagem idadesérie ou, alunos oriundos de outras regiões do país que vêm para retomar os
estudos). Segundo os dados do MEC em relação ao ano letivo de 2020 tivemos
uma retenção de 04 estudantes e 15 foram transferidos.
Atualmente a escola tem 643 estudantes divididos nos turnos matutino
(351 estudantes) e vespertino (292 estudantes) e organizados em 31 turmas.
Desde o ano passado tivemos que nos adequar a uma nova configuração de
ensino, com as aulas virtuais, as atividades impressas e o atendimento on-line.
Nesse novo modelo, todos tiveram que se adaptar para, de alguma forma,
alcançar o estudante. Enfrentamos muitas dificuldades nesse processo como:
falta de internet, dados desatualizados dos responsáveis, crescente número de
pais desempregados, fome, pais e professores acometidos pelo vírus.
A escola se mobilizou no coletivo para atender às novas demandas das
famílias, com empatia e interesse. A cada quinze dias há a entrega do material
impresso para os estudantes. O SOE trabalha na busca ativa dos alunos e dos
pais que não dão retorno com as atividades. A EEAA auxilia no assessoramento
de pais/ professores/ coordenação e gestão escolar.
Conforme a pesquisa sobre conectividade realizada com as famílias, ficou
clara a dificuldade de acesso à internet, a falta de acompanhamento de algumas
crianças na realização das atividades, Isso pela falta de tempo dos pais, que
muitas vezes deixam as atividades acumularem, não dão devolutiva aos
professores. Enfim, os obstáculos são muitos.
Logo abaixo, há um gráfico comparativo entre as atividades on-line e
impressas. Ele mostra que 60,4% dos estudantes são atendidos com atividade
impressa e apenas 39,6% interagem pela plataforma, o que dificulta o trabalho
do professor e o atendimento do estudante, conforme suas necessidades.
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Na pesquisa realizada através do formulário outros aspectos também
foram mencionados, como a adesão ao whatsapp, os estudantes que não fazem
devolutiva das atividades e o acesso à plataforma.

No gráfico acima temos os seguintes dados: 11,2% dos estudantes não
dão retorno das atividades, 0,5% não foram encontrados pela busca ativa, 25,9%
interagem pelo whatsapp, 24,9% fazem contato com o professor pela plataforma
e 37,5% podem acessar a plataforma, mas não respondem às atividades, por
inúmeros motivos apresentados pelos pais. Em relação a esses dados há um
trabalho de acompanhamento por parte de toda equipe pedagógica para que
nenhum estudante fique perdido, desassistido em suas necessidades. Também
é importante salientar que o trabalho pedagógico é pautado numa perspectiva
inclusiva. Temos um número considerável de estudantes com deficiência ou com
transtorno funcional específico, que recebem atendimento diferenciado conforme
a especificidade.
As crianças com deficiência são acompanhadas pelo professor regente e
pelo Atendimento Educacional Especializado. Já os estudantes com transtorno
funcional específico são acompanhados pelo professor regente, pela Equipe
Especializada de Apoio à Aprendizagem e a Sala de Apoio à Aprendizagem.
Atualmente temos 33 estudantes diagnosticados, sendo 23 com deficiência e 10
com transtorno funcional específico. Há um empenho na produção das
atividades diferenciadas, nas adequações curriculares, na construção do vínculo
com o estudante considerando suas peculiaridades e suas potencialidades.
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Diante do exposto, a nossa realidade é bem diversa, há turmas que estão
conseguindo avançar com o uso das tecnologias, muitos pais comprometidos e
interessados, professores dedicados e preocupados com o desenvolvimento dos
estudantes. Também temos um número considerável de famílias que não
participam, por falta de condições, e que relatam total aversão ao ensino remoto.
Com a chegada do ensino híbrido muitas dessas lacunas serão preenchidas pois
haverá o contato presencial com o estudante, o que facilitará todo o processo de
aprendizagem, de intervenção e avaliação.
FUNÇÃO SOCIAL

Ao entender que a educação extrapola os espaços da Sala de aula, e
realiza- se na vida, em diversos momentos e lugares, é necessária a
ressignificação do próprio ambiente escolar. A escola deixa de ser o único
espaço educativo para se tornar uma articuladora e organizadora de muitas
oportunidades educacionais dentro da comunidade.
O papel da escola não limita-se ao espaço entre muros, onde a prática
pedagógica se estabelece. A escola é, sobretudo, um ambiente que recebe
diferentes sujeitos, com diferentes origens, históricos, crenças e opiniões; que
trazem para dentro do ambiente escolar saberes que contribuem para sua
transformação e a da própria escola. Essa construção de identidades e de
significados é diretamente influenciada pela reestruturação do espaço escolar
rumo à aproximação com a comunidade.
A escola, então, abre espaço para um diálogo com essa comunidade,
dando novos significados ao conhecimento, que passa a ficar cada vez mais
ligado à vida das pessoas. Humaniza-se o ambiente escolar e acolhe-se com
mais qualidade seus integrantes. Eles, então, reconhecem-se como parte desse
lugar e consolida-se uma relação. A educação torna-se uma prática social que
une os homens entre si em torno do direito de aprender e de conquistar a
cidadania.
Assim, não se trata mais de manter uma escola, assentada apenas no
conhecimento, no domínio dos conteúdos, mas de conceber uma escola que
valorize formas de organização das relações humanas nas quais prevaleçam a
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integração social, a convivência entre diferentes, o compartilhamento de
culturas, o encontro e a solidariedade entre as pessoas.
No atual contexto fez-se necessário, ainda, um olhar sensível e acolhedor,
tanto para os profissionais de educação quanto para estudantes e suas famílias.
Os impactos da crise gerada pelo novo Coronavírus demandam, além de uma
postura empática, um comportamento encorajador, responsável e aberto às
necessidades e, em contrapartida, às possibilidades que se apresentaram neste
tempo.
O uso dos ambientes virtuais para oferta do ensino remoto, a busca ativa
dos estudantes, para evitar a evasão e o absenteísmo, bem como o retorno
híbrido, em momento oportuno, são as alternativas possíveis para minimizar os
danos e oportunizar as aprendizagens.
PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL

Os princípios da Educação Integral devem ser observados pela escola
desde o planejamento e organização, até a execução das ações.
● Integralidade: Aqui, entendemos que não se trata de um simples aumento
de carga horária dos estudantes na escola, mas da oferta de uma
educação que contemple as dimensões humanas, equilibrando aspectos
cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. O processo educacional é
formativo, ou seja, considera que a aprendizagem se dá ao longo da vida
do indivíduo. Para isso, são necessárias práticas educativas ligadas às
áreas do conhecimento: cultura, artes, esporte, lazer etc. Dentro das
nossas possibilidades, buscamos oferecer ao nosso público, atividades
que visem ao desenvolvimento crítico e a formação cidadã.
● Intersetorialização: Ocorre no âmbito do governo, em que projetos sociais,
econômicos, culturais e esportivos são articulados, objetivando reforçar
a oferta de serviços públicos e contribuir para a melhoria da qualidade da
educação.
● Transversalidade: Uma educação integral pressupõe, dentre outros, a
aceitação de muitas formas de ensinar, bem como a valorização dos
vários conhecimentos que os estudantes trazem de fora da escola. O que
dá sentido à transversalidade é a concepção interdisciplinar de
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conhecimento, e o vínculo que há entre a aprendizagem e os
interesses/problemas reais dos alunos e da comunidade. Assim como a
SEEDF, a escola entende que a educação envolve questões mais amplas
e, por isso, precisa comportar diferentes pessoas, diversas crenças e
valores, lidar com conflitos, oportunizar a formação da identidade.
● Diálogo entre escola e comunidade: A escola tem, ao longo dos anos,
avançado nessa perspectiva. Temos nos tornado um ambiente de
aprendizagens, de

socialização de experiências, de interesse,

participação e envolvimento das famílias.
● Territorialidade: Ir além dos muros escolares e enxergar o potencial da
nossa cidade e entornos, faz parte do nosso processo educativo. Para
isso temos buscado parcerias com alguns estabelecimentos e, dentro das
nossas condições,

tentado oportunizar à nossa clientela vivências

significativas em outros espaços.
● Trabalho em rede: Sabemos da importância do trabalho em conjunto,
participativo e colaborativo. Por isso, priorizamos o coletivo e o
protagonismo

do

grupo

e

dos

estudantes.

Buscamos

a

corresponsabilidade da família, bem como da cada integrante da nossa
equipe,

no

sentido

de

assumirmos

um

compromisso

pelo

desenvolvimento individual dos nossos alunos. Para isso, procuramos
enxergar cada estudante, suas potencialidades e dificuldades, bem como
trocar experiências e informações com profissionais de outras escolas,
para aprimorar nossa prática e, também contribuir com a deles.
PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS

Vislumbramos uma educação integral e inclusiva, em que o processo de
ensino-aprendizagem considere o equilíbrio entre os aspectos cognitivos,
afetivos, psicomotores e sociais, bem como uma formação plena, crítica e
cidadã, para todos os estudantes, inclusive os com necessidades educacionais
especiais.
Para tanto, buscamos a efetivação de um currículo integrado que
expresse e, ao mesmo tempo, atenda aos nossos propósitos educacionais.
Organizamos o nosso trabalho baseado nos princípios orientadores:
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Unicidade entre teoria e prática, Interdisciplinaridade, Contextualização e
Flexibilização.
Entendemos que teoria e prática são indissociáveis e que as ações
pedagógicas necessitam de embasamento teórico. O contexto escolar exige do
professor a abertura para o diálogo, a iniciativa de se atualizar sempre e a
disposição para repensar a organização e a dinâmica de sua aula.
A interdisciplinaridade, por sua vez, estimula não só o "diálogo" entre as
áreas de estudo, mas também entre os professores. Ultrapassa a fragmentação
do conhecimento e constrói vínculos comunicativos entre os profissionais, o que
viabiliza o trabalho coletivo, e consequentemente, a educação integral.
A contextualização dá sentido a esse processo. Aproxima os
conhecimentos científicos e pedagógicos das experiências e vivências dos
alunos. A escola é, assim, não só um lugar onde se desenvolve habilidades e
competências, mas um espaço de produção de conhecimentos, de valorização
da cultura e do pensamento.
A flexibilidade é assegurada pelas práticas pedagógicas articuladas a este
Projeto Político-Pedagógico. Abre espaço para a atualização e diversificação das
formas de produção de conhecimento. Amplia a possibilidade de reduzirmos a
rigidez curricular e abre espaço para o protagonismo do aluno em seu processo
de aprendizagem.
A Educação Inclusiva e sua dimensão curricular visam a um ensino de
qualidade, numa perspectiva de acolhimento e respeito às diversidades.
Entende-se

que

há

saberes

fundamentais,

concernentes à

área

de

conhecimento de especialistas, mas que há também os que surgem da
vivência/experiência do próprio estudante.
O currículo precisa, portanto, estar sempre em construção, ser
abrangente e, de fato, inclusivo. Assim atenderá às necessidades educativas
especiais e as necessidades individuais dos estudantes.
MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS
APRENDIZAGENS
Contribuir para que a Educação seja, de fato, democrática e de qualidade,
e se converta em possibilidade de emancipação por meio do conhecimento.
Fazer que a escola seja um espaço de formação, participação, aprendizagem
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significativa e valorização dos sujeitos.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
Nossa base teórico-metodológica tem sido construída, por meio de
discussões, em reuniões pedagógicas (no atual contexto, por meio do google
meet) realizadas nas coordenações coletivas. Discutimos e deliberamos sobre:
trabalho coletivo, planejamento de ações e intervenções, avaliação formativa etc.
O trabalho é fundamentado nos princípios construtivistas, sócio
interacionistas de educação e, portanto, pautado em teóricos/educadores como:
Piaget, Vigotsky, Emília Ferreiro, Ana Teberosky, Magda Soares entre outros.
Consideramos a base teórico-metodológica do currículo da SEEDF,
sustentada na Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica, que
entende o homem como um ser que aprende e se constrói em interação com o
meio social e natural que o cerca.
Nessa perspectiva, a prática social dos estudantes é ponto de partida para
as aprendizagens. Há uma articulação entre saberes do senso comum,
escolares, culturais e científicos, e todos ocupam um lugar de relevância no
processo de construção do conhecimento.
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
Plano de Ação da Coordenação Pedagógica
Esta instituição de ensino está organizada em Ciclos de aprendizagem e
estruturada em:
1º CICLO: Educação Infantil (1º e 2º Períodos).
2º CICLO: 1º Bloco: BIA (1° ao 3° ano).
2° Bloco: 4º e 5º ano
Também está incluída a modalidade de Educação Especial - Classe DI e Classes
TGD).
Nossa escola entende que a Coordenação Pedagógica constitui-se em
um tempo/espaço de preparação de ações e intervenções, de trabalho coletivo,
de estudo, de avaliação das práticas, de acompanhamento pedagógico e de
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articulação do PPP. Há que se mencionar aqui que, esse período de ensino
remoto, na nossa escola, evidenciou e fortaleceu o trabalho coletivo. Cada
segmento, equipe, profissional, dentro de sua competência tem se mostrado
solícito e disposto a contribuir. Tal postura tanto ressaltou papéis individuais,
como reiterou o compromisso de todos com o trabalho coletivo. Assim, conforme
suas atribuições e condições, Gestão, Coordenação, Equipes de apoio,
professores regentes, estudantes e famílias têm dado o melhor de si, para
reduzir os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus.
Para que essa parceria continue existindo, bem como o processo de
ensino e aprendizagem seja efetivado, o Planejamento deve ser assumido como
prática de reflexão e tomada de decisão. Ele imprime qualidade ao trabalho
pedagógico, e uma de suas funções é assegurar a unidade e coerência desse
trabalho na escola e, particularmente, em cada turma.
Nessa perspectiva, as Coordenações Setorizadas, durante o período de
ensino remoto, ocorrem quinzenalmente (ou quando há necessidade), por meio
de reuniões via google meet. Nelas, Coordenadores, Equipes de apoio e
professores regentes (por ano de atuação, bloco ou etapa), discutem e decidem
sobre conteúdos e objetivos de aprendizagem, definem projetos, planejam aulas,
verificam o processo de aprendizagem e as dificuldades apresentadas pelas
turmas, estudam temas pertinentes a cada ano/etapa etc. Essa prática objetiva,
dentre outros, fortalecer o trabalho coletivo dentro da etapa da Educação Infantil,
entre as Classes Especiais, dentro de cada bloco do 2º ciclo e entre os
professores de cada ano.
A atual circunstância fez com que o ensino mediado por tecnologias se
tornasse alternativa para mantermos o vínculo entre estudantes e escola, e tem
sido fundamental para minimizar os danos causados pela pandemia. O
planejamento, então, conta com aulas via google meet, no mínimo 3 (três) vezes
por semana, a depender da condição e disponibilidade das famílias em
participar. Esses encontros são feitos com a turma, mas há também os
momentos de atendimentos individuais ou a grupos menores, visando intervir
nas dificuldades de aprendizagem detectadas pelo professor. São feitas, ainda,
postagens diárias de material/atividades na plataforma, bem como é oferecido,
quinzenalmente, material impresso para aqueles que não têm condições de
atuarem na plataforma. Esse material é elaborado de modo a favorecer as
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aprendizagens, a atender os estudantes em suas necessidades/dificuldades, a
facilitar a participação das famílias e a desenvolver a autonomia dos estudantes.
Para assegurar o acesso e permanência dos estudantes, temos nos
empenhado, também, para que não haja evasão nem absenteísmo escolar. A
busca ativa a todo aluno que ainda não ingressou no ensino remoto, portanto, é
responsabilidade da Gestão e de toda a equipe pedagógica que, junto com os
professores regentes, se esforçam para oportunizar a todas as crianças não só
a participação, mas o desenvolvimento e a aprendizagem.
Outro aspecto muito importante, que é elemento constitutivo da
organização escolar em ciclos, é a Formação Continuada. A Coordenação
Coletiva é entendida como um espaço favorável a isso. Nesta escola, ela é
destinada a estudos de temas importantes para o aprimoramento do fazer
pedagógico. É onde teoria e prática mostram-se interligadas. Julgamos que, para
garantir essa unidade dentro da sala de aula, precisamos, durante a
coordenação, de atividades de estudo, que motivem a reflexão crítica, a
mudança de postura, bem como a análise da realidade para a qual se pensa e
planeja certa atividade.
Esses estudos são promovidos pela Coordenação, Direção, Equipes de
apoio e, em alguns momentos, por professores regentes que, dentre outros,
compartilham experiências exitosas de sua sala de aula. Os temas abordados
são: Alfabetização, Letramentos, Psicogênese da Escrita, Consciência
Fonológica, Avaliação Formativa etc. Durante este período, também abrimos
espaço para a leitura e estudo dos documentos orientadores/normativos
referentes às atividades não presenciais.
A participação da comunidade nas ações promovidas pela escola também
é algo essencial. Por isso, ao longo dos anos, realizamos eventos como Festa
Junina e Mostra Literária, onde as crianças expõem atividades que evidenciam
suas aprendizagens, fazem apresentações teatrais ou de danças e assim, os
pais/responsáveis têm a oportunidade de apreciar os trabalhos e interagir com
seus filhos e outras famílias. Há, em especial, um momento que denota essa
bem essa participação e interação, que é a Semana da Educação Infantil. Aqui,
as famílias participam de circuitos de brincadeiras e vivenciam um pouco do diaa-dia das crianças na escola. Nossas reuniões de pais e professores também
configuram-se em oportunidades de apresentar às famílias a dinâmica de
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trabalho da escola, nossa organização administrativa e pedagógica, fazer
prestação de contas e colher opiniões sobre a escola. No contexto do ensino
remoto, substituímos nossos meios de comunicação (bilhetes, informativos…)
pelas conversas e mensagens diárias nos grupos de WhatsApp e postagens no
Instagram. Assim, mantemos a comunicação e o vínculo com nossa
comunidade.
Além do planejamento e do trabalho coletivo, a atuação dos serviços da
EEAA, SOE e AEE é fundamental e, agora no período de atividades não
presenciais, estas equipe de apoio atua em parceria com a Gestão e
Coordenação visando ao acolhimento dos profissionais, estudantes e famílias, à
busca ativa, ao acompanhamento dos ENEEs e dos estudantes com dificuldades
de aprendizagem e assessoramento dos professores regentes.
A seguir, os Planos de Ação das Equipes:

Plano de Ação – EEAA
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO:
UNIDADE ESCOLAR: Escola Classe 39 de Ceilândia
TELEFONE: 39016872
DIRETOR(A): Karla Karine Rodrigues da Costa
VICE DIRETOR(A): Anna Maura Lima Silva Vais Pinto
PSICÓLOGO(A) EEAA:
MATRÍCULA
SEEDF:
CRP:
PEDAGOGO(A) EEAA: Rosane Alves Ribeiro de Sousa
MATRÍCULA SEEDF: 2114127
PROFESSOR SAA:
MATRÍCULA
SEEDF:
CRP:
ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
( X ) EDUCAÇÃO INFANTIL - I CICLO;
( X ) ANOS INICIAIS - II CICLO;
( ) ANOS FINAIS - III CICLO;
( ) ENSINO MÉDIO
MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
( ) EJA ;
( ) ENSINO ESPECIAL
TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR
( X ) MATUTINO - QUANTITATIVO: 341
(X ) VESPERTINO - QUANTITATIVO: 291
( ) NOTURNO* QUANTITATIVO:
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SERVIÇOS DE APOIO:
( X ) SALA DE RECURSOS
( X ) ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
(

) SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM

(

) OUTRO:

Eixos sugeridos:
1. Coordenação Coletiva
2. Observação do contexto
escolar
3. Observação em sala de aula
4. Ações voltadas à relação
família-escola
5. Formação continuadas de
professores
6. Reunião EEAA/SAA
7. Planejamento EEAA
8. Eventos
9. Reunião com a Gestão Escolar
10. Estudos de caso
11. Conselhos de Classe
12. Projetos e ações
institucionais
13. Intervenções pedagógicas
14. Outros

1

Eixo: Ensino Remoto
Ações/Demandas
1.Turma do 3º D está
apresentando problemas
com relação à
participação nas
atividades, pouca
adesão à plataforma de
sala de aula virtual.

2. Pouca participação
das famílias na
devolução das
atividades para os
professores.

3. Trabalhar situações
de saúde mental dos
professores.

4. Pouca participação
dos pais/ estudantes via
plataforma, devolutiva
das atividades.

Objetivos
1. Sensibilizar os
pais/responsáveis
da importância de
acompanhar
os
estudantes
nesse
processo de ensino
remoto.
2.Orientar quanto à
importância de dar
retorno
para
a
professora
das
atividades.
3.Estimular
a
participação
dos
estudantes
pela
plataforma.
4.Incentivar
estudantes
e
famílias a participar
do ensino remoto.

5.
Proporcionar
momentos
de
conversa/acolhiment
o
quanto
às

Procedimentos
Será realizada uma
reunião pelo
GoogleMeet, uma
roda de conversa
no sábado letivo
para estimular uma
maior adesão dos
pais.

Cronograma

Profissionais
envolvidos

24/04/21

Coordenação
Pedagoga/EEAA
SOE

Avaliação

Acontecerá segundo o retorno da
professora ao perceber a mudança de
comportamento da classe de modo geral.

Realizar ligações
para conversar com
os familiares;
Enviar material
escrito lembrando
das atribuições do
estudante;

Ao longo do
período do
ensino remoto

Pedagoga/EEAA
Observar o retorno dos estudantes, o
interesse e a participação numa
crescente nesse contexto.

Lives com psicólogo
e rodas de
conversa.

Realizar ligações,
videochamadas e
reuniões com a
turma quando
necessário.

Ao longo do
período do
ensino remoto

Acompanhar o retorno dos professores e
a motivação diante da rotina escolar.
Pedagoga/EEAA
SOE
Coordenação

2
dificuldades
momento.

do

6. Sensibilizar as
famílias quanto ao
compromisso e a
responsabilidade
com a vida escolar
do filho.

Ações/Demandas

Objetivos

1. Oficina de formação
sobre
o
uso
das
tecnologias;

1.Promover
momentos de
capacitação em
torno das
tecnologias para
melhor atender o
estudante.

2.Formação sobre as
dificuldades
no
desenvolvimento da fala
dos estudantes, em
especial da educação
infantil.

2.
Orientar
a
condução da prática
pedagógica no que
se
refere
o
atendimento
do
estudante
com
dificuldade na fala.

Eixo: Formação continuada dos professores
Profissionais
Procedimentos
Cronograma
envolvidos

Participação dos
professores em lives
de formação técnica
sobre o Canva.
Palestra com
especialista para
formação.

22/04/2021

Avaliação

Profissional de
tecnologia
Pedagoga/EEAA
Acontecerá por meio da participação e
interesse dos professores envolvidos.

Maio/2021

Fonoaudiólogo
Pedagogo/EEAA

Eixo: Intervenção Pedagógica
Ações/Demandas

Objetivos

Procedimentos

Cronograma

Profissionais
envolvidos

Avaliação

1.Mapear as turmas e
listar as necessidades
específicas.

1. Conhecer a
realidade das
turmas na sua

1.Utilização
do
formulário
para
acesso aos dados.

12 a 23/04/21

Pedagoga/EEAA
Professores
regentes

Realizada por meio da interação com o
professor e a disponibilidade de colocar as
ações propostas em prática.

3
individualidade e o
contexto da escola.
2. Determinar
estratégias que
possam alcançar
os estudantes
favorecendo a
aprendizagem.

2. Reunião com os
professores conforme
necessidade
para
atender
às
dificuldades/queixas
apresentadas.

Eixo: Assessoria aos professores dos 4ºs e 5ºs anos
Ações/Demandas

Número significativo de
estudantes não
alfabetizados nas turmas
de 4ºs e 5ºs anos.

Objetivos

Procedimentos

Cronograma

Profissionais
envolvidos

Avaliação

1.Oferecer
ao
professor
estratégias
de
como realizar o
trabalho adaptado
às necessidades
desse público em
questão.

Realizar a reunião por
meio do Google Meet,
apresentar material
teórico e sugestões
de atividades práticas
para atender os
estudantes.

06/04/21

Pedagoga/EEAA
Coordenadora

Acontecerá por meio da interação,
envolvimento dos professores, da
devolutiva da expectativa dos mesmos.

Eixo: Estudantes com Transtorno Funcional Específico / SAA
Ações/Demandas

Objetivos

Procedimentos

Cronograma

Acompanhar os
estudantes com TFE e
suas especificidades.
Orientar os professores
das turmas reduzidas
com estudantes que
possuem TFE sobre
suas implicações

Estabelecer
vínculo com a
professora da SAA
e trabalhar em
parceria para
melhor atender o
estudante.
Compartilhar com
o professor
regente

Reunião com a
professora da SAA
para ter
conhecimento do
rendimento dos
estudantes.

Ao longo do
ano letivo

Reunião com os
professores

25/03/2021

Profissionais
envolvidos
Professora da SAA
Pedagoga EEAA
Professor regente

Pedagoga/ EEAA
Coordenação
Professor regente

Avaliação
Observar e acompanhar o desenvolvimento
do estudante.

Através das necessidades do estudante
que foram atendidas/ acompanhadas.

4
Criar vínculo com os
pais e auxiliar nas suas
queixas.

especificidades do
estudante que
facilitará seu
acesso e
atendimento das
necessidades do
aluno.

Atendimento por meio
de ligações ou vídeo
chamadas.

Ao longo do
ano letivo

Pedagoga/ EEAA

Dar suporte aos
pais/responsáveis
conforme a
necessidade do
estudante.

Eixo: Estudo de caso
Ações/Demandas

Objetivos

Estudantes que
precisam ter sua
situação em classe
reavaliada devido às
necessidades que são
apresentadas.

Proporcionar ao
estudante
condições de
acesso e
permanência na
turma que atenda
suas
especificidades.

Procedimentos
Reunião
com
professores,
Atendimento
Educacional
Especializado,
coordenação
direção.

Cronograma

Profissionais
envolvidos

Avaliação

1º semestre
de 2021

Pedagoga/ EEAA
Professora do AEE
Professores
regentes
Coordenação

Através da participação e interação entre os
profissionais atingir o objetivo para os
estudantes.

Profissionais
envolvidos

Avaliação

os

e

Eixo: Eventos
Ações/Demandas

Objetivos

Procedimentos

Cronograma

Semana
Distrital
de
Conscientização
e
Promoção da Educação
inclusiva aos alunos com

Promover
oportunidades de
reflexão,
sensibilização
quanto ao respeito

Reunião setorizada
com os professores
trabalhando e
redimensionando
conceitos de inclusão,

23/03/2021

Professora do AEE
Pedagoga /EEAA
Professores
regentes

Através da participação dos estudantes, do
registro das atividades conforme o objetivo
proposto.

5
necessidades
educacionais especiais

2. Dia Nacional da luta da
pessoa com deficiência

às diferenças de
maneira geral.
Promover
oportunidades de
conhecimento
sobre
as
potencialidades,
avanços
e
limitações
do
estudante
que
possui deficiência.

transtorno,
deficiência,
capacitismo, empatia.
2. Desenvolver as
atividades sugeridas
com vídeos, histórias,
conversas no meet
com os estudantes.
3. Realizar atividades
diferenciadas como
vídeos, entrevistas,
roda de conversa,
relatos, conversa
informal no grupo.

29/03 a 01/04

21/09/2021

Professora do AEE
Pedagoga /EEAA
Professores
regentes
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS TRANSVERSAIS
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PLANO DE AÇÃO - AEE
Escola: Escola Classe 39 de Ceilândia
Sala de Recursos: Vanderlucia Mamedo Bezerra
O atendimento Educacional Especializado – AEE tem como função
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes no processo de
ensino e aprendizagem, considerando suas necessidades específicas. Para
tanto, faz se necessário à articulação entre a organização do trabalho
pedagógico e o processo de ensino e aprendizagem desses estudantes, de
modo que, o professor especialista atue de forma colaborativa com o professor
regente, na tomada de decisões quanto às adequações curriculares que
atendam as especificidades dos estudantes, identificando as potencialidades e
necessidades educacionais especiais para a promoção das aprendizagens. O
AEE atua por meio de ações especializadas, estratégias alternativas e
procedimentos pedagógicos inclusivos para assim garantir a educação integral
e a equidade ao estudante. Além, de suas capacidades intelectuais deve se
considerar, também, seus interesses, motivações, habilidades e dificuldades,
independente da natureza de sua deficiência. Desenvolvendo ações junto às
famílias, em parceria com os demais profissionais da unidade escolar, com vista
à corresponsabilidade no processo de escolarização do estudante e a
conscientização em defesa da promoção da Educação Inclusiva.
As medidas estabelecidas pelas autoridades em saúde, de modo
particular, o fechamento das escolas para conter a transmissão em massa da
Covid-19 causada pelo novo Coronavírus no cenário mundial, no primeiro
trimestre de 2020, provocaram mudanças nos sistemas de ensino no mundo
inteiro, obrigando as escolas se reinventar e descobrir novas formas de ensino.
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Seguindo as recomendações de Vigilância de Saúde Epidemiológica, o
Governo do Distrito Federal, suspendeu as aulas presenciais conforme Decreto
n.º 40.520 de 14 de março de 2020, cumprindo o protocolo de distanciamento
social orientado pela Organização Mundial de Saúde – OMS na crise Sanitária
provocada pela pandemia da Covid-19. Entretanto, novas maneiras de
atendimento aos estudantes passaram a ser utilizadas no território Distrital, com
a retomada das aulas não presenciais e ensino remoto da rede pública de ensino
do DF. Destaca-se a participação da Subsecretaria de Educação Inclusiva e
Integral com o programa ‘Brincar é Coisa Séria’, voltado à orientação das famílias
dos bebês e das crianças do Programa de Educação Precoce, e do programa
‘Mais que Especial’, direcionado aos estudantes dos Centros de Ensino Especial
(p.3).
Na continuidade de suas atividades, a Subsecretaria de Educação
Inclusiva e Integral, por intermédio da Diretoria de Educação Inclusiva e suas
Gerências, têm envidado esforços para promover o Atendimento Educacional
Especializado - AEE de forma não presencial, respeitando as especificidades
dos estudantes com deficiências, com Transtorno do Espectro Autista - TEA e
com comportamento de Altas Habilidades/Superdotação, bem como para
crianças e bebês considerados de risco atendidos no Programa de Educação
Precoce (p.3).
Reafirmando o compromisso com a oferta de uma Educação inclusiva e de
qualidade para os estudantes nas escolas públicas do DF, a Diretoria de
Educação Inclusiva, subsidiada por algumas contribuições de servidores da
SEEDF construiu o documento intitulado “Plano Pedagógico da Educação
Especial para atividades não presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal” ensejando apresentar possibilidades de atuação dos servidores que
atuam no AEE nas atividades não presenciais. O documento corrobora as ações
previstas na Gestão Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas
não Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal criando um
espaço de reflexão dialógica para a promoção do atendimento adequado ao
estudante da Educação Especial/Inclusiva.
Desse modo, admite-se que a educação pautada nas especificidades e
no potencial particular do estudante possibilita-lhe o alcance das condições
favoráveis à sua efetiva participação na sociedade em que ele é parte integrante.
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Por isso, além de um direito assegurado por lei, evidencia-se a importância de
viabilizar condições reais de oferta de Educação Especial/ Inclusiva, seja de
forma presencial ou não presencial. Assim, no momento o AEE torna-se um
suporte imprescindível para estes estudantes, suas famílias e para a
comunidade escolar uma vez que os desafios a serem superados pelos
estudantes com deficiências, Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou com
comportamento de Altas Habilidades/Superdotação têm sua origem em
“barreiras sociais, psicológicas, atitudinais, físicas, dentre outras que possam
impedir a educação cidadã (Resolução nº01/2017 C.E.D.F.)” (p.3-4).
A Constituição Federal da República Federativa do Brasil dispõe em seu
artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência (2006), em seu Artigo 17 assinala que “toda
pessoa com deficiência tem o direito de que sua integridade física e mental sejam
respeitadas em igualdade condição com as demais pessoas” e em seu Artigo 24
faz um apelo para “que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do
sistema educacional sob alegação de deficiência” (apud p.4-5)..
As Salas de Recursos referem-se ao atendimento educacional
especializado a estudantes com deficiências ou Transtorno do Espectro Autista
inseridos em turmas comuns de unidades regulares de ensino, de modo
complementar, assim como para estudantes com comportamento de altas
habilidades/superdotação,

de

modo

suplementar.

Neste

contexto,

os

professores que atuam em salas de recursos generalistas ou específicas terão
como principal atribuição apoiar o processo não presencial de ensino
aprendizagem de seus estudantes.
Recomenda-se que cada professor de sala de recursos tenha sua turma
virtual, em plataforma, para melhor realização de suas ações não presenciais.
No caso de estudantes que não têm possibilidades para o uso de ferramentas
da educação mediada por tecnologias, o professor da Sala de Recursos deverá
elaborar material impresso adaptado de acordo com a especificidade de cada
estudante.
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O Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos – AEE/SR,
na Escola Classe 39 de Ceilândia, tem buscado a partir de um olhar cuidadoso
atender aos objetivos para as aprendizagens no tempo de ensino remoto,
construindo uma parceria com a coordenação pedagógica, professores regentes
e as famílias dos estudantes, na perspectiva da oferta e democratização do
ensino, de acordo com os princípios da educação inclusiva, ou seja, “toda pessoa
tem o direito de acesso à educação, toda pessoa aprende, o processo de
aprendizagem de cada pessoa é singular, o convívio no ambiente escolar comum
beneficia todos, enfim, a educação inclusiva diz respeito a todos”.
Enfim, estimular a adesão do estudante e família para a realização das
atividades não presenciais/ aulas remotas. Propondo atividades que desafiam o
estudante a querer aprender e buscar mais.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

● Apoiar
aos
professores
regentes
nas
adequações
curriculares,
interagindo
virtualmente, a
fim de sanar
dúvidas
e
necessidades
dos estudantes,
possibilitando
aos professores
a escolha de
estratégias de
ensino
e
aprendizagem
que
melhor
atendam esses
estudantes.
● Produzir

META

AÇÕES

Identificar,
● Contado com as
elaborar
e
famílias
dos
organizar
estudantes
para
recursos
tratar de assuntos
pedagógicos e
referentes à saúde
de
física e emocional
acessibilidade
de cada estudante.
que eliminem as
barreiras para a
● Acompanhamento e
plena
mediação
das
participação dos
estudantes,
atividades
no
considerando
Ambiente Virtual de
suas
Aprendizagem
e
necessidades
material impresso
específicas
disponibilizado pela
(O.P, 2010 p.
escola.
77).
Em
conformidade
de
com a Meta 4 do ● Produção
materiais/atividades
Plano Distrital de
Educação
para apoio aos
(2015, p 13-16),
professores
alinhada
ao
regentes
no
plano

ESTRATÉGIAS DE
ORIENTAÇÃO,
ACOMPANHAMENT
O E DAS
ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS

MATERIAL DE
APOIO UTILIZADO

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

WhatsApp (Template,
vídeos, arquivo de
aulas, mensagens de
texto e voz, chamada
de vídeo, informes),
contato
telefônico,
atividades impressas.
Contado
com
a
família do estudante
para
tratar
de
assuntos referentes à
saúde
física
e
emocional
dos
estudantes.
Acompanhamento e
mediação
das
atividades
no
Ambiente Virtual de
Aprendizagem
e
material
impresso
disponibilizado pela
escola. Produção de

Plano
de
Readequação
Curricular – Anos
Iniciais
para
o
ensino remoto e
atividades
não
presenciais, Plano
Pedagógico
da
Educação Especial
para Atividades não
presenciais na Rede
Pública de Ensino
do Distrito Federal e
demais documentos
oficiais orientadores
para
o
ensino
remoto.

As ações serão avaliadas de
forma
contínua
podendo
sofrer ajustes de acordo com
os
objetivos
para
as
aprendizagens, as estratégias
e metodologias utilizadas,
bem como as necessidades
educacionais e adaptativas
dos estudantes e surgimento
de novas demandas no tempo
de ensino remoto.

Celular,
vídeos
(histórias, músicas,
vídeos sobre temas
e
conteúdos
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material
em
caráter
complementar
de acordo com
as
especificidades
talentos,
aptidões
e
interesses
desses
estudantes
e
demandas
de
apoio
identificadas.
● Mediar ações
no Ambiente
Virtual de
Aprendizagem AVA, e/ou
estabelecer
comunicação
com seus
estudantes e
suas
famílias/respons
áveis, via
telefone,
WhatsApp, email, chats ou

estratégico para
continuidade
das atividades
pedagógicas
não presenciais
e ensino remoto.

atendimento
aos
estudantes
com
necessidades
educacionais
especiais para as
aulas
não
presenciais
e
mediação
no
Ambiente Virtual de
Aprendizagem.

materiais/atividades
para
apoio
aos
professores regentes
no atendimento aos
estudantes
com
necessidades
educacionais
especiais para as
aulas não presenciais
e
mediação
no
Ambiente Virtual de
● Orientações
às Aprendizagem.
famílias por telefone
sobre os temas e
conteúdos
trabalhados
nas
atividades
não
presenciais
e
Ambientes Virtuais
de Aprendizagem,
por
meio
do
Whatsapp
(Atividades/templat
e em pdf, vídeos e
músicas sobre a
temática)
e
do
material impresso

trabalhados
vídeos
instrucionais).

e

Atividades
impressas.
Atividades
envolvendo
as
funções cognitivas
percepção, atenção,
memória, linguagem
e
funções
executivas.
Jogos, livros da
literatura
infantojuvenil, quadrinhas,
música,
tirinha,
outros
gêneros
textuais.
Materiais
que
tenham nas casas
das
famílias
(brinquedos,
utensílios, objetos,
sucatas,
papelão,
encartes,
embalagens, etc.).
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outras formas
para orientação
e
esclarecimento
de dúvidas e
disponibilização
de materiais
pedagógicos,
quando
necessário.
respeitadas as
especificidades
e condições dos
estudantes,
durante todo o
período que
perdurarem as
atividades não
presenciais.
● Elaborar um
plano
interventivo
individual de
orientações às
famílias/respons
áveis, para o
compartilhamen
to de atividades,

entregue
quinzenalmente.
● Orientações
aos
professores
regentes quanto às
adaptações
e
adequações
curriculares
no
processo
de
alfabetização
dos
estudantes
com
necessidades
educacionais
especiais,
bem
como os objetivos
para
as
aprendizagens e o
desenvolvimento do
estudante
nos
aspectos
motor,
cognitivo,
de
linguagem
e
socioemocional.
● Produção
de
materiais/atividades
para
atendimento
educacional
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projetos de
pesquisas e
desafios a
serem
realizados com
seus
estudantes, e
apontar
estratégias de
monitoramento,
com elaboração
de relatórios
mensais das
atividades,
considerando a
realidade de
cada estudante,
de modo que
seja garantida a
continuidade do
processo de
aprendizagem e
o
desenvolviment
o da área de
interesse.
● Realizar e/ou
apoiar a

especializado aos
estudantes
com
necessidades
educacionais
especiais para as
aulas
não
presenciais
e
mediação
no
Ambiente Virtual de
Aprendizagem.
● Contato
por
telefone/ligação
com as famílias e
estudantes
para
tratar de assunto
referente
ao
material impresso
disponibilizado pelo
AEE/SR.
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realização de
palestras, lives,
videoconferênci
as informativas
e de
orientações
para
familiares/respo
nsáveis e para
os estudantes,
para equipe
gestora,
professores e
comunidade
escolar de
acordo com os
objetivos de
aprendizagem,
desde que
previstos no
plano de ação
da unidade
escolar

15

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino Gerência de
Orientação Educacional
PLANO DE AÇÃO - SOE

Pedagogo(a) Orientador(a)
Educacional:

Nádia Cordeiro
Rodrigues

Matrícula:

212273-1

Turno:

Matutino e
Vespertino

Pedagogo(a) Orientador(a)
Educacional:

Maria Joaci Ribeiro
Durães

Matrícula:

243826-7

Turno:

Matutino e
Vespertino

De acordo com a Orientação Pedagógica, o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a)
Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando
suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para
os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a
aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30)
Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador
Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao
Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento
integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e
protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania
com responsabilidade. (2019, p.59)
Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o
presente ano letivo:

Metas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fortalecer o trabalho do Orientador Educacional na unidade de ensino numa
perspectiva de ensino remoto;
Ampliar a participação da família no processo de ensino aprendizagem;
Diminuir o índice de evasão escolar;
Promover ações educativas individuais e no coletivo;
Efetivar a participação dos estudantes nos diferentes meios de comunicação oferecidos
pela UE; Oportunizar formação aos docentes nas coletivas;
Ofertar momentos de escuta e reflexão à comunidade escolar sobre diferentes
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7.

temáticas;
Articular parcerias promovendo atender as necessidades da comunidade escolar da UE;
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FUNDAMENTAÇÃO
CURRICULAR

ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICAS

TEMÁTICA
Ed.
Cidadania
DH

Implantação
das ações
da
Orientação
Educacional
no
ambiente
Virtual

Ed.
Diversid.

X

X

X

X

EIXO DE AÇÃO
PERÍODO DE
EXECUÇÃO

Ed.
Sustent.
X

Apresentação
do
Serviço
de
Implantação da
Orientação Educacional ao corpo Orientação
docente na coletiva;
Educacional
Inserção do contato do OEs nos
grupos de Whatsapp dos professores
de cada segmento da UE;
Criação do tópico “Orientação
Implantação da
Educacional” nas salas de aula do Orientação Educacional
Google Class Room.
Utilização de Formulários
Encaminhamento.
Atendimento
Famílias/estudantes.
Registros e outros fins.

de Implantação
da
Orientação Educacional
às

Uso de canais por meio do aplicativo Implantação
da
Whatsapp ou videoconferência por Orientação Educacional
meio do aplicativo Google Meet para
atender as famílias, estudantes e

Durante todo o período
do ensino remoto.

Durante todo o período
do ensino remoto

Durante todo o período
do ensino remoto

Durante todo o período
do ensino remoto
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professores.

Estudos de Documentos da SEEDF
para auxílio e execução do trabalho
da Orientação Educacional no
Ensino remoto.
Análise da
realidade

X

X

Implantação da
Orientação Educacional

Durante todo o período
do ensino remoto

Levantamento junto ao professor e Ações institucionais
estudantes que estão inseridos no
grupo de Pais e participarem da sala
de aula na plataforma.

1ºbimestre

Participação nas reuniões de Pais via Ações institucionais
videoconferência
através
do
aplicativo Google Meet.

Durante todo o ano

Planejamento de ações
Ações institucionais
semanais entre
as orientadoras da
escola para metas no Ensino
remoto.
Intervenção e acompanhamento dos Ações institucionais
estudantes encaminhados;

Durante todo o ano e
durante todo o período
do ensino remoto
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Levantamento de dados dos
estudantes por meio da ficha perfil.

Acompanham
ento de
frequência
por meio do
material
impresso/Ensi
no remoto

Autonomia
de estudos

X

Ligações, devolutivas e feedback
ao professor via whatsapp, durante
o ensino remoto.
Registro nas fichas de atendimento
individual e atualização de contatos.

X

Ações institucionais.

Ação junto ao professor

Ação institucional

1º bimestre

Durante todo o ano.

Março a Dezembro

Encaminhamentos para Rede de Ação em Rede
Proteção
e
outros
órgãos
assistenciais de acordo com a
necessidade de cada um.

Março a Dezembro

Promover sensibilização com os Ação
junto
aos
estudantes
e
Pais
propondo estudantes e Pais
momentos de reflexão, orientação e
construção de uma rotina.
Vídeos
explicativos,
rotinas
adaptadas a faixa de idade,
atividades/dinâmicas virtuais, entre
outros para auxílio no ensino remoto.

Março a Dezembro
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Valorização
da Vida

x

Cultura de

Promover reflexões sobre Desafios e Ação junto a toda
questões Socioemocionais - com comunidade escolar.
Psicólogas convidadas para alunos e
pais/responsáveis/professores.
História contada, rodas de conversa
com professores e alunos sobre a
história.

x

Contribuir com materiais de apoio Ação
junto
ao
para auxiliar professores, família e professor, alunos e
alunos a entenderem a importância família.
do tema Cultura de Paz e
Convivência escolar.

X

x

X

X

Paz e
convivência
escolar
Planejamento
Coletivo

Inclusão e
Diversidade

Autoestima

x

X

X

Maio

Durante todo ano.

Participar das coletivas, Conselhos Equipe
gestora,
de Classe, Estratégia de Matrícula e coordenadores
Reuniões Setorizadas da Unidade de
e
Ensino.
professores.

Março a Dezembro

Promover Reflexões constantes no
Ação
junto
ao
WhatsApp e Plataforma acerca dos professor, pais e alunos.
Desafios da Educação em tempos de
Pandemia.

Durante todo o ano.

Promover Reflexões, encontros por Ação junto ao
videoconferência(quando
Estudante
necessário) promovendo a escuta,
histórias contadas e cantadas.

Durante todo ano.
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Roda de
diálogos

X

X

X

X

X

X

Combate a
Violência
Doméstica

x

Cidadania

Saúde

X

X

X

Encontro por videoconferência via
Google Meet, rodas de diálogos.

Ação junto ao
Professor,
alunos.

Quando se fizer
necessário conforme
solicitação e
planejamento.

Material/Conversa reflexões com os Ação junto às famílias dos Todo o ano.
pais dos estudantes, para tratar de estudantes.
assuntos
referentes
ao
acompanhamento escolar dos filhos
com infrequência escolar e assuntos
afins.
Materiais de apoio, reflexões e Ação junto às Famílias.
Todo ano e assim que
esclarecimentos sobre a temática e
necessário.
atendimento
individualizado
a
depender da situação.
Promover reflexões via WhatsApp e Ação junto aos
Plataforma, videoconferência no estudantes
Google Meet;
Exposição de diferentes materiais
relacionados aos direitos e deveres
dos estudantes.
Abordagens sobre a pandemia da Ação junto aos
covid-19, sobre a alimentação estudantes, família e
saudável e a Dengue;
professores
Cartilhas,
informativos,
vídeos
explicativos,
sugeridas rodas de
conversa.

Durante todo ano, assim
que necessário.

Durante todo o ano.
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados
❖
❖
❖
❖
❖

Levantamento da participação dos estudantes a partir de instrumento diagnóstico;
Controle de frequência via Google formulário;
Coleta de depoimentos com o formulário de frequência;
Coleta de depoimentos nos grupos de Whatsapp e por meio telefônico;
Reuniões periódicas com a equipe para avaliar as ações;

AÇÕES ARTICULADAS DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE)
OBJETIVOS

AÇÕES

● Potencializ ● Mapeamento dos
canais
virtuais
ar o
efetivos telefone,
trabalho
WhatsApp, uso de
coletivo em
material impressos
e busca ativa dos
defesa da
estudantes para as
Educação
aulas
não
Inclusiva,
presenciais
e
mediação
no
por meio
Ambiente Virtual
da
de Aprendizagem.
sensibiliza
● Levantamento
ção de
sobre a saúde
estudantes
física e emocional

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO

AEE /SR, EEAA, SOE

MARÇO

Coordenação e Direção.

Contato por telefone/ligação com os profissionais e segmentos
com

AEE /SR, EEAA, SOE

as

As ações serão avaliadas em conjunto

famílias

estudantes.

dos envolvidos, de maneira contínua durante
a realização das ações, podendo sofrer

Coordenação e Direção.

ajustes no que tange às estratégias e
Acolhimento e reunião com intervenções pedagógicas, em especial,

AEE /SR e EEAA

os professores de Classes ao alcance dos objetivos, em
de

Integração

Inversa

Classes Especiais.

e consonância com a Proposta
Pedagógica da Escola.

AEE /SR e EEAA
Planejamento das ações e Feedback e Avaliação do grupo de
atividades para a Semana professores,
equipe
gestora,
coordenadoras e serviços de apoio à
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,
professore
s e demais

dos estudantes na
volta às aulas no
tempo de ensino
AEE /SR e EEAA
remoto.

segmentos
da
comunidad
e escolar
quanto à
inclusão
efetiva dos
estudantes
com
necessidad
es
educacion
ais
especiais.
● Assegurar

● Atendimento aos
professores
regentes
e
acompanhamento
do processo de
AEE /SR e EEAA
acolhimento
aos
estudantes
via
WhatsApp
e
Plataforma. Envio
de mensagem de
Acolhimento
da AEE /SR e EEAA
equipe de apoio
(EEAA, SR, SOE)
para o grupo de
WhatsApp com as
famílias
dos
estudantes.

● Acolhida e reunião
com
os AEE /SR, EEAA e
o
professores
de
Coordenação.
desenvolvi
Classes
de
mento
Integração
para
tratar de assuntos

Distrital 2021. Pesquisa e aprendizagem (troca de experiências),
seleção de materiais.
nas coordenações coletivas e Conselhos
de Classe.
Exposição da proposta da
Semana de Conscientização Reflexão contínua do processo e ações
e Promoção da Educação assertivas para inclusão de todos os
Inclusiva
aos
ENEEs. estudantes no tempo de ensino remoto.
Reflexão sobre inclusão
social e escolar. Quais as
barreiras que impedem a
inclusão de pessoas com
deficiência?
Produção
de
materiais/atividades
para
Semana Distrital de Inclusão
Tema:
Respeito
às
Diferenças. Objetivo Geral:
Promover uma reflexão e
aprendizado sobre respeito
às diferenças.

Envio
de
materiais/atividades para os
professores e estudantes
referentes à Semana Distrital
2021. Atividades/templates,
músicas, vídeos e histórias
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integral
dos
estudantes
com
necessidad
es
educacion
ais
especiais.

referentes
ao
diagnóstico inicial,
adequação
curricular,
bem
como orientações
e
encaminhamentos
quanto aos com
deficiência
e
transtornos
funcionais
específicos.

da literatura infanto- juvenil
sobre respeito às diferenças.

AEE /SR, EEAA, SOE
Coordenação e Direção.

AEE /SR, EEAA, SOE
Coordenação e Direção.

● Assessorar
o professor ● Reunião para tratar
de
assuntos
regente na
referentes
aos
tomada de
estudantes
das
decisões
Classes Especiais AEE /SR e Coordenação
de DI e TEA.
quanto aos
Desenvolvimento
mecanism
dos estudantes nos
os e
aspectos
motor,
linguagem,
AEE /SR, EEAA, SOE
estratégias
cognitivo
e
Coordenação e Direção.
de ensino
socioemocional.
e
Currículo funcional
para etapa e/ou
aprendizag
conforme a faixa

Atendimento
aos
professores
regentes.
Assessoramento
por
telefone e Whatsapp quanto
aos
materiais/atividades
referentes à Semana Distrital
de Promoção da Inclusão
para
os
Alunos
com
Necessidades Educacionais
Especiais 2021.

AO LONGO DO ANO
LETIVO
Assessoramento ao trabalho
pedagógico
regente

do

professor

quanto

às

estratégias

e

adequações/adaptações
curriculares

para

melhor

atender as especificidades
dos

estudantes

com
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em
inclusivas,
direcionan
do as
ações
pedagógic

etária e contexto
social em que os
estudantes estão
inseridos.
Processo
de
alfabetização dos
estudantes
das
Classes.

as na
● Promoção
da
Semana Distrital
a de
de
Conscientização e
ensino de
Inclusiva
aos
qualidade
alunos
com
para todos
Necessidades
Educacionais
os
Especiais
(Lei
estudantes
Distrital
nº
.
5714/2016).
● Definir
● Participação nos
Conselhos
de
junto ao
Classes e reuniões
conselho
deliberativas.
escolar,
● Participação nos
ações
projetos
deliberativ
desenvolvidos pela
perspectiv

necessidades educacionais
especiais.
MAIO
Conselhos de Classe.

Encontro via Google Meet,
com a escritora Ana Neila
Torquato.
Abertura
do
Projeto de leitura. Roda de
conversa
sobre
a
importância
da
leitura,
oportunizar
às
crianças
experiências com o contato
com livros literários. Ler para
as crianças. Despertar o
gosto pela leitura.

Coordenação
Pedagógica/Formação
Continuada sobre funções
cognitivas,
consciência
fonológica e processo de
alfabetização.
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as para
inclusão

escola conforme o
PPP.

SETEMBRO

escolar,

● Realização
de
estudos de casos
com base
anuais
dos
na
estudantes
com
sensibilida
deficiência
e
transtornos
de, no
funcionais.
respeito,
no diálogo, ● Promoção da
no olhar

Semana Nacional

diferenciad

de Luta da Pessoa

o e escuta

com Deficiência.

sensível,
bem como,
no afeto e
na
interação
social,
respeitand
o as
especificid

Conscientização sobre o dia
21 de setembro: Dia
Nacional de Luta das
Pessoas com Deficiência.
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ades de
cada
estudante.
● Promover
reflexões e
aprendizad
o
sobre
respeito às
diferenças.
● Ampliar a
percepção
sobre
o
respeito às
diferenças.
● Discutir o
processo
de inclusão
escolar.
● Analisar
maneiras
de incluir
todas
as
crianças na
escola.
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Nossa Instituição desenvolve sua prática avaliativa baseada nas Diretrizes de
Avaliação Educacional (2014-2016), e entende que ao avaliar, o faz para “incluir,
incluir para aprender e aprender para desenvolver-se”(pág.12). nesse sentido, faz-se
necessário conhecer para planejar, levando-se em conta a prática social, o contexto
do processo de ensino, a realidade dos estudantes e os objetivos que se pretendem
alcançar.
Então, a avaliação se concretiza por meio de diversos instrumentos e
procedimentos, e os aspectos qualitativos se sobrepõem aos quantitativos. Diante
dessa concepção formativa de avaliação, não só os alunos, mas os profissionais e
todo o processo educativo são avaliados.
Sabendo também que não é o instrumento ou procedimento que define o
caráter formativo, mas sim, a intenção de quem avalia, buscamos potencializar nossa
prática avaliativa utilizando mecanismos diversos (portfólios, registros reflexivos,
pesquisa/trabalho, provas, testes de psicogêneses e autoavaliação) e promovendo o
feedback, a reflexão sobre nossas ações, sobre nosso exercício profissional.
Além do cuidado quanto à definição dos mecanismos avaliativos, por meio do
planejamento colaborativo, voltamos nosso olhar para o processo pedagógico e
buscamos

atender

às

necessidades

e

especificidades

dos

estudantes,

principalmente, nesse período de ensino remoto, a fim de assegurar a progressão
continuada das aprendizagens.
Um passo importante no processo avaliativo é a realização do diagnóstico.
Essa etapa da avaliação é essencial para nortear não só as ações, mas as
intervenções realizadas pelo professor. Durante o ensino remoto consiste em testes,
exercícios, leitura compartilhada, interação por meio de encontros pelo Google Meet,
chamada de vídeo ou telefone, conversa com as famílias e com o próprio estudante.
Vale ainda, recorrer ao Registro de Avaliação - RAV, o Relatório Descritivo Individual
do Aluno - RDIA e às atas dos conselhos de classe para auxiliar tal ação. A partir do
retorno híbrido, a avaliação diagnóstica será primordial para embasar o trabalho,
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principalmente, com os estudantes que não conseguiram participar efetivamente do
ensino remoto, ou mesmo, não frequentaram

o mínimo de aulas durante esse

período. A escola se organizará, conforme orientações da SEEDF, para atender a
esses estudantes por meio de reagrupamentos, projeto interventivo e

aulas de

reforço, a fim de minimizar os danos e favorecer o desenvolvimento de cada
estudante.
O dever de casa que configura-se em atividade avaliativa, é uma prática
natural, porém, não irrefletida. Está presente desde a Educação Infantil até os Anos
Iniciais e é uma atividade extensiva do trabalho realizado em sala de aula. Para nós,
importa que os alunos o façam de maneira a construir uma postura autônoma e que,
por meio dele, consolidem seu conhecimento.
As provas/atividades avaliativas são pensadas e elaboradas a partir de
objetivos de aprendizagens e do nível em que se encontram os estudantes. Nossa
intenção é, dentre outras, fazer com que esse instrumento e as atividades diárias
estejam enquadradas na mesma concepção. Ou seja, para aplicarmos avaliações
interdisciplinares, as aulas também devem ser desenvolvidas na mesma perspectiva.
Consideramos ainda, que elas são parte do processo, e não o único mecanismo
avaliativo.
Vale ressaltar, que os instrumentos e procedimentos avaliativos são adaptáveis
ao ensino remoto de acordo com os objetivos de aprendizagem que se pretendem
avaliar e potencializam as práticas pedagógicas e de avaliação formativa (Orientações
para Avaliação das Aprendizagens e Registros Escolares p. 12).
Na perspectiva do ensino híbrido, manteremos o uso de diversos instrumentos
avaliativos, bem como analisaremos as informações obtidas por meio deles –
atividades orais e escritas, portfólios e webfólios, pesquisas orientadas, registros
reflexivos, autoavaliação etc.
Embora não seja uma tarefa fácil, temos buscado inserir as famílias no
processo avaliativo. Elas têm o direito e o dever de envolver-se, de participar e de
colaborar para que a aprendizagem dos estudantes aconteça. E para isso, importa
que eles dialoguem com a unidade escolar.
Isso implica, além de se fazerem “presentes” nas reuniões, nesse momento em
formato virtual, devem participar do processo de aprendizagem das crianças,
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acompanhando a realização das atividades, sejam impressas ou pela plataforma, nos
livros didáticos, assim como dar

as devolutivas aos professores. Para assim,

compreenderem o que significam os registros avaliativos (relatórios), de modo a
conhecerem o desempenho do estudante, o planejamento e o trabalho do professor.
A exemplo do que já se esperava no ensino presencial, a participação, o
protagonismo e a autonomia dos estudantes, são promovidos e, constantemente,
estimulados. Para tanto, entendemos que

a avaliação também precisa ser um

momento para a construção de conhecimento norteada pelo princípio básico da
avaliação formativa: ela é o meio e não o fim do processo dialético de ensino e
aprendizagem (Orientações para Avaliação das Aprendizagens e Registros Escolares
p. 09).
Na perspectiva da avaliação formativa, destinamos aos alunos a realização de
intervenções contínuas, sempre que evidenciadas dificuldades de aprendizagem.
Com isso, asseguramos aos que não apresentaram bom desempenho nas diversas
formas avaliativas, algumas estratégias de recuperação das aprendizagens, ao longo
dos bimestres/semestres e ao final do processo, atendendo à legislação vigente no
que concerne à recuperação contínua, direito estabelecido ao estudante pela LDB
9394/96, art.13. (Orientações à Rede Pública de Ensino para o registro das atividades
pedagógicas não presenciais p.17).
Para auxiliar o estudante a avançar no alcance dos objetivos de aprendizagem,
o processo de recuperação contínua ocorre por meio de estratégias e intervenções
pedagógicas contínuas, por meio de atendimento individual e/ou pequenos grupos via
Google Meet ou chamadas pelo whatsapp, com atividades (na plataforma ou
impressas) diferenciadas e/ou complementares, materiais didáticos de apoio, vídeos,
músicas, jogos, contação de histórias e outros.
Neste período do ensino remoto, é realizado o reagrupamento intraclasse (que
requer a organização dos alunos em grupos) e o reforço escolar, que oportuniza um
atendimento individual. Isso oportuniza o trabalho diferenciado e considera a
necessidade de acolhimento, as individualidades, condições de acessibilidade, tempo
e ritmo do estudante, conforme orienta o Guia de Orientações para o Ensino
Fundamental: Anos Iniciais e Anos Finais – Organização Escolar em Ciclos para as
Aprendizagens no Contexto do Ensino Remoto p.33. Vale ressaltar que, conforme
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aconteça o retorno presencial (híbrido), essas ações continuarão a fazer parte da
nossa prática pedagógica.
Para a organização dessas intervenções, utilizamos alguns indicadores como:
avaliações diagnósticas, relatos dos professores acerca de dificuldades apresentadas
pelos alunos em determinadas áreas, índices de desempenho das avaliações
externas, níveis de Psicogênese.
Por fim, é planejado pelos docentes juntamente com a Coordenação
Pedagógica e a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, o Projeto
Interventivo, para os estudantes que, mesmo após todas as estratégias anteriores,
ainda apresentem dificuldades de aprendizagem.
AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA

A escola participa também das avaliações externas, em larga escala. A
finalidade dessas ações avaliativas, planejadas para a rede pública de ensino, é
acompanhar o desempenho escolar dos estudantes para reorientar as políticas
públicas e subsidiar a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas
educacionais. Permite, também, a escola avaliar o seu trabalho pedagógico com o
objetivo de melhorar a qualidade do trabalho docente e a aprendizagem dos
estudantes.
O Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB é um conjunto de
avaliações externas em larga escala que permite ao Inep realizar um diagnóstico da
educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do
estudante. Desse modo, possibilita que a escola avalie a qualidade da educação
oferecida aos estudantes.
A seguir serão apresentados os indicadores internos da escola e o IDEB
(SAEB) dos três últimos anos :
Indicadores Internos
2018
APROVADOS REPROVADOS ABANDONO ÍNDICE DE ABANDONO
535
17
0
0,00%
2019
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APROVADOS REPROVADOS ABANDONO ÍNDICE DE ABANDONO
508
26
0
0,00%
2020
APROVADOS REPROVADOS ABANDONO ÍNDICE DE ABANDONO
498
04
0
0,00%
Indicadores Externos
IDEB/SAEB
2015

2017

2019

2021

IDEB

MP

IDEB

MP

IDEB

MP

5.2

5.7

5.5

5.9

6.0

6.2

MP
6.5

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A avaliação institucional ocorre na escola, com a participação de toda a
comunidade escolar: profissionais da educação, pais e estudantes. Ela refere-se ao
processo pedagógico direcionado para a obtenção de informações que permitem
analisar o trabalho desenvolvido com vistas à promoção do autoconhecimento e da
melhoria da qualidade social da educação.
Em virtude das aulas remotas, a escola realizou esta ação por meio de
formulários propostos pela SEE/SUPLAV, que foram analisados pela equipe
pedagógica da escola e destinados aos participantes desse processo para
preenchimento com as informações necessárias.
A unidade escolar utilizará as respostas coletadas para fomentar, por meio de
reunião coletiva via Google Meet, as discussões e propostas de ações, que visem à
melhoria das aprendizagens para o segundo semestre letivo, prevendo, inclusive, o
retorno das atividades pedagógicas presenciais por meio do ensino híbrido.
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CONSELHO DE CLASSE
É uma ação planejada, com objetivos bem definidos, a fim de proporcionar a
discussão sobre o trabalho desenvolvido na escola, sobre os projetos realizados. No
ensino remoto, o conselho de classe toma centralidade e papel preponderante na
organização do trabalho pedagógico dos docentes (Guia de Orientações para o
Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Anos Finais – Organização Escolar em Ciclos
para as Aprendizagens no Contexto do Ensino Remoto p.34).
Nesse momento, procuramos identificar também o que os alunos aprenderam,
o que não conseguiram aprender e o que deve ser feito para as aprendizagens
acontecerem. É um momento de reflexão sobre o trabalho pedagógico da Unidade
Escolar como um todo.
Nosso Conselho de Classe é executado na perspectiva da avaliação formativa.
Isso fornece a articulação entre os três níveis de avaliação: aprendizagens,
institucional e em larga escala. Entendemos que esse é um momento para refletirmos
sobre os índices de desempenho, a coordenação pedagógica, os projetos e outras
atividades desenvolvidas pela escola e nas salas de aulas. Portanto, ele direciona
nossas próximas ações, a partir das reflexões que contribuem para repensar e
replanejar as práticas pedagógicas.
No período de suspensão das atividades presenciais, o Conselho de Classe foi
realizado por meio de reuniões virtuais, pelo Google Meet, com a participação da
equipe pedagógica da escola: Gestão, Coordenação, EEAA, SOE, AEE e Professores
Regentes.
O registro desse evento, durante o ensino remoto, tem sido por meio de
formulário eletrônico (docs.google.com/forms), no qual são descritas as informações
sobre a turma, sobre os estudantes e sobre as ações e intervenções dos professores.
São considerados para o registro: o avanço, o crescimento e desenvolvimento da
turma, a participação dos estudantes, os objetivos de aprendizagem, os desafios que
foram superados, as dificuldades percebidas, as intervenções realizadas e os
possíveis encaminhamentos.
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MATRIZ CURRICULAR

A nossa escola utiliza para o planejamento e organização do trabalho
pedagógico, o Currículo em Movimento do Distrito Federal. A Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal – SEEDF apresenta esse documento, que norteia toda
sua rede de ensino, a partir das suas concepções teóricas e dos princípios
pedagógicos: formação para Educação Integral; Avaliação Formativa; Pedagogia
Histórico-Crítica

e

Psicologia

Histórico-Cultural;

Currículo

Integrado;

Eixos

Integradores (para os Anos Iniciais: Alfabetização , Letramentos e Ludicidade) e Eixos
Transversais (Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os
Direitos Humanos e Educação para a sustentabilidade).
Assim sendo, o trabalho pedagógico desenvolvido nesta unidade escolar, em
consonância com o Currículo em Movimento, está voltado para as necessidades de
aprendizagem de todos os estudantes, respeitando seus tempos de desenvolvimento,
com a garantia de um processo contínuo de formação integral.
O ensino remoto exigiu uma nova organização, tendo em vista as mudanças e
desafios que esse tempo impôs. Diante disso, a Diretoria do Ensino Fundamental por
meio de suas gerências – GFAI, GFAF e GDESC, com as contribuições das escolas
e da UNIEB, elaboraram o Replanejamento Curricular para o Ciclo Letivo 2020-2021.
A operacionalização desse documento teve início no 1º semestre de 2021 e deverá
acontecer ao longo dos próximos semestres/anos e, em consequência, os PPPs, em
sua elaboração, precisam considerar suas diretrizes.
Nossa escola, comprometida com a necessidade da retomada de conteúdos e
objetivos, parte desse Replanejamento para assegurar o desenvolvimento e o avanço
dos estudantes nas diferentes áreas de conhecimento. Desenvolve um trabalho com
temáticas atuais, de forma interdisciplinar, por meio de projetos, sequências didáticas
e outras metodologias que se mostrem eficazes no processo educativo.
A seguir, o Replanejamento Curricular do Ensino Fundamental 2021 - Anos
Iniciais:
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PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO CURRICULAR 2021 – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
1º ANO (BIA)
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
(EDUCAÇÃO INFANTIL) QUE PRECISAM
SER REVISITADOS PELOS ESTUDANTES
QUE INGRESSAREM NO 1º ANO NO ANO
LETIVO 2021

• Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitudes de participação e
cooperação.
• Desenvolver o senso de resiliência (saber perder, saber ganhar, aceitar a opinião das outras pessoas,
reconsiderar seu ponto de vista).
• Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características desde o nascimento, a fim de perceber as
transformações.
• Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, de modo a constituir, gradualmente, sua
autorregulação e autonomia.
• Identificar e elaborar regras e limites nas relações, desenvolvendo, progressivamente, a capacidade de
autorregulação.
• 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.
• Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, jogos e demais atividades, assim como na
interação com os outros.
• Experimentar diferentes situações que ampliem a consciência de suas potencialidades e limites do corpo (força,
velocidade, resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade).
• Reconhecer e nomear as sensações e ritmos (rápido, lento, forte, fraco...) por meio de movimentos corporais
associados a diferentes sons.
• Identificar e compartilhar situações que exercitem os músculos da face por meio de brincadeiras, jogos e
ginásticas (fazer caretas diversas; assoprar apitos, línguas de sogra, penas, chama de vela, balão de ar;
mastigação; imitar os sons produzidos pelos animais; fazer bolhas de sabão; jogar beijos etc.).
• Reconhecer e utilizar a linguagem não verbal, por meio da imitação e mímica, de forma a inventar e reinventaros
movimentos dos elementos do mundo que a cerca.
• Dominar o equilíbrio corporal em diferentes situações de movimentos (andando em linha reta, parado, pulando,
saltando).
• Realizar circuitos de locomoção: arrastar, rolar, saltar, pular com um pé ou com os dois, fazer estrelinha, andar.
• 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...).
• Ampliar as diferentes estratégias motoras para separar objetos altos de baixos, curtos de compridos, finos de
grossos, largos de estreitos, cheios de vazios etc.
• Realizar atividades com materiais diversos e de variados tamanhos para desenvolver a coordenação motora fina
que envolva ações de alinhavar, traçar, contornar vários tipos de papéis, empilhar, encaixar, rosquear, pinçar,
recortar, colar, pintar, modelar com massa ou argila, montar quebra-cabeças, manipular grãos diversos etc.
• Demonstrar as habilidades de caminhar, correr, saltar, saltitar, pular, escorregar, rolar etc., visando à orientação
espacial e à lateralidade, por meio de brincadeiras, jogos, ginásticas, danças etc.
• Participar de brincadeiras por meio de ações corporais, em que se utilizem os conceitos de: antes/depois,
curto/longo, cedo/tarde, lento/rápido, forte/fraco.
• Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, verbalizando o significado de sua produção.
• Reconhecer as cores primárias e secundárias.
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• 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.
• Criar pequenas paródias individuais e coletivas.
• Perceber a pulsação rítmica – tempo forte da música e da palavra, utilizando sons corporais e objetos do
cotidiano para a marcação do tempo forte ao escutar e cantar cantigas e músicas diversas, ao participar de
jogos musicais corporais e de brincadeiras cantadas.
• Cantar intercalando som e silêncio, utilizando instrumentos e objetos sonoros para acompanhamento.
• 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.
• Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e acontecimentos.
• Desenhar com interferência gráfica de imagens – personagens de tirinhas, fotografias, imagens de revistas e
formas geométricas –, usando papéis de formatos e tamanhos diferentes, vazados ou não, que servirão de
suporte para o desenho.
• Descrever e interpretar imagens dispostas em variados suportes (fotografias, pinturas, objetos, esculturas,
cenas cotidianas, gravuras e obras de artistas).
• Criar e improvisar situações cênicas em jogos de faz de conta.
• Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de encenações, definindo os contextos e os
personagens, a estrutura da história.
• Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba.
• Expressar-se por meio das palavras de forma clara e organizada.
• Demonstrar a capacidade de lembrar e executar ações em passos sequenciais, seguindo instruções verbais.
• Narrar fatos em sequência temporal e causal.
• Descrever as características de objetos, personagens, cenas de histórias e situações cotidianas.
• Reconhecer e identificar, de diversas formas, o próprio nome e o nome dos colegas.
• Realizar leituras por meio de gravuras, imagens etc.
• Reconhecer e diferenciar letras, números, desenhos e outros sinais gráficos.
• Escrever o próprio nome e reconhecer a sua importância e sua utilidade como elemento de identificação
pessoal.
• Identificar e registrar as letras que compõem o próprio nome em diferentes situações.
• Estabelecer a relação entre grafema/fonema do próprio nome e de palavras de uso cotidiano.
• Desenvolver maior controle da expressão gráfica por meio da escrita espontânea, visando ao desenvolvimento
de movimentos manuais, na perspectiva do aprendizado futuro da escrita.
• Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.
• Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, do lado).
• Classificar e seriar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças.
• Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antecessor e sucessor
• Organizar objetos por critérios de semelhanças e diferenças, agrupando-os numa categoria (classificação).
• Identificar formas geométricas em apreciação de obras de arte, desenhos, pinturas, colagens etc.
• 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.

38
Compreender que a quantidade não depende da arrumação, forma ou posição dos objetos.
Representar com desenhos estratégias utilizadas para a resolução de situações-problema e desenvolver
noções de operações matemáticas em situações concretas.
Comparar quantidades, utilizando recursos pessoais, como desenho e correspondência (biunívoca).
Comparar medidas (peso, altura etc.), elaborando gráficos básicos.

LÍNGUA PORTUGUESA
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

CONTEÚDO

EDUCAÇÃO FÍSICA
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

CONTEÚDO

ARTES
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

CONTEÚDO
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Identificar diferentes
linguagens (verbal e não
verbal) presentes em
gêneros textuais.
Perceber o assunto
principal de textos lidos,
com autonomia ou por
outros leitores.
Perceber, com a
mediação do professor a
intertextualidade
presente em textos.
Participar de situações
de produção oral e
escrita de textos em
diferentes gêneros.
Identificar as finalidades
de textos lidos e
produzidos oralmente e
por escrito.
Conhecer e manusear
diferentes suportes
textuais.
Vivenciar textos variados
para descobrir a
diversidade estética
presente na literatura
infantil.
Diferenciar as
unidades linguísticas:
letras, palavras, textos,
números e outros
símbolos.
Conhecer o alfabeto,
perceber a função das

Texto: verbal (escrita);
Nome e Prenome, não
verbal (imagem) e
multimodal (escrita e
imagem), concretizados
em diversos gêneros, em
diferentes suportes.
Níveis de compreensão
da leitura: objetiva,
inferencial e avaliativa.
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.
Escrita de listas
diversas de acordo
com alguns critérios:
ordem alfabética,
contexto semântico.
Rótulos, embalagens,
logomarcas e slogans:
leitura apoiada em
imagens e em textos
(quantidade, forma,
disposição gráfica,
prováveis
interlocutores).
Produção oral e
escrita de gêneros que

Participar de situações
problemas de ordem
corporal em diferentes
contextos com o uso de
regras simples,
compartilhando momentos
e sensações que
promovam o
desenvolvimento de
vínculos afetivos, o
respeito mútuo, a
solidariedade e a
autoconfiança.
Experimentar jogos e
brincadeiras que exijam a
utilização e combinação
de habilidades motoras
fundamentais.
Vivenciar movimentos
utilizando diferentes
habilidades perceptivomotoras no contexto de
brincadeiras e jogos.
Conhecer, por meio de
múltiplas linguagens
(corporal, visual, oral e
escrita), as brincadeiras e
os jogos populares do
contexto do estudante.
Experimentar e fruir
diferentes atividades
rítmicas ampliando as
possibilidades de
expressão corporal de
forma lúdica e prazerosa.
Conhecer algumas

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.).

Explorar a imaginação, a
criatividade e a
expressividade a partir de
temas e observação do
meio ambiente.
Experimentar processos
de criação, explorando
pensamentos, emoções e
percepções.
Experimentar ações
corporais.
Conhecer e vivenciar os
elementos do espaço.
Apresentar produções dos
estudantes aos colegas,
aos professores e à
comunidade, narrando o
seu processo de
construção.
Conhecer imagens de
obras de arte tradicionais
e contemporâneas
reconhecendo a
diversidade cultural
presente nas
manifestações artísticas
brasileiras.
Reconhecer semelhanças
e diferenças em imagens
e obras de arte
observando os elementos
da composição visual.
Conhecer e vivenciar os
elementos do espaço.
Explorar a imaginação, a
criatividade e a

Desenho, pintura,
colagem, escultura,
modelagem e construções
a partir de vivências
relacionadas às questões
ambientais.
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
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letras e reconhecer os
diferentes tipos.
Desenvolver a
consciência fonológica
para relacionar fonemas e
grafemas na leitura e na
escrita.
Perceber que todas as
sílabas são constituídas
por unidades menores e
pelo menos por uma
vogal.
Identificar rimas e
aliterações em diferentes
gêneros.
Perceber as diferentes
estruturas silábicas, para
ler e escrever palavras e
pequenos textos.
Reconhecer
características da
conversação
Relacionar as
linguagens: verbal e
não verbal, presentes
em diversos gêneros
textuais para
construção de sentido e
compreensão do
tema/assunto.
Relacionar os assuntos
de textos lidos a
conhecimentos prévios,
construindo
significados.
Apreciar a literatura em
sua diversidade a fim de
aprender a ler com prazer
e aprimorar-se como leitor
e escritor proficiente.
Retomar informações
explícitas e implícitas de
textos lidos, por meio de
perguntas mediadas pelo
professor.

apresentam a
narrativa em sua
organização interna:
contos infantis, lendas,
fábulas.
Elementos que
compõem a narrativa
(presente em diversos
gêneros):
personagens (quem?),
lugar/espaço (onde?)
e ações (o quê?).
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.
Produção oral e
escrita de gêneros
que apresentam a
narrativa em sua
organização interna:
contos infantis,
lendas, fábulas.
Letras iniciais de
palavras significativas
– percepção do som.
Análise de palavras
significativas quanto a
número de letras,
sílabas orais, letras
inicial e final.
Exploração de sons
iniciais (aliteração) ou
finais (rimas) das
palavras.
Segmentação
(divisão) oral da
palavra em sílabas.

características gerais do
corpo humano
percebendo e
reconhecendo as
diferenças individuais.
Experimentar jogos e
brincadeiras que exijam a
utilização e combinação
de habilidades motoras
fundamentais.
Conhecer e manusear
brinquedos por meio de
materiais alternativos e
recicláveis.
Desenvolver a percepção
sobre formas distintas de
manifestações do teatro
em diferentes contextos,
conhecendo aspectos de
formação de plateia.
Identificar as partes do
corpo e o corpo em sua
totalidade no movimento.
Experimentar processos
de criação, explorando
pensamentos, emoções e
percepções.
Explorar sonoridades de
banda rítmica (de
instrumentos
convencionais ou de
materiais reutilizáveis)
como chocalhos,
pandorins, reco-reco,
triângulo, pandeiro, caxixi,
guizo, agogô, afoxé,
clavas, tambores, bumbu,
xilofone, pratos, dentre
outros.
Explorar diferentes formas
de registro musical não
convencional para
anotações de criações
próprias, de seus pares e
contextos.

Brinquedos e jogos com
materiais alternativos
(sucatas, reutilizados e
recicláveis).
Espetáculos cênicos:
teatro em espaços
convencionais e de rua.
Partes do corpo: cabeça,
braços, pernas, tronco.
Forma corporal.
Elementos da linguagem
visual: cores, linhas,
ponto, formas e textura.
Brinquedos cantados e
jogos folclóricos como:
ciranda, canções
folclóricas ,indígenas,
africanas, asiáticas,
ocidentais, orientais, sobre
bichos e marchinhas
carnavalescas.
Jogos de Bingo sonoro
intercalados com silêncio
e som, brincadeira de
estátua, dança das
cadeiras, dentre outras.
Objetos (canos de PVC,
barbante, jornal, copos,
conduítes, elásticos,
cones de plástico, entre
outros).
Canto individual, coletivo,
canto coral, duplas, trios
com e sem
acompanhamento
(acapella).
Variadas entonações de
voz, diferentes
fisicalidades, diversidade
de personagens e
narrativas.
Brincadeiras
e jogos
populares
(amarelinha, elástico,
pula- corda).

expressividade a partir de
temas e observação do
meio ambiente.
Conhecer espaços
culturais de comunicação
artística teatral que
estejam em torno da
escola ou da comunidade
do estudante.
Exercitar a criatividade por
meio do faz de conta e
imitação utilizando o
corpo.
Utilizar-se de modalidades
teatrais para desenvolver
a confiança em si mesmo,
a autodisciplina e a
liberdade de
autoexpressão.
Confeccionar e utilizar
máscaras com referências
indígenas, africanas
japonesas, gregas,
indianas e outras.
Vivenciar brincadeiras,
jogos rítmicos e canções
presentes em sua cultura,
que resgatem o universo
infantil da criança.
Conhecer espaços
culturais da comunidade
local voltados para dança.
Conhecer espaços
culturais diversos.
Experienciar
improvisações sonoromusicais por meio de
atividades diversas no
intuito de desenvolver o
seu protagonismo
expressivo individual e/ou
coletivo.
Perceber o silêncio como
parte de sequências
sonoras.

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.
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/fra
co,altura,agudo/médio/gra
ve.
Materiais da natureza
(madeira, pedras,
sementes, galhos, folhas,
outros), sons dos bichos.
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Perceber o assunto
principal de textos lidos,
com autonomia ou por
outros leitores.
Compreender as
finalidades de textos lidos
e produzidos oralmente e
por escrito.
Antecipar conteúdos
(levantamento de
hipóteses) durante a
leitura, feita por outros
leitores ou com
autonomia.
Antecipar e inferir
assuntos de textos a
serem lidos em função de
seu suporte, gênero e
contextualização.
Ilustrar histórias clássicas
da Literatura Infantil.
Escrever um pequeno
texto com compreensão,
encadeamento de ideias e
autonomia, a partir de
assuntosignificativo
e
contextualizado.
Vivenciar textos variados
para descobrir a
diversidade estética
presente na literatura
infantil.
Escrever um pequeno
texto com compreensão,
encadeamento de ideias e
autonomia, a partir de
assuntosignificativo
e
contextualizado.
Conhecer e manusear
diferentes suportes
textuais.
Conhecer fonemas que
em nossa língua são
grafados apenas por uma
letra (P,B, T, D, F, V).

Identificação do som
da sílaba na palavra.
Descrição oral (sala
de aula, pessoas,
imagens etc.).
Roda de conversa:
regra para escuta
atenta, fala e
manutenção do tema.
Escuta e manuseio de
livros e obras infantis.
Enunciados de tarefas
escolares,
curiosidades,
pequenos relatos de
experimentos,
entrevistas, verbetes
de dicionários infantis.
Cantiga de roda,
parlenda, travalíngua, lengalenga,
adivinhação, piada,
quadrinhas, poema.
Produção textual por
meio de diversos
gêneros,
preferencialmente em
situações reais de
uso.
Leitura, declamação,
brincadeiras e
produção.
Reconto de histórias
por meio da oralidade,
escrita e desenho.
Ilustração (desenhos)
de poemas, músicas,
contos de fadas,
como forma de
interpretação do tema
abordado.
Leitura, em
colaboração com os
colegas e com a ajuda
do professor ou já

Perceber e explorar os
elementos constitutivos da
música por meio de jogos,
brincadeiras, canções e
práticas diversas.
Experienciar
improvisações sonoromusicais por meio de
atividades diversas no
intuito de desenvolver o
seu protagonismo
expressivo individual e/ou
coletivo.
Conhecer elementos da
teatralidade e suas
relações expressivas e
compositivas.
Conhecer, por meio de
múltiplas linguagens
(corporal, visual, oral e
escrita), as brincadeiras e
os jogos populares do
contexto do estudante.
Experimentar jogos de
tabuleiro tradicionais.

Jogos de tabuleiro
(dominó, damas, xadrez
etc.).

Apreciar diversas formas,
gêneros e estilos de
expressão musical, do
contexto do estudante,
seja ele familiar, da
comunidade e/ou da
escola.
Exercitar a criatividade por
meio do faz de conta e
imitação utilizando o
corpo.
Explorar diferentes
tecnologias e recursos
digitais nos processos de
criação,vivência,
experenciação,
apreciação,compartilhame
nto artístico.

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).
Conto e reconto de
histórias: jogos dramáticos
e teatrais; improvisação
teatral e representações
corporais.
Multimídia, animações,
jogos eletrônicos,
gravações em áudio e
vídeo, fotografia, Wii
Music, softwares, etc
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Relacionar os assuntos de
textos lidos a
conhecimentos prévios,
construindo significados.
Perceber, com a
mediação do professor a
intertextualidade presente
em textos.
Identificar a função de
determinadas palavras:
verbos (como ação) e
adjetivos, em contextos de
uso oral.
Conhecer e manusear
diferentes suportes
textuais.
Identificar a função de
determinadas palavras:
verbos (como ação) e
adjetivos, em contextos de
uso oral.
Desenvolver a consciência
fonológica para relacionar
fonemas e grafemas na
leitura e na escrita.
Identificar rimas e
aliterações em diferentes
gêneros.
Perceber as diferentes
estruturas silábicas, para
ler e escrever palavras e
pequenos textos.
Vivenciar textos variados
para descobrir a
diversidade estética
presente na literatura
infantil.
Identificar rimas e
aliterações em diferentes
gêneros.

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.
Criação de histórias
por meio de
desenhos.
Correspondências
regulares diretas entre
letras e fonemas: P,
B, T, D, F, V.
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.
Verbos - apenas para
perceber e nomear
ações realizadas no
dia a dia: correr,
caminhar, levantar,
pular, comer, escovar,
escrever, espreguiçar,
outros.
Utilização da estrutura
silábica CV para ler e
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escrever palavras e
pequenos textos.

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Identificar o uso do número em suas
diferentes funções sociais.
Contar, comparar e ordenar a quantidade
de objetos de coleções até 100 unidades
e apresentar o resultado por registros
verbais e simbólicos, em situações de
seu interesse, como jogos, brincadeiras,
materiais da sala de aula, entre outros.
Elaborar situações contextualizadas,
tendo em vista a comparação entre os
números: ordenação: crescente e
decrescente, antecessor e sucessor
maior que, igual a, menor que, até 99.
Contar eventos ou objetos de uma
coleção de
maneira exata ou
aproximada, utilizando diferentes
estratégias.
Realizar correspondência biunívoca na
contagem: reciprocidade entre o objeto
contado e a fala numérica a que se
refere.
Realizar contagens para desenvolver a
capacidade de separar objetos já
contados dos ainda não contados
(zoneamento).
Estabelecer a relação entre quantidades
iguais com objetos diferentes.
Identificar o próprio corpo, suas
dimensões e sua relação com o espaço
físico.
Localizar-se e orientar-se no espaço
próximo, descrevendo oralmente e de
forma pictórica, localizações próximas e
pequenas trajetórias.
Comparar comprimentos, capacidades
ou massas.
Contar, comparar e ordenar a quantidade
de objetos de coleções até 99 unidades e
apresentar o resultado por registros

Funções do número: o Indicador de
quantidade o Indicador de posição o
Código o Medidas de grandezas.
Registro, leitura, contagem, ordenação,
comparação e escrita numérica de
quantidades até 99.
Quantificação de eventos: número de
estudantes presentes, número de
jogadas, ou coleções fazendo
estimativas, contagem um a um,
pareamento ou outros grupos e
comparação.
Sequência oral numérica.
Conservação de quantidade. Relação
entre: quantidade e quantidade;
quantidade e símbolo; símbolo e
quantidade.
Agrupamentos (agrupamento de 10 –
unidade para dezena) Uso da reta
numérica.
Agrupamentos e desagrupamentos de
quantidades menores que a centena (2
em 2,3 em 3, 5 em 5,10 em 10).
Orientação e trajetória no espaço vivido,
em trajetórias familiares (casa,
vizinhança, escola).
Registro, leitura, contagem, ordenação,
comparação e escrita numérica de
quantidades até 99.
Correspondência biunívoca.
Zoneamento.
Agrupamentos (agrupamento de 10 –
unidade para dezena).
Relação entre: quantidade e quantidade;
quantidade e símbolo; símbolo e
quantidade.
Valor posicional do algarismo.
Composição e decomposição de
números naturais.

Reconhecer o próprio corpo,
identificando as suas partes e
representando-as graficamente.
Reconhecer as funcionalidades das
partes do corpo.
Destacar as inúmeras capacidades do
corpo humano, como correr, saltar,
produzir som, raciocinar, manusear
objetos com controle e delicadeza etc., e
como elas podem ser aprendidas e
melhoradas, independentemente de
gênero, de origem étnico-racial, de
constituição física e intelectual, de
condição social, cultural etc.
Sugerir jogos e brincadeiras que
estimulem o uso de todas as partes do
corpo.
Relatar situações nas quais a poeira, os
fluidos corporais, a fuligem, a umidade
etc., prejudicam a saúde e qualidade de
vida das pessoas.
Identificar as “sujeiras” (poeira, fluidos,
fluidos corporais, materiais em
decomposição, fuligem etc.) como
possíveis fontes de microorganismos
nocivos à saúde.
Demonstrar a importância dos hábitos de
higiene pessoal (lavar as mãos antes de
comer, escovar os dentes e limpar os
olhos, o nariz e as orelhas) para a
manutenção da saúde.
Comparar as características físicas entre
os colegas, identificando semelhanças
com outros indivíduos.
Reconhecer a diversidade entre os
colegas, respeitando os indivíduos em
suas diferentes caraterísticas:
individuais, físicas, culturais
socioeconômicas, étnico-raciais, de

CONTEÚDO

Partes do corpo humano e noções
básicas das suas funções
Fontes/focos de microorganismos
nocivos à saúde
Relação dos ambientes sujos com
doenças (infecções, doenças de pele,
doenças respiratórias etc.)
Higiene e cuidados com o corpo
Semelhanças e diferenças individuais,
físicas, socioeconômicas, étnico-raciais,
de gênero, de orientação sexual, de
idade e culturais entre os indivíduos
A diversidade entre os indivíduos e a
importância do acolhimento e do respeito
às diferenças. físicas, socioeconômicas,
étnico-raciais, de gênero, de orientação
sexual, de idade e culturais.
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verbais e simbólicos, em situações de
seu interesse, como jogos, brincadeiras,
materiais da sala de aula, entre outros.
Contar eventos ou objetos de uma
coleção de maneira exata ou
aproximada, utilizando diferentes
estratégias.
Estabelecer a relação entre quantidades
iguais com objetos diferentes.
Compreender a relação entre símbolo e
quantidade e quantidade e símbolo.
Compreender a lógica do Sistema de
Numeração Decimal (SND) a partir da
construção de agrupamentos de 10, com
o respectivo registro simbólico e a partir
da comparação de números naturais de
até duas ordens em situações cotidianas,
com e sem suporte da reta numérica.
Compreender que o SND é formado por
10 algarismos e que o valor do algarismo
corresponde à posição que ele ocupa.
Descrever, após o reconhecimento e a
explicitação de um padrão (ou
regularidade), os elementos ausentes em
sequências recursivas de números
naturais, objetos ou figuras.
Identificar a ideia de grandezas: massa,
comprimento, capacidade, temperatura e
tempo.
Utilizar instrumentos de medidas não
convencionais/ arbitrárias.
Comparar
comprimentos,
capacidades ou massas.
Compreender expressões básicas para
desenvolver a ideia de tempo: agora,
depois, antes, amanhã,hoje.
Relatar em linguagem verbal ou não
verbal sequência de acontecimento s
relativos
a
um
dia,
utilizando, quando possível, os
horários dos eventos.
Relacionar períodos do dia, dias da
semana e meses do ano, utilizando
calendário, quando necessário.
Identificar a escrita de uma data, por

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 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).
Sequências recursivas: observação de
regras utilizadas em seriações numéricas
(mais 1, mais 2, menos1 menos 2, por
exemplo).
Comparação de medida de comprimento,
massa e capacidade, utilizando termos
como mais alto, mais baixo, mais
comprido, mais curto, mais grosso, mais
fino, mais largo, mais pesado, mais leve,
cabe mais, cabe menos, entre outros,
para ordenar objetos de uso cotidiano.
Comparação e socialização de
estratégias pessoais a partir do uso de
instrumentos de medidas não
convencionais Exemplo: palmo, passos,
uso de fitas de comprimentos variados,
distâncias, corpo, colher, copo,
ampulheta, outros.
Utilização de todas as partes do corpo
como unidade de medida.
Tempo: agora, depois, antes,
amanhã,hoje.
Noções de tempo e intervalos de tempo
e uso desses para realizar atividades
diversas.
Noções de tempo e intervalos de tempo
e uso desses para realizar Atividades.

gênero, de orientação sexual e de idade.
Compreender a importância da
valorização, do acolhimento e do respeito
às diferenças individuais, físicas,
socioeconômicas, étnico-raciais, de
gênero, de orientação sexual, de idade e
culturais para a promoção da convivência
harmoniosa em sociedade.
Sugerir jogos e brincadeiras nas quais a
diversidade entre os indivíduos é
valorizada.
Reconhecer as funcionalidades de todas
as partes do corpo.
Comparar as características como
dureza, maleabilidade, transparência,
opacidade, resistência e flexibilidade de
materiais que constituem objetos comuns
do cotidiano.
Avaliar o consumo e descarte de
materiais, considerando questões
sociais, ambientais e de sustentabilidade.
Classificar os principais materiais que
constituem os objetos do cotidiano de
acordo com suas origens - materiais
naturais e materiais produzidos pelas
sociedades.
Destacar as inúmeras capacidades do
corpo humano, como correr, saltar,
produzir som, raciocinar, manusear
objetos com controle e delicadeza etc., e
como elas podem ser aprendidas e
melhoradas, independentemente de
gênero, de origem étnico-racial, de
constituição física e intelectual,de
condição social, cultural etc.
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meio da consulta ao calendário,
apresentando o dia da semana, o mês e
o ano.
Reconhecer cédulas e moedas do nosso
Sistema Monetário Brasileiro por meio de
atividades lúdicas.
Comparar
comprimentos,
capacidades ou massas.
Compreender diferentes ideias de
multiplicação: repetição de parcelas
iguais e configuração retangular.
Identificar e resolver situações- problema
significativas de adição, subtração,
multiplicação e divisão envolvendo as
diferentes ideias por meio de registros
pictóricos, orais ou escritos de
experiências vivenciadas a partir de
jogos, brincadeiras etc.
Compreender diferentes ideias da
subtração a partir de situaçõesproblema: retirar, comparar e completar.
Resolver e elaborar problemas de adição
e de subtração, envolvendo números de
até dois algarismos, com os significados
de juntar, acrescentar, retirar, comparar
e completar com o suporte
de
imagens e/ou material manipulável,
utilizando estratégias e formas de
registro pessoais.
Identificar as nomenclaturas de unidade
e dezena após a compreensão do
agrupamento.
Identificar as nomenclaturas de unidade
e dezena após a compreensão do
agrupamento.

Unidades de medida de tempo, suas
relações e a exploração e utilização do
calendário, da rotina e da agenda.
Sistema Monetário Brasileiro
(reconhecimento de cédulas e moedas).
Utilização de todas as partes do corpo
como unidade de medida.
Multiplicação (ações de agrupar parcelas
iguais e combinações).
Resolução de situações- problema com
subtração.
Problemas envolvendo diferentes
significados da adição e da subtração
(juntar, acrescentar, retirar, comparar e
completar).
Utilização do corpo para operar e medir.
Utilização do corpo para operar e medir.
Multiplicação (ações de agrupar parcelas
iguais e combinações).
Divisão (ideias de repartir a coleção em
partes iguais e determinação de quantas
vezes uma quantidade cabe em outra).

HISTÓRIA
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM
Construir a sua identidade
como sujeito individual e
coletivo.
Identificar registros

GEOGRAFIA
CONTEÚDO

Eu: Direito ao Nome,
Prenome, Sobrenome,
Agnome e Pseudônimo /
apelido. Percurso trilhado

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM
Entender, propor e
respeitar regras de
convívio nos lugares de
vivência.

CONTEÚDO
Regras em diferentes
espaços (sala de aula,
escola, espaços e lugares
públicos etc.).

ENSINO RELIGIOSO
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM
Identificar-se como parte
de grupos sociais,
desenvolvendo valores
necessários para o

CONTEÚDO
Autopercepção
relacionamento
outro e o nós.
Desenho,

com

e
o

pintura,
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históricos (certidão
de
nascimento, calendários,
cartas, fotos, álbuns)
observando seus usos
sociais numa perspectiva
cidadã.
Descrever e distinguir os
seus papéis e
responsabilidades
relacionados à família, à
escola e à comunidade.
Identificar as diferenças
entre os variados
ambientes em que vive
(doméstico, escolar e da
comunidade),
reconhecendo as
especificidades dos
hábitos e das regras que
os regem.
Identificar semelhanças e
diferenças entre jogos e
brincadeiras atuais e de
outras épocas e lugares.
Identificar o contexto
histórico dos espaços de
convivência como
elementos constituintes de
sua identidade,
reconhecendo as
especificidades dos
hábitos e das regras que
os regem.
Identificar o contexto
histórico dos espaços de
convivência como
elementos constituintes de
sua identidade,
reconhecendo as
especificidades dos
hábitos e das regras que
os regem.
Conhecer as histórias da
família e da escola e
identificar o papel

e sua importância na
construção das
identidades.
Registros da história
pessoal: fotos, imagens,
desenhos, autorretrato,
preferências e desejos.
As fases da vida e a ideia
de temporalidade
(passado, presente e
futuro)
Compreensão dos
espaços de convivência
que contribuem na
formação identitária do
indivíduo, como casa,
escola, comunidade e
hospitais.
Registros de experiências
pessoais e da comunidade
no tempo e no espaço
como, por exemplo, festas
populares e demais
manifestações culturais.
A vida em família:
diferentes configurações e
vínculos.
Instrumentos e
marcadores de tempo
(relógios, calendários...)
elaborados e ou utilizados
por sociedades ou grupos
de convívio em diferentes
localidades.
A escola e a diversidade
do grupo social envolvido,
sua representação
espacial, histórica,
e seu papel na
comunidade.
A vida em casa, a vida na
escola e formas de
representação social e
espacial: os jogos e
brincadeiras como forma

Identificar as
características do meio
ambiente próximo à
escola e do seu lugar de
vivência, reconhecendo
diferenças e semelhanças
e como contribuir para
preservar essas
paisagens.
Entender, propor e
respeitar regras de
convívio nos lugares de
vivência e na região
circunvizinha.
Localizar nos trajetos de
deslocamentos diários,
informações como
endereço, nomes de ruas,
pontos de referência.
Conhecer registros
cartográficos (mapas,
guias de ruas, endereços,
pontos de referência)
observando seus usos
sociais.
Localizar nos trajetos de
deslocamentos diários,
informações como
endereço, nomes de ruas,
pontos de referência.
Reconhecer diversas
fontes escritas, midiáticas,
iconográficas e orais que
representem a diversidade
geográfica de sua
localidade.
Descrever fenômenos
naturais que ocorrem nos
seus lugares de vivências
e sua periodicidade/
sazonalidade,
compreendendo o impacto
no seu modo de vida.
Conhecer as
territorialidades, relações

Paisagem da escola e
locais próximos ao seu
lugar de vivência.
Transformações dos
espaços.
Paisagem da escola
e
locais próximos ao seu
lugar de vivência.
Espaços
vividos:
reconhecimento, cuidados
e leitura crítica.
Localização, utilização,
comparação,
reorganização e
conservação dos espaços
e da paisagem.
Comunidades rurais,
quilombolas e
indígenas.Organização
sociocultural das
comunidades.
Observação, orientação,
registro de características
observadas nos lugares
de vivência.
Observação, orientação,
registro de características
observadas nos lugares
de vivência.
Paisagem da escola e
locais próximos ao seu
lugar de vivência.
Localização (dentro, fora,
ao lado, entre); Orientação
(esquerda e direita);
Legenda (cores e formas).
Tipos de moradia ou
objetos de uso cotidiano
(brinquedos, roupas,
mobiliários), considerando
técnicas e materiais
utilizados em sua
produção.
Mapas simples e croquis
para localizar elementos

convívio em sociedade,
acolhendo e respeitando
as semelhanças e
diferenças entre o eu, o
outro e o nós, bem como
as semelhanças e
diferenças físicas,
culturais e religiosas de
cada um.
Explorar a imaginação, a
criatividade e a
expressividade a partir de
temas e observação do
meio ambiente.
Valorizar a diversidade de
formas de vida.
Identificar e acolher
sentimentos, lembranças,
memórias e saberes
individuais.
Valorizar a diversidade de
formas de vida.
Identificar as diferentes
formas pelas quais as
pessoas manifestam
sentimentos, ideias,
memórias, gostos e
crenças em diferentes
espaços.

colagem,
escultura,
modelagem
e
construções a partir de
vivências relacionadasàs
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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desempenhado por
diferentes sujeitos em
diferentes espaços.
Identificar mudanças e
permanências nas formas
de organização familiar.
Identificar instrumentos e
marcadores de tempo
(relógios, calendários...)
elaborados e ou utilizados
por sociedades ou grupos
de convívio em diferentes
localidades.
Identificar as diferenças
entre os variados
ambientes em que vive
(doméstico, escolar
e
da comunidade),
reconhecendo as
especificidades dos
hábitos e das regras que
os regem.
Identificar semelhanças e
diferenças entre jogos e
brincadeiras atuais e de
outras épocas e lugares.
Conhecer as histórias da
família e da escola e
identificar o papel
desempenhado por
diferentes sujeitos em
diferentes espaços.

de interação social e
espacial.
Compreensão dos
espaços de convivência
que contribuem na
formação identitária do
indivíduo, como casa,
escola, comunidade e
hospitais.

sociais e como estas
constituem o espaço e a
paisagem nos quais se
encontram inseridos, bem
como conhecer o modo de
vida de diferentes grupos
sociais e como estes se
relacionam com a
sociedade atual.
Localizar no espaço, o
corpo e outros objetos,
reconhecendo noções de
posicionamento.
Desenvolver noções de
localização espacial e
orientação.
Identificar as
características do meio
ambiente próximo à
escola e do seu lugar de
vivência, reconhecendo
diferenças e semelhanças
e como contribuir para
preservar essas
paisagens.
Identificar questões
ambientais, buscando
conservar e respeitar o
meio ambiente,
participando de questões
da vida coletiva da escola
e da sua comunidade
circunvizinha.
Identificar mudanças e
permanências ocorridas
em diferentes espaços ao
longo do tempo.

do local de vivência.
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PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO CURRICULAR 2021 – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
2º ANO (BIA)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM QUE
• Tendo em vista que o BIA é organizado em Ciclo, os Objetivos de Aprendizagem e Conteúdos se repetem,
PRECISAM SER REVISITADOS PELOS
mudando o aprofundamento com o passar dos anos. Assim, a Professora e o Professor realizam resgates sem
ESTUDANTES QUE INGRESSAREM NO 2º
prejuízo para o desenvolvimento de aprendizagem da criança.
ANO NO ANO LETIVO 2021
LÍNGUA PORTUGUESA
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM
Nomear e utilizar
diferentes tipos de letras.
Utilizar a consciência
fonológica para relacionar
fonemas e grafemas na
leitura e na escrita.
Compreender que as
palavras são compostas
por sílabas registrando
cada uma delas.
Compreender que todas
as sílabas são
constituídas por unidades
menores e pelo menos por
uma vogal.
Identificar e criar rimas e
aliterações em diferentes
gêneros.
Reconhecer as diferentes
estruturas silábicas, para
ler e escrever palavras e
textos.
Reconhecer fonemas que
em nossa língua são
grafados apenas por uma
letra (P, B, T, D, F, V).
Identificar e fazer uso de
letras que têm mais deum
som e que certos sons
podem ser grafados por
mais de uma letra.
Ler e escrever palavras e
textos utilizando diversas

CONTEÚDO
Alfabeto: topologia
das letras, tipos de
letras (maiúsculo e
minúsculo), ordem
alfabética,
identificação de
consoantes e vogais.
Relação de palavras
com imagens
Exploração de sons
iniciais (aliteração) ou
finais (rimas) das
palavras.
Segmentação
(divisão) oral da
palavra em sílabas.
Identificação do som
da sílaba na palavra.
Identificação do som
da sílaba na palavra.
Relação entre
grafema (letra) e
fonema (som)– na
leitura e na escrita de
palavras e textos.
Correspondências
regulares diretas entre
letras e fonemas: P,
B, T, D, F, V.
Oposição
surda/sonora
(diferenças sonoras)
entre: p/b; t/d; f/v.

EDUCAÇÃO FÍSICA

ARTES

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

CONTEÚDO

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

CONTEÚDO

Desenvolver
habilidades
motoras
fundamentais e suas
combinações
em
contexto de jogos e
brincadeiras.
Desenvolver
as
habilidades
perceptivomotoras por
meio
de
jogos
e
brincadeiras.
Vivenciar
diferentes
brincadeiras e jogos da
cultura popular que
propiciem a convivência
coletiva com outras
crianças e o uso de
diversas linguagens de
modo a valorizar a
diversidade cultural do
contexto comunitário e
regional.
Vivenciar
situações
problema de ordem
corporal em diferentes
contextos com o uso de
regras
simples,
compartilhando
momentos e sensações
que
promovam
o
desenvolvimento
de
vínculos afetivos, o
respeito
mútuo,
a

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.
Brinquedos e jogos com
materiais
alternativos
(sucatas, reutilizados e
recicláveis).
Jogos
de
tabuleiro
(dominó, damas, xadrez
etc).
Danças
populares
regionais; brincadeiras

Criar, explorar e
expressar-se a partir de
temas e observação do
meio ambiente.
Identificar diferentes cores
e experimentar materiais e
suportes diversos da
natureza.
Explorar diferentes
tecnologias e recursos
digitais nos processos de
criação artística.
Associar imagens de
obras de arte tradicionais
e contemporâneas com
temas, contextos e
pensamentos distintos,
reconhecendo a
diversidade cultural
presente nas
manifestações artísticas
brasileiras.
Criar formas artísticas,
exercitando a imaginação
e o potencial criativo.
Explorar e reconhecer e
identificar elementos
constitutivos das artes
visuais.
Conhecer
alguns
fundamentos da
linguagem
visual
(cor,

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.
Experimentação com
desenhos, pinturas,
colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem,
instalação, vídeo e
fotografia.
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estruturas silábicas.
Analisar na leitura e
empregar na produção
textual a segmentação
adequada das palavras.
Reconhecer os diversos
falares
regionais
adequando
os
a
situações comunicativas.
Reconhecer
características
da
conversação espontânea
presencial, respeitando
os
turnos
de
fala,
selecionando
e
utilizando, durante
a
conversação, formas de
tratamento adequadas,
de acordo
com
a
situação e a posição do
interlocutor.
Descrever contos de
fadas,
lendas
que
conhece e textos que se
sabe de memória.
Produzir, em colaboração
com os colegas e o
professor,
diversos
gêneros
do
campo
investigativo,
que
possam ser repassados
oralmente por meio de
ferramentas digitais,
áudio
e
vídeo,
considerando a situação
comunicativa e o tema /
assunto / finalidade do
texto.
Compreender o assunto
principal de textos lidos,
com autonomia ou por
outros leitores.
Verificar (confirmando ou
não)
hipóteses
levantadas, facilitando a

Estruturas silábicas:
CV, VC, CCV, CVC,
CVV, V, CCVCC,
CVCC e outras.
Segmentação de
palavras no texto
considerando a
hipossegmentação e
a hipersegmentação
Vocabulário –
ampliação a partir da
compreensão de
significados
contextualizados.
Modos de falar:
regionalismo, sotaque
adequação linguística
à situação
comunicativa.
Relatos orais de
acontecimentos do
cotidiano.
Descrição oral (sala
de aula, pessoas,
imagens etc.)
Entrevistas, relatos de
curiosidades e
reportagens.
Recados orais,
opinião e comentário,
declamação, cordel.
Recursos
paralinguísticos
(gestos, tonalidade da
voz e expressão facial
de acordo com o
objetivo do ato de
interlocução.
Roda de conversa:
regra para escuta
atenta, fala e
manutenção do tema.
Relatos espontâneos
de acontecimentos,
histórias vividas

solidariedade
e
a
autoconfiança.
Vivenciar
situações
problema de ordem
corporal em diferentes
contextos com o uso de
regras
simples,
compartilhando
momentos e sensações
que
promovam
o
desenvolvimento
de
vínculos afetivos, o
respeito
mútuo, a
solidariedade
e
a autoconfiança.
Criar, com o auxílio do
professor, brinquedos
feitos de sucatas e
material reciclável.
Conhecer
jogos
de
tabuleiro tradicionais. 4Participar de danças e
atividades rítmicas
expressivas
que
possibilitem ampliação
do equilíbrio, ritmo e
expressividade.
Compreender
e
reconhecer as
diferenças
individuais
relacionadas ao corpo e
o
movimento
respeitando
nossa
diversidade cultural e
social.

cantadas;
jogos
de
expressão corporal.
O conhecimento sobreo
corpo por meio de
atividades
lúdicas,
desenhos,
pinturas,
espelho,
argila
e
desenho animado.

forma, textura,
equilíbrio, movimento,
contrastes de claro e
escuro), aplicando seus
princípios na criação de
trabalhos artísticos
variados.
Experimentar diferentes
formas de
expressão artística.
Reconhecer categorias
das artes visuais (museus,
galerias, instituições,
artistas, artesãos,
curadores etc).
Conhecer as distintas
matrizes estéticas e
culturais locais e
regionais.
Conhecer os
monumentos/pontos
turísticos do Distrito
Federal a fim de despertar
o sentimento de
pertencimento e a
apropriação do patrimônio
cultural e ambiental das
regiões administrativas.
Utilizar espaço culturais
de comunicação artística
teatral que estejam cidade
ou em regiões vizinhas.
Apreciar diferentes formas
de manifestações do
teatro em diferentes
contextos, conhecendo
aspectos de formação de
plateia.
Criar cenas dramáticas
por meio de histórias ou
memórias utilizando o
corpo.
Interpretar personagens
de narrativas teatrais para
estimular a autocrítica, o

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:
jogosdramáticos
e
teatrais;
improvisação
teatral e representações
corporais.
Narrativas teatrais: textos
infantis, peças infantis,
musicais, entre outros.
Brincadeiras, jogos
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compreensão do texto
lido.
Relacionar os assuntos
de
textos
lidos
a
conhecimentos prévios,
construindo significados.
Estabelecer,
com
a
mediação do professor, a
intertextualidade
presente em textos lidos
e produzidos oralmente
ou por escrito.
Retomar
informações
explícitas e implícitas de
textos lidos.
Experimentar a literatura
em sua diversidade a fim
de aprender a ler com
prazer e aprimorar-se
como leitor e escritor
proficiente.
Reconhecer
a
especificidade da autoria,
a relação intrínseca entre
autor e obra.
Compreender e valorizar
obras decorrentes da
cultura
popular
em
publicações antigas e
atuais.
Relacionar a função
social de textos que
circulam em campos da
vida social dos quais
participa cotidianamente
e nas mídias impressa,
de massa e digital,
reconhecendo para que
foram produzidos, onde
circulam,
quem
os
produziu e a quem se
destinam
Escrita/produção
de
texto.
Experimentar situações
de produção oral e

biografias e
autobiografias.
Escuta, leitura,
reconto oral: cantiga
de roda, música com
movimento, parlenda,
trava- língua,
lengalenga,
adivinhações, piada,
quadrinhas, poemas,
contos de fadas e
lendas,contação de
histórias.
Leitura e escuta de listas
diversas de acordo com
alguns critérios: ordem
alfabética,
contexto
semântico.
Histórias em quadrinhos:
exploração de inferências
e previsões a partir da
sequência de imagens.
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, anúncios, dentre
outros gêneros usadosno
cotidiano, de acordo com
o contexto de uso, sua
forma e finalidade.
Níveis de compreensão
da
leitura:
objetiva,
inferencial e avaliativa.

senso estético e
desenvolver a
autodisciplina e liberdade
de autoexpressão.
Produzir e encenar
pequenas peças
teatrais.
Reconhecer e
compreender o teatro
como fonte de cultura e
sua relação com a
história, respeitando as
diversidades étnicas,
religiosas, culturais e
sociais; Encenar
pequenas cenas teatrais,
utilizando máscaras com
referências indígenas,
africanas japonesas,
gregas, indianas e outras.
Experimentar, conhecer e
compartilhar de
brincadeiras, jogos
rítmicos e canções do
contexto do estudante
seja ele familiar, da
comunidade e/ou da
escola.
Conhecer espaços
culturais de dança da
Região Administrativa
circunvizinha à escola e
identificar seus elementos
constitutivos.
Identificar as parte
fracionadas do corpo e o
corpo em sua totalidade
no movimento Explorar as
possibilidades de forma do
corpo.
Diferenciar ações de
deslocamento das ações
no espaço pessoal
(cinesfera).
Combinar percursos

rítmicos e canções
(cantigas de roda,
brinquedos cantados,
cirandas, entre outros).
Espaços culturais de
dança da Região
Administrativa
circunvizinha à escola
Espaços de convivência
(hall de entrada), espaços
de contemplação (espaço
da cena: palco, arena
etc.), espaços de ensaio e
preparação dos
espetáculos (camarins).
Partes do corpo cabeça,
mãos, braços, antebraços,
coxa perna, pés, coluna
cintura, quadril Formas:
grande, pequena, curva,
reta.
Níveis do espaço (alto,
médio e baixo) e direções
básicas (frente, trás, lado
e diagonal).
Retas, curvas, círculos,
zigue-zague e formas
geométricas Movimentos
com tempo rápido, lento,
pausado.
Improvisações livres e/ou
dirigidas 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.

51
escrita de textos em
diferentes gêneros.
Reconhecer
as
finalidades de textos
lidos
e
produzidos
oralmente e por escrito.
Escrever um texto com
compreensão,
encadeamento de ideias
e autonomia, a partir de
assunto significativo e
contextualizado.
Escrever um texto com
compreensão,
encadeamento
de
significativo
e
contextualizado.
Produzir textos escritos
–
coletiva
e
individualmente; com ou
sem auxílio de um
escriba - nos mais
variados
gêneros,
considerando:
planejamento, revisão e
reescrita
dos
textos
produzidos.
Manusear, identificar e
diferenciar
suportes
textuais.
Reconhecer
as
finalidades de textos
lidos
e
produzidos
oralmente e por escrito.
Retomar
informações
explícitas e implícitas de
textos lidos.
Organização de ideias
em
parágrafos
em
produção
de
textos
escritos em prosa em
diferentes gêneros.
Escrever,
revisar
e
reescrever textos, (como
auxílio do professor) em
diferentes
gêneros,
considerando um ou
mais aspectos de cada

Reconto de histórias por
meio
da
oralidade,
escrita e desenho.
Poema
(versos
e
estrofes) e textos em
prosa – diferenças entre
as estruturas.
Ilustração (desenhos)
de poemas, músicas,
contos de fadas,
como forma de
interpretação do tema
abordado.
Criação de histórias
por meio de
desenhos.
Enunciados de tarefas
escolares,
curiosidades,
pequenos relatos de
experimentos,
entrevistas, verbetes.
Obras infantis de
autoria (Monteiro
Lobato, Irmãos
Grimm,Perrault,
Esopo, La Fontaine,
Câmara Cascudo e
outros):leitura e
manejo de suporte,
escolhas,discussão e
comentários sobre a
autoria.
Contos infantis e
fábulas: leitura,
análise da estrutura,
enfatizando
elementos da
narrativa, uso do
léxico literário,
comparações entre
textos.
Poesias de autores
contemporâneos:
biografia e obra.

espaciais variados;
Combinar variações do
tempo dos movimentos.
Experimentar
movimentação a partir de
elementos da natureza da
fauna e da flora.
Vivenciar improvisações
em dança individualmente,
em duplas e/ou trios.
Compartilhar e refletir em
grupo sobre as
experiências vivenciadas
nas atividades em sala.
Improvisar danças
inspiradas em obras
artísticas de outras
linguagens.
Apreciar e identificar
diversas formas, gêneros
e estilos de expressão
musical, do contexto do
estudante, seja ele
familiar, da comunidade
e/ou da escola Valorizar e
respeitar a diversidade
musical como resgate da
cultura popular e
ampliação de repertório.
Organizar as sonoridades
por classificação de fontes
sonoras, observando suas
características.
Explorar suas
possibilidades vocais bem
como os cuidados para a
preservação da voz.
Conhecer espaços
culturais de dança da
Região Administrativa
circunvizinha à escola e
identificar seus elementos
constitutivos.
Conhecer espaços
culturais de dança da

Audição de repertórios: os
familiares, os pessoais, os
comunitários, o portifólio
musical, da turma, sons
do corpo, materiais da
natureza, objetos e
instrumentos musicais.
Canto individual, coletivo,
canto coral, duplas, trios,
acapella (sem
acompanhamento) e com
acompanhamento
Consequências do grito e
da fala forçada para a
saúde vocal Cuidados
com a saúde bucal e
respiratória.
Espaços culturais de
dança da Região
Administrativa
circunvizinha à escola
Espaços de convivência
(hall de entrada), espaços
de contemplação (espaço
da cena: palco, arena
etc.), espaços de ensaioe
preparação.dos
espetáculos (camarins).
Espaços culturais de
dança da Região
Administrativa
circunvizinha à escola
Espaços de convivência
(hall de entrada), espaços
de contemplação (espaço
da cena: palco, arena
etc.), espaços de ensaio e
preparação dos
espetáculos (camarins).
Pausas rítmicas e
melódicas; som e silêncio
Jogo sonoro “o que é o
que é”; “Que som é
esse?”, dentre outros.
Criação e experimentação
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vez: coerência, coesão,
pontuação,
translineação,
Escrever,
revisar
e
reescrever textos, (com o
auxílio do professor) em
diferentes
gêneros,
considerando um oumais
aspectos de cada vez:
coerência,
coesão,
pontuação,
translineação,
concordância nominal e
verbal,
adjetivação,
pronomes pessoais.

Literatura e cinema:
diferença entre o filme
e o livro, realçando a
autoria.
Noção de espaço
movimento e direção
em produções
escritas Produção
textual por meio de
diversos gêneros,
preferencialmente em
situações reais de
uso.
Produção textual por
meio de diversos
gêneros,
preferencialmente em
situações reais de
uso.
Diferenças entre
estrutura de poemas
(versos e estrofes) de
textos em prosa.
Gêneros que
apresentam
instrução/injunção em
sua organização
interna: receitas,
regras de jogos,
manuais
– leitura,
compreensão e
produção.
Cartas, bilhetes,
convites, cartão postal
e outros – estudo de
gênero e produção de
acordo com o
contexto de uso.
Cartazes educativos –
produção de acordo
com o assunto
trabalhado.
Produção oral e
escrita de gêneros

Região Administrativa
circunvizinha à escola e
identificar seus elementos
constitutivos.
Discriminar o silêncio
como parte de sequências
sonoras nas atividades de
brinquedos sonoros e
jogos folclóricos Improvisa
r em diversos contextos
musicais (corpo, natureza,
objetos, ambientes
instrumentos), como
processo de criação.
Acompanhar música,
utilizando instrumentos da
bandinha e/ou
confeccionados.
Criar códigos próprios
para representação
sonora Acompanhar
música, utilizando
instrumentos da bandinha
e/ou confeccionados.

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, recoreco)
Representações gráficas
de sons Exemplo: figuras
geométricas
representativas para
determinadas sonoridades
Uma palma
correspondendo a um
quadrado; uma pisada
correspondendo a um
retângulo e outros meios
de representação como
letras, desenho de objetos
e materiais.
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que apresentam a
narrativa em sua
organização interna:
conto popular, conto
folclórico, conto de
fadas, lendas, fábulas,
entre outros.
Características físicas
do personagem
principal e do lugar,
sequência de ações
(começo, meio e fim)
de narrativas
presentes em
diversos gêneros
textuais.
Enunciados de tarefas
escolares,
curiosidades,
pequenos relatos de
experimentos,
entrevistas, verbetes.
Pontuação –
observação no texto
para compreensão do
sentido produzido
exclamação (!), ponto
de interrogação (?) e
ponto final.
Adjetivação (sem
nomenclatura) por
meio de jogos e
brincadeiras,
contextos de leitura e
escrita.
djetivação (sem
nomenclatura) por
meio de jogos e
brincadeiras,
contextos de leitura e
escrita.
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MATEMÁTICA

CIÊNCIAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO

Reconhecer os diferentes empregos do
número e saber utilizá- los em suas
diferentes funções sociais.
Ampliar a contagem de coleções e ou
eventos, fazendo estimativas por meio de
estratégias diversas a respeito da
quantidade de objetos de coleções e
registrar o resultado da contagem desses
objetos (até 999 unidades).
Consolidar a compreensão de situações
básicas que envolvem a construção da
ideia de número: correspondência
biunívoca, zoneamento, conservação de
quantidades, relações entre quantidades
e símbolos.
Comparar ou ordenar quantidades por
contagem (1 em 1,10 em 10, 100 em100),
pela formulação de hipóteses sobre a
grandeza numérica pela identificação de
quantidades (até a ordem decentenas) e
pela compreensão de características do
sistema de
numeração decimal (valor
posicional e função do zero).
Ler, interpretar e produzir escritas
numéricas, levantando hipóteses com
base na observação de regularidades do
SND utilizando a linguagem oral, de
registros não convencionais e da
linguagem matemática.
Compor e decompor números naturaisde
até três ordens, com suporte de material
manipulável por meio de diferentes
adições.
Compor e decompor números naturaisde
até três ordens, com suporte de material
manipulável por meio de diferentes
adições.
Decompor números naturais de até três
ordens, com suporte de material
manipulável por meio de diferentes

Funções do número: Indicador de
quantidade;indicador de posição; Código
Medidas de grandezas.
Quantificação de coleções ou eventos e
registro do resultado da contagem
desses objetos.
Correspondência biunívoca
Sequência oral numérica
Zoneamento conservação de
quantidades.
Comparação entre números: noção de
maior, menor e estar entre
Leitura, escrita, comparação e ordenação
de
números
de
até
três
ordens pela
compreensão de características do
sistema de numeração decimal (valor
posicional e papel do zero.
Relação entre: quantidade e quantidade;
quantidade e símbolo; símbolo e
quantidade.
Agrupamentos (agrupamento de
agrupamento/ unidade para dezena).
Agrupamentos e desagrupamentos de
quantidades até 999 Agrupamentos
(agrupamentos de 10 – unidade para
dezena).
Nomenclaturas: unidade, dezena,
centena
Registro, leitura e escrita numérica de
quantidades até 999.
Registro, leitura e escrita numérica de
quantidades até 999.
Composição e decomposição de
números naturais (até 999).
Fatos fundamentais da adição e
subtração em situações que
desenvolvam o cálculo mental.
Construção de fatos fundamentais da
adição.
Resolução
de

Identificar
as
plantas
mais
significativas do cotidiano (plantas de
casa, da escola, da horta, de
plantações,
plantas/árvores
decorativas, árvores de sombra,
árvores com balanço etc.), indicando
os locais onde se desenvolvem.
Descrever características de plantas
que
fazem
parte
cotidiano
escolar/rural/urban o considerando:
tamanho, forma, cor, cheiro, fase da
vida
e
relacionar
essas
características aos locais onde
habitam.
Recordar
os
animais
mais
significativos
do
cotidiano
escolar/rural/urbano
(animais
domésticos, do campo, selvagens,
insetos etc.), indicando os locaisonde
se desenvolvem e a relação deles
com os seres humanos.
Descrever características de animais
que fazem parte do cotidiano,
considerando: tamanho, forma, cor,
cheiro, fase da vida, local
Relatar casos nos quais a interferência
humana causou desequilíbrios nas
populações de animais e/ou plantas.
Compreender o Sol como fonte primária
de energia para a vida na Terra.
Observar e registrar, por meio de
experimentos, a importância da água
e da luz para a manutenção da vida
das plantas em geral.
Relatar
casos
do
cotidiano
escolar/doméstico/rural nos quais a
pouca intensidade luminosa e/ou a

Seres vivos, suas características
e os ambientes que habitam.
Desequilíbrios nas populações de
animais e plantas causados por
interferências humanas.
Sol como fonte primária de energia para
vida na Terra.
Importância da água e da luz para o
desenvolvimento das plantas.
Importância da água e da luz para o
desenvolvimento das plantas.
Partes das plantas e suas funções: a
raiz ( nutrição, sustentação, respiração);
o caule (sustentação);folhas
(transpiração, respiração, fotossíntese);
flores (reprodução);frutos (reprodução,
dispersão de sementes).
Seres vivos, suas características e os
ambientes que habitam.
Seres vivos, suas características e os
ambientes que habitam.
Movimento
aparente
do Sol
no céu Nascente, elevação máxima e
poente.
Importância da água e da luz para o
desenvolvimento das plantas.
O Sol como fonte de luz e calor.
Efeitos da radiação solar
(aquecimento), em diferentes
superfícies: água, solo, areia, plantas,
superfícies claras, superfícies escuras
etc.
Efeitos da radiação solar
(aquecimento), em diferentes
superfícies: água, solo, areia, plantas,
superfícies claras, superfícies escuras
etc.
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adições.
Estruturar a nomenclatura centena.
Realizar contagens de 2 em 2; 3 em 3; 5
em 5 e 10 em 10 (iniciar pela contagem
de 10 em
hipóteses
sobre a
grandeza
numérica,
pela
identificação
da
quantidade
de
algarismos e da posição ocupada por
eles na escrita numérica até no mínimo
999).
Estruturar a nomenclatura centena.
Experimentar
atividades
para
o
desenvolvimento
do
cálculo
mental
considerando
fatos
fundamentais da adição e subtração.
Construir fatos básicos da adição eutilizálos no cálculo mental ou escrito,
compreendendo
e
aplicando
as
diferentes ideias da adição, por meio de
situações
problema,
utilizando
estratégias pessoais ou convencionais
com registros pictóricos e numéricos.
Construir fatos básicos da subtração e
utilizá- los no cálculo mental ou escrito,
compreendendo
e
aplicando
as
diferentes ideias da subtração, por meio
de situações problema, com o uso de
estratégias pessoais ou convencionais
com registros pictóricos e numéricos.
Resolver e elaborar problemas de adição
e de subtração, envolvendo números de
até três ordens, com os significados de
juntar, acrescentar, retirar, comparar e
completar utilizando estratégias pessoais
ou convencionais.
Escrever um padrão (ou regularidade)de
sequências repetitivas e de sequências
recursivas, por meio de palavras,
símbolos ou desenhos.
Descrever os elementos ausentes em
sequências repetitivas e em sequências
recursivas de números naturais, objetos
ou figuras.
Perceber o próprio corpo, suas
dimensões e sua relação com o espaço

situaçõesproblema
envolvendo os diferentes significados da
adição com
estratégias
pessoais
e numéricas, utilizando registros
pictóricos e numéricos (juntar e
acrescentar).
Construção de fatos fundamentais da
subtração.
Resolução de situações- problema
envolvendo os diferentes significados da
subtração (retirar, comparar e completar)
com estratégias pessoais e numéricas
por meio de registros pictóricos e
numéricos.
Resolução e elaboração de situaçõesproblema envolvendo as diferentes ideias
da adição e da subtração.
Construção de sequências repetitivas e
de sequências recursivas.
Identificação de regularidade de
sequências e determinação de
elementos ausentes na sequência.
Reconhecimento da corporeidade
(semelhanças, diferenças e respeito às
singularidades).
Orientação e trajetória no espaço vivido,
em trajetórias familiares (casa,
vizinhança, escola).
Localização de objetos e de pessoas no
espaço, segundo um dado ponto
referencial, utilizando termos que se
referem à posição (direita, esquerda, em
cima, embaixo) e ao sentido (para baixo/
para cima, por baixo/ por cima, para
dentro/para fora, para trás/pela frente,
através de, para a direita/para a
esquerda, horizontal/e vertical),
comparando- os.
Esboço de roteiros e de plantas simples.
Figuras geométricas espaciais (cubo,
bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro
e esfera): reconhecimento e
características.
Semelhanças e diferenças entre as
formas geométricas espaciais e planas.

baixa disponibilidade de água
prejudicou o desenvolvimento de
plantas (Exemplo ausência de
gramíneas embaixo de árvores de
copa frondosa).
Identificar as principais partes de uma
planta (raiz, caule, folhas, flores e
frutos) e as funções que cada uma
desempenha.
Analisar a relação das plantas com o
ambiente e demais seres vivos.
Relatar como a existência ou
ausência de plantas no ambiente
escolar contribuiu com a qualidade
de vida e bem-estar dos estudantes.
Descrever as posições do Sol em
diversos horários do dia, identificando a
posição do nascente, da elevação
máxima e do poente.
Observar e registrar, por meio de
experimentos, a importância da água e
da luz para a manutenção da vida das
plantas em geral.
Acompanhar as variações do tamanho
da sombra de objetos e associá-las as
posições do Sol no Céu no período de
um dia.
Observar e descrever as variações de
temperatura e reflexão da luz em
objetos escuros e claros, de diferentes
constituições, expostos ao Sol.
Avaliar os efeitos da radiação solar
(aquecimento e reflexão) em diferentes
tipos de superfície (água, areia, solo,
superfícies escura, clara e metálica
etc.) ordenando os que apresentam
mais brilho e os que sofrem maiores
variações de temperatura.
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físico.
Localizar-se e orientar se no espaço
próximo, descrevendo oralmente e de
forma pictórica, localizações próximas e
pequenas trajetórias.
Registrar, em linguagem verbal ou não
verbal, a localização e trajetórias de
pessoas e de objetos no espaço,
considerando mais de um ponto de
referência, e indicar as mudanças de
direção e de sentido.
Esboçar roteiros a serem seguidos ou
plantas
de
ambientes
familiares,
assinalando entradas, saídas e alguns
pontos de referência.
Reconhecer, nomear e comparar figuras
geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e
esfera), relacionando- as com objetos do
mundo físico.
Analisar, comparar, construir e visualizar
as
formas
geométricas
planas
(bidimensionais)
e
espaciais
(tridimensionais) por meio de desenhos,
figuras ou por observação na natureza e
no ambiente geométricos.
Compreender a
ideia
de
grandezas: massa, comprimento,
capacidade, temperatura e tempo.
Reconhecer instrumentos mais usuais de
medidas e seus significados nos
contextos sociais.
Estimar, medir e comparar comprimentos
de lados de salas (incluindo contorno) e
de polígonos, utilizando unidades de
medida
não
padronizadas
e
padronizadas (metro, centímetro e
milímetro) e instrumentos adequados.
Estimar, medir e comparar capacidade e
massa, utilizando estratégias pessoais e
unidades de medida não padronizadasou
padronizadas (litro, mililitro, grama e
quilograma).
Comparar
grandezas
de
mesma
natureza, por meio de estratégias

Utilização de medidas não padronizadas;
Utilização do corpo como unidade de
medida.
Reconhecimento de instrumentos de
medidas e seus significados nos
contextos sociais; Comparação de
grandezas de mesma natureza, por meio
de estratégias pessoais.
Utilização de instrumentos de medidas
arbitrárias e medidas padronizadas;
Medida de comprimento: unidades não
padronizadas e padronizadas (metro,
centímetro e milímetro).
Medida de capacidade e de massa:
unidades de medida não convencionais e
convencionais (litro, mililitro, grama e
quilograma).
Comparação de grandezas de mesma
natureza, por meio de estratégias
pessoais e pelo uso de instrumentos de
medidas não convencionais e
convencionais.
Reconhecimento da corporeidade
(semelhanças, diferenças e respeito às
singularidades).
Orientação e trajetória no espaço vivido,
em trajetórias familiares (casa,
vizinhança, escola).
Tempo escolar: bimestre, semestre,
rotina escolar.
Intervalo de tempo, uso do calendário,
leitura de horas em relógios digitais e
ordenação de datas.
Sistema Monetário Brasileiro:
reconhecimento de cédulas e moedas e
equivalência de valores Reconhecimento
e utilização
de
cédulas e
moedas em situações problemas
Composição de 1 real como uma
centena de Centavos (R$ 1,00 = 100 X
R$ 0,01; 1real = 100 centavos).
Leitura, interpretação e análise de
tabelas simples.
Coleta, organização e construção de
representações próprias para a
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pessoais e pelo uso de instrumentos de
medidas
não
convencionais
e
convencionais.
Perceber o próprio corpo, suas
dimensões e sua relação com o espaço
físico.
Localizar-se e orientar se no espaço
próximo, descrevendo oralmente e de
forma pictórica, localizações próximas e
pequenas trajetórias.
Indicar a duração de intervalos de tempo
entre duas datas, como dias da semana
e meses do ano, utilizando calendário,
para planejamentos e organização de
agenda.
Reconhecer cédulas e moedas do
Sistema
Monetário
Brasileiro
e
estabelecer a equivalência de valores
entre moedas e cédulas para resolver
situações do cotidiano.
Ler, interpretar e fazer uso das
informações em diversas situações e em
diferentes
configurações
(anúncios,
gráficos, tabelas, rótulos, propagandas)
para a compreensão de fenômenos e
práticas sociais.

comunicação de dados coletados (com
ou sem uso de materiais manipuláveis ou
de desenhos).

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

ENSINO RELIGIOSO

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

CONTEÚDO

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

CONTEÚDO

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

Reconhecer semelhanças
e diferenças entre jogos e
brincadeiras atuais e de
outras épocas e lugares.
Apropriar-se da história de
sua família, da escola e da
comunidade, percebendose como cidadão
pertencente a esses
grupos e como sujeitos
históricos.
Reconhecer espaços de
sociabilidade e identificar
os motivos que

A noção do “Eu” e do
“Outro”: comunidade,
convivências e interações
entre pessoas.
História da família:
sobrenome, origem, fatos
familiares, profissões
existentes na família.
Reconhecimento do
contexto da desigualdade
étnicoracial, sociocultural
e de gênero na sociedade,
destacando as
comunidades locais,

Entender, propor e
respeitar regras de
convívio nos lugares de
vivência e na região
circunvizinha.
Compreender a sociedade
como agente
transformador de
paisagens, identificando
características e
funcionamento de
paisagens urbanas e do
campo.
Conhecer o uso

Regras em diferentes
espaços (sala de aula,
escola, espaços e lugares
públicos etc).
Paisagens da sua escola,
do lugar de vivência da
região administrativa a
qual a escola pertence e
das regiões circunvizinhas
Modificações através dos
fenômenos naturais
Diferenças e semelhanças
entre as paisagens
urbanas e rurais modo de

Reconhecer e distinguir
a
importância
das
religiosidades e seu
símbolos nos diferentes
espaços de convivência
(familiar,
social
e
outros),valorizando
e
respeitando a vida a
dignidade
do
ser
humano.
Identificar
na
convivência humana a
possibilidade do agir
ético em busca da

CONTEÚDO
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.
Respeito às diferenças
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aproximam e separam as

rurais, quilombolas,

sustentável de recursos

viver das pessoas.

percepção do sagrado

culturais e religiosas nos
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pessoas em diferentes
grupos sociais ou de
parentesco.
Perceber e respeitar as
diversidades
socioculturais, políticas,
étnico raciais e de gênero
que compõem a
sociedade atual.
Selecionar situações
cotidianas que remetam à
percepção de mudança,
pertencimento e memória.
Identificar e organizar,
temporalmente, fatos da
vida cotidiana, usando
noções relacionadas ao
tempo (antes, durante e
depois).
Identificar e organizar,
temporalmente, fatos da
vida cotidiana, usando
noções relacionadas ao
tempo (antes, durante e
depois).
Selecionar e compreender
o significado de objetos e
documentos pessoais e da
família como fontes de
memórias e histórias nos
âmbitos pessoal, familiar,
escolar e comunitário;
discutindo as razões pelas
quais alguns objetos são
preservados e outros são
descartados.
Selecionar objetos e
documentos pessoais e de
grupos próximos ao seu
convívio e compreender
sua função, seu uso e seu
significado.
Identificar e organizar,
temporalmente, fatos da
vida cotidiana, usando

indígenas e outras na
região em que vive.
Linha do tempo, fases da
vida (infância, juventude,
velhice), datas
significativas
para a família
(aniversários,
comemorações.
Tempo escolar: bimestre,
semestre, rotina escolar.
Evolução do tempo: o
dia, a semana, o mês,o
ano.
O tempo como medida
Noções de tempo.
Formas de registrar e
narrar histórias (marcos
de memória materiais e
imateriais).
As fontes: relatos orais,
objetos,
imagens
(pinturas,
fotografias,
vídeos), músicas, escrita,
tecnologias digitais de
informação
e
comunicação
e
inscrições nas paredes,
ruas e espaços sociais.
A sobrevivência e a
relação com a natureza
Importância
dos
trabalhos prestados
pela
comunidade
(voluntariado e mutirão)
Importância
dos
trabalhos prestados pela
comunidade
(voluntariado e mutirão).

naturais e a reciclagem de
diferentes recursos no
âmbito familiar, na escola
e na sociedade.
Descrever diferentes
modos de vida social,
reconhecendo a
importância do respeito às
diferenças.
Desenvolver noções
espaciais de localização,
organização e distância a
partir do espaço da escola
em relação ao lugar de
vivência, pontos de
referência e outros.
Utilizar noções de
localização espacial,
orientação e legenda em
situações cotidianas.
Utilizar noções de
localização espacial,
orientação e legenda em
situações cotidianas.
Explorar registros
históricos e cartográficos
(mapas, guias de ruas,
endereços, pontos de
referência), observando
seus usos sociais.
Investigar atividades
produtivas, profissões e
ocupações de acordo com
os costumes, modos e
hábitos de vida,
considerando questões de
gênero.
Compreender a ideia de
grandezas: massa,
comprimento, capacidade,
temperatura e tempo.
Identificar a divisão do
trabalho realizada por
diferentes grupos sociais,
tendo em vista as

Reutilização de materiais,
redução do consumo,
reciclagem
reaproveitamento
Conservação do ambiente
e dos recursos naturais
(economia de água e
luz,etc).
Representações espaciais
da sala de aula e da
escola em literatura,
croquis, maquetes,
fotografias, desenhos,
brincadeiras, músicas etc.
Espaço família: percepção
do espaço
da casa, interno e externo;
organização, divisão de
funções do espaço;
espaço e relação da
família –subsistência,
trabalho.
Percepção do espaço da
casa, interno e externo;
organização, divisão de
funções do espaço;
espaço e relação da
família – subsistência,
trabalho, escola, lazer.
Representações dos
diferentes espaços
(desenhos,
mapas
mentais,
maquetes)
Registros cartográficos
(mapas, guias de ruas,
endereços, fotografias,
desenhos, maquetes,
imagens aéreas, globo
terrestre), registros 23 ª
semana históricos.
Atividades
extrativas
(minerais, agropecuárias e
industriais), comércio e
serviços na região

conforme a crença de
cada sujeito.
Reconhecer
na
convivência humana as
ações voluntárias e agir
altruísta.
Compreender a alteridade
como princípio orientador
do relacionamento com o
outro.
Reconhecer na
convivência humana as
ações voluntárias e o agir
altruísta.
Compreender a alteridade
como princípio orientador
do relacionamento com o
outro.
Identificar e respeitar as
diferentes formas de
registro das memórias
pessoais, familiares,
escolares e religiosas
(fotos, músicas,
narrativas, álbuns…).
Exemplificar significados
atribuídos
às danças e aos alimentos
considerados sagrados
por diferentes culturas,
tradições e expressões
religiosas.

diversos ambientes.
Simbolismo
Religioso:
símbolos religiosos e o
transcendente.
Danças
e
alimentos
presentes
nas
diferentes
manifestações
religiosas.
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noções relacionadas ao
tempo (antes, durante e
depois).
Identificar diferentes
formas de trabalho
existentes na comunidade
em que vive, seus
significados, suas
especificidades, sua
importância e impactos no
ambiente causados por
elas na comunidade em
que vive.
Reconhecer a importância
dos trabalhos prestados
com a comunidade
(voluntariado e mutirão).

atividades produtivas da
região administrativa.

administrativa a qual a
escola pertence
Características presentes
no espaço e na natureza,
bem como seus impactos.
Utilização de medidas não
padronizadas.
Atividades de trabalho
relacionadas com o dia a
dia da comunidade e da
escola: formal, informal,
autônomo, voluntário.
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PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO CURRICULAR 2021 – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
3º ANO (BIA)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM QUE
• Tendo em vista que o BIA é organizado em Ciclo, os Objetivos de Aprendizagem e Conteúdos se repetem,
PRECISAM SER REVISITADOS PELOS
mudando o aprofundamento com o passar dos anos. Assim, a Professora e o Professor realizam resgates sem
ESTUDANTES QUE INGRESSAREM NO 3º
prejuízo para o desenvolvimento de aprendizagem da criança.
ANO NO ANO LETIVO 2021
LÍNGUA PORTUGUESA
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM
Relatos
orais
de
acontecimentos
do
cotidiano.
Participar de situações
de produção oral de
diferentes
gêneros:
debate,
entrevista,
exposição, relatos de
experiências
para
desenvolver
as
habilidades
de
argumentar,
relatar,
expor,
narrar
e
descrever.
Corresponder
características da
conversação
espontânea
presencial, respeitando os
turnos de fala,
selecionando e utilizando,
durante a conversação,
formas de tratamento
adequadas, de acordo
com a situação e a
posição do interlocutor.
Recontar contos de fadas,
lendas que conhece e
textos que se sabe de
memória.
Planejar e produzir, em
colaboração com os
colegas e o professor,

CONTEÚDO
Modos de falar:
regionalismo, sotaque
adequação
linguística à situação
comunicativa.
Relatos orais de
acontecimentos do
cotidiano.
Entrevistas, relatos de
curiosidades e
reportagens.
Descrição oral (sala
de aula, pessoas,
imagens etc.).
Texto: verbal (escrita),
não verbal (imagem) e
multimodal (escrita e
imagem),
concretizados em
diversos gêneros, em
diferentes suportes.
Leitura e escuta de
listas diversas de
acordo com alguns
critérios: ordem
alfabética, contexto
semântico.
Rótulos, embalagens,
logomarcas e slogans:
leitura apoiada em
imagens e em textos
(quantidade,
forma,
disposição gráfica,

EDUCAÇÃO FÍSICA

ARTES

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

CONTEÚDO

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

CONTEÚDO

Ampliar o repertório motor
vivenciando diversas
combinações de
habilidades motoras
fundamentais no contexto
de jogos e brincadeiras.
Aprimorar as habilidades
perceptivo- motoras por
meio de jogos e
brincadeiras.
Aprimorar as habilidades
perceptivo- motoras por
meio de jogos e
brincadeiras.
Ampliar o conhecimento
acerca de brincadeiras e
jogos da cultura popular
que propiciem a
convivência coletiva com
outras crianças e o uso de
diversas linguagens de
modo a valorizar a
diversidade cultural do
nosso país.
Compreender situaçõesproblema de ordem
corporal em diferentes
contextos com o uso e
criação de regras,
compartilhando momentos
e sensações que
promovam o
desenvolvimento de

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).
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.
Danças populares do

Produzir trabalhos
artísticos a partir de temas
e observação do meio
ambiente.
Selecionar técnicas,
materiais e suportes para
a produção de imagens
justificando suas escolhas
a fim de desenvolver o
processo criativo.
Relacionar e compreender
criticamente formas
distintas das artes visuais
tradicionais e
contemporâneas locais,
regionais e nacionais.
Analisar imagens de obras
de arte tradicionais e
contemporâneas
brasileiras com temas,
contextos e pensamentos,
reconhecendo a
diversidade cultural
presente nas
manifestações artísticas
brasileiras para ampliar o
repertório cultural.
Explorar a imaginação e a
expressividade por meio
de temas que
contextualizem a ação
criadora.
Compreender as

Espaços culturais
diversos.
Produção plástica a partir
da leitura de imagens de
artistas locais e regionais.
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
entre texturas, formas,
ritmos, movimentos e
equilíbrio.
Leitura de imagens
(fotografia, desenho,
pintura, escultura,
colagem, instalação,
objetos).
Monumentos/pontos
turísticos do Distrito
Federal.
Teatro Nacional, Centro
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diversos gêneros do
campo investigativo, que
possam ser repassados
oralmente por meio de
ferramentas digitais, áudio
e vídeo, considerando a
situação comunicativa e
o
tema/assunto/finalidade
do texto.
Corresponder as
linguagens verbal e não
verbal presentes em
diversos gêneros textuais
para construção de
sentido e compreensão do
tema/assunto.
Compreender e
desenvolver o assunto
principal de textos lidos,
com autonomia ou por
outros leitores.
Retomar e relacionar
informações explícitas e
implícitas para a
compreensão de textos
lidos.
Compreender as
finalidades de textos lidos
e produzidos oralmente e
por escrito, de acordo com
o conteúdo de
uso/circulação.
Relacionar os assuntos de
textos lidos a
conhecimentos prévios
construindo significados.
Identificar as
características
composicionais de
gêneros textuais,
relacionando-as ao
assunto e ao contexto de
uso.
Estabelecer
relações

prováveis
interlocutores).
Histórias em
quadrinhos:
exploração de
inferências e
previsões a partir da
sequência de
imagens.
Leitura
com
autonomia:
agendas, avisos,
calendários, bilhetes,
convites, receitas,
instruções de
montagem, notícias,
anúncios, 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 (desenhos
ou colagem) de
poemas, músicas,
contos de fadas,
como forma de
interpretação do tema
abordado.
Anúncios publicitários
e propagandas –
levantamento de
hipótese sobre
produtos, informações
explícitas e implícitas,
finalidade e
construção de senso
crítico sobre
o conteúdo
apresentado.

vínculos afetivos, o
respeito mútuo, a
solidariedade e a
autoconfiança.
Construir e criar
brinquedos e jogos feitos
com sucata e material
reciclável desenvolvendo
a criatividade.
Aprimorar ritmo, equilíbrio
e expressividade através
da vivência de
brincadeiras, jogos e
danças.
Vivenciar atividades
corporais adotando uma
postura de respeito às
características de gênero,
biótipos e habilidades.
Aprimorar ritmo, equilíbrio
e expressividade através
da vivência de
brincadeiras, jogos e
danças.
Ampliar o repertório motor
vivenciando diversas
combinações de
habilidades motoras
fundamentais no contexto
de jogos e brincadeiras.
Construir e criar
brinquedos e jogos feitos
com sucata e material
reciclável desenvolvendo
a criatividade.
Compreender regras dos
jogos de tabuleiro
tradicionais.
Compreender situaçõesproblema de ordem
corporal em diferentes
contextos com o uso e
criação de regras,
compartilhando momentos
e sensações que

Brasil; brincadeiras
cantadas; jogos de
expressão corporal.
Danças populares do
Brasil; brincadeiras
cantadas; jogos de
expressão corporal.
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).
Brinquedos e jogos com
materiais alternativos
(sucatas, reutilizados e
recicláveis).
Jogos de tabuleiro
(dominó, damas, xadrez
etc.).
Circuitos psicomotores;
jogos com regras; jogos e
brincadeiras trazidas e
criadas pelos estudantes.

diferentes características
das cores, como forma de
elaborar novos
parâmetros de
conhecimento e
observação da natureza.
Conhecer e identificar a
diversidade cultural
presente em
manifestações artísticas
brasileiras.
Conhecer alguns
fundamentos da
linguagem visual,
aplicando seus princípios
na criação de trabalhos
artísticos variados.
Produzir
diferentes
imagens/composições por
meio das mídias digitais.
Conhecer os
monumentos/pontos
turísticos do Distrito
Federal e suas
motivações históricas a
fim de despertar o
sentimento de
pertencimento e a
apropriação do patrimônio
cultural e
ambiental
das
regiões
administrativas.
Conhecer espaços
culturais de comunicação
artística teatral do Distrito
Federal.
Compreender diferentes
formas de manifestações
do teatro em diversos
contextos, conhecendo
aspectos de formação de
plateia.
Compreender diferentes
formas de manifestações

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.
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).
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de intertextualidade entre
textos lidos e produzidos
oralmente e por escrito.
Vivenciar por meio da
literatura o exercício da
fantasia e da imaginação.
Perceber variações entre
o imaginário e o mundo
real por meio de textos
literários.
Desenvolver o gosto pela
leitura e pelas artes por
meio da literatura.
Reconhecer alguns tipos
textuais (narração,
descrição,
argumentação, exposição)
que possam aparecer no
texto literário.
Compreender a
especificidade do texto
literário e lidar com seus
elementos estéticos e
discursivos.
Compreender a função
social de textos que
circulam em campos da
vida social dos quais
participa cotidianamente e
nas mídias impressa, de
massa e digital,
reconhecendo para que
foram produzidos, onde
circulam, quem os
produziu e a quem se
destinam.
Comparar diversas
versões, tanto escritas
quanto cinematográficas
de diversos contos de
fada e histórias infantis.
Desenvolver situações de
produção oral e escrita de
textos em diferentes
gêneros.

Fábulas: leitura,
apreciação e análise.
Escuta e manuseio de
livros e obras infantis.
Enunciados de tarefas
escolares,
curiosidades, relatos
de experimentos,
entrevistas, verbetes
de dicionários infantis.
Escuta e manuseio de
livros e obras infantis.
Obras infantis de
autores
contemporâneos:
escuta, leitura e
manejo de suporte
(Exemplo: Ana Maria
Machado, Ruth Rocha
e Ziraldo).
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).
Produção textual por
meio de diversos
gêneros,
preferencialmente em
situações reais de
uso.
Poesias/Poemas:
leitura, compreensão,
escrita e declamação.

promovam o
desenvolvimento de
vínculos afetivos, o
respeito mútuo, a
solidariedade e a
autoconfiança.
Utilizar os elementos
teatrais nas produções
cênicas.
Conhecer e identificar a
diversidade cultural
presente em
manifestações artísticas
brasileiras.
Compreender as
diferentes características
das cores, como forma de
elaborar novos
parâmetros de
conhecimento e
observação da natureza.

do teatro em diversos
contextos, conhecendo
aspectos de formação de
plateia.
Expressar-se cenicamente
por meio do corpo,
visando criar hábitos
sociais, organizar ideias e
pensamentos.
Criar e interpretar
personagens de narrativas
teatrais para estimular a
confiança em si mesmo,
desenvolver a
autodisciplina e liberdade
de autoexpressão.
Conhecer espaços
culturais de comunicação
artística teatral do Distrito
Federal.
Criar e interpretar
personagens de narrativas
teatrais para estimular a
confiança em si
mesmo, desenvolver a
autodisciplina e liberdade
de autoexpressão.
Produzir e encenar
espetáculos teatrais.
Conhecer e identificar a
diversidade cultural
presente em
manifestações artísticas
brasileiras.
Compreender as
diferentes características
das cores, como forma de
elaborar novos
parâmetros de
conhecimento e
observação da natureza.
Produzir diferentes
imagens/composições por
meio das mídias digitais.
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Compreender as
finalidades de textos lidos
e produzidos oralmente e
por escrito.
Produzir textos escritos
com autonomia – coletiva
e individualmente – nos
mais variados gêneros,
considerando:
planejamento, revisão e
reescrita de textos
produzidos).
Manusear, diferenciar e
nomear diferentes
suportes.
Conhecer, nomear,
ordenar e utilizar os tipos
de letras
Compreender as
diferentes estruturas
silábicas, para ler e
escrever palavras e
textos.
Compreender e fazer uso
de letras que têm mais de
um som e de certos sons
que podem ser grafados
por mais de uma letra.
Analisar na leitura e
empregar na produção
textual a segmentação
adequada das palavras.
Identificar palavras
diferentes com sentidos
semelhantes (sinônimos).
Participar de situações de
produção oral de
diferentes gêneros:
debate, entrevista,
exposição, relatos de
experiências para
desenvolver as
habilidades de
argumentar, relatar, expor,
narrar e descrever.

Reescrita de poemas
em prosa e viceversa.
Reconto e reescrita
de histórias a partir de
outro ponto de vista
(Exemplo:
Chapeuzinho
Vermelho na versão
do Lobo).
Produção oral e
escrita de gêneros
que apresentam a
narrativa.
Alfabeto: topologia de
letras, tipos de letras
(maiúsculo e
minúsculo), ordem
alfabética,
identificação de
consoantes e vogais.
Estruturas silábicas: CV,
VC, CCV, CVC, CVV, V,
CCVCC,
CVCC e outras.
Correspondências
regulares diretas entre
letras e fonemas em: P, B,
T, D, F, V.
Vocabulário
(ampliação,
significação, sinônimos).
Uso do dicionário: função,
organização e utilização.
Entrevistas, relatos de
curiosidades, relatos de
experimentos, registros e
observação
e
reportagens.
Texto: verbal (escrita),não
verbal
(imagem)
e
multimodal
(escrita
e
imagem), concretizados
em diversos gêneros, em
diferentes suportes.
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Corresponder as
linguagens verbal e não
verbal presentes em
diversos gêneros textuais
para construção de
sentido e compreensão do
tema/assunto.
Ler e interpretar com
autonomia, textos em
diversos gêneros,
mobilizando e combinando
estratégias de
antecipação, inferência,
seleção e verificação .
Compreender e
desenvolver o assunto
principal de textos lidos,
com autonomia ou por
outros leitores.
Retomar e relacionar
informações explícitas e
implícitas para a
compreensão de textos
lidos.
Relacionar os assuntos de
textos lidos a
conhecimentos prévios
construindo significados.
Identificar as
características
composicionais de
gêneros textuais,
relacionando-as ao
assunto e ao contexto de
uso.
Estabelecer
relações
de
intertextualidade entre
textos lidos e produzidos
oralmente e por escrito.
Perceber variações entre
o imaginário e o mundo
real por meio de textos
literários.
Compreender a

Leitura e escuta de listas
diversas de acordo com
alguns critérios: ordem
alfabética,
contexto
semântico.
Rótulos,
embalagens,
logomarcas e slogans:
leitura
apoiada
em
imagens e em textos
(quantidade,
forma,
disposição
gráfica,
prováveis interlocutores).
Níveis de compreensão
da
leitura:
objetiva,
inferencial e avaliativa
Texto: verbal (escrita),
não verbal (imagem) e
multimodal
(escrita
e
imagem), concretizados
em diversos gêneros, em
diferentes suportes.
Leitura e escuta de listas
diversas de acordo com
alguns critérios: ordem
alfabética,
contexto
semântico.
Ilustração (desenhos ou
colagem) de poemas,
músicas, contos de fadas,
como
forma
de
interpretação do tema
abordado.
Anúncios publicitários e
propagandas
–
levantamento de hipótese
sobre
produtos,
informações explícitas e
implícitas, finalidade e
construção
de
senso
crítico sobre o conteúdo
apresentado.
Exploração
de
sons
iniciais (aliteração) ou
finais (rimas) das
palavras.
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especificidade do texto
literário e lidar com ele.
Compreender a
especificidade da autoria,
a relação intrínseca entre
autor e obra.
Identificar na leitura e usar
na escrita de textos em
diferentes gêneros, a letra
maiúscula e minúscula de
acordo com as
convenções.
Compreender e fazer uso
de letras que têm mais de
um som e de certos sons
que podem ser grafados
por mais de uma letra.
Ler e escrever palavras e
textos utilizando diversas
estruturas silábicas.
Ler e escrever palavras e
textos utilizando diversas
estruturas silábicas.
Relacionar fonemas e
grafemas na leitura e na
escrita.

Relação entre grafema
(letra) e fonema (som) –
na leitura e escrita
Correspondências
regulares diretas entre
letras e fonemas em: P, B,
T, D, F, V.
Correspondência
s
regulares
contextuais
entre letras ou grupo de
letras e seus sons: o
C/QU (cadela/quilo) o
G/GU (garoto/ guerra) o J
(com as vogais a, o, u) o
E ou I (perde, perdi) o O ou
U (bambu, bambo) o Z em
início de palavra (zebra,
zangado) 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 Modos de
nasalação - M e N no final
da
sílaba
(bombom,
ponte);
NH
(galinha);
usando o til (maçã,anão)o
Contiguidade
(cama,
dama).
Alguns
casos
de
irregularidade
(que
dependem da consulta e
memorização): o Uso doX
ou CH (xícara, chuva)Uso
do S ou Z (casa, azedo) o
Uso do S ou C (selva,
cidade) o Uso do G ou J
(girafa, jiló) o Uso do H
inicial (hora, ora) o Uso do
L ou LH (Julio, Julho) o
Uso do U ou L (anel, céu).
Observação e escrita de
fonemas em final de
verbos
Exemplo:
r-
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vender, comprar, sentir; u
(indicando pretérito) –
vendeu, comprou, sentiu.
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).
Modos de nasalação - M e
N no final da sílaba
(bombom, ponte); NH
(galinha); usando o til
(maçã,
anão)
o
Contiguidade
(cama,
dama).
Níveis de compreensãoda
leitura: objetiva, inferencial
e avaliativa.

MATEMÁTICA
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Atribuir a utilização de números em suas
diferentes funções.
Consolidar a contagem de coleções e/ou
eventos.
Demonstrar a produção de escritas
numéricas, levantando hipóteses com
base em observação de regularidades,
utilizando a linguagem oral, de registros
não convencionais e
da linguagem matemática.
Ler, escrever e comparar números
naturais até a ordem de unidade de
milhar, estabelecendo relações entre os
registros numéricos e o sistema de
escrita.
Compreender a identificação de
quantidade de algarismos e da posição
por eles ocupadas.
Comparar ou ordenar quantidades por
contagem (1 em
1,10 em 10,100 em 100);hipóteses sobre
a grandeza numérica pela identificação
da quantidade de algarismos e da

CIÊNCIAS
CONTEÚDO

Funções do número: o Indicador de
quantidade o Indicador de posição o
Código o Medidas de grandezas.
Quantificação de coleções ou eventos.
Sequência
oral
numérica;
Conservação de quantidade.
Sequência
oral
numérica;
Conservação de quantidade.
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 quatro ordens.
Composição e decomposição de
números naturais até quatro ordens.
Resolução de situações- problema
envolvendo significados da adição:
juntar e acrescentar.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CONTEÚDO

Elencar os animais mais frequentes nos
cotidianos urbano e rural (animais
domésticos, animais de pecuária e
animais selvagens), identificando as suas
principais características e destacando a
relação desses animais com os seres
humanos.
Relatar desequilíbrios ambientais,
destacando a influência humana em
cada situação e os consequentes
distúrbios às populações de animais
envolvidas.
Conhecer o ciclo de vida dos seres
vivos.
Identificar,
com
exemplos do
cotidiano, a forma de reprodução e
desenvolvimento dos animais
domésticos.
Reconhecer que os seres vivos passam
por alterações ao longo do seu ciclo de
vida.
Identificar ocorrências que interferem
no ciclo de vida dos animais e plantas.

Tipos de alimentação dos seres vivos:
herbívoros; carnívoros; onívoros;
detritívoros; insetívoros; outros.
Desequilíbrios ambientais e seus
impactos nas populações de animais.
Reprodução e prole
Hábitos de vida dos animais: Animais
diurnos
Animais noturnos
Ambiente em que vivem os animais do
cotidiano.
Ciclo de vida dos seres vivos:
nascimento; crescimento; reprodução;
envelhecimento; morte.
Modos de deslocamento dos animais: o
deslocamento no ar (voo, planação); o
deslocamento no solo (marcha, corrida,
salto, reptação, bipedia, quadrupedia); o
deslocamento na água (destaque ao
formato fusiforme dos animais aquáticos.
Características dos animais: Reino
Animalia.
Interferências no ciclo de vida dos
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posição ocupada por eles na escrita.
Compreender e aplicar as diferentes
ideias de adição: juntar e acrescentar por
meio de situações problema com
registros pictóricos e
numéricos.
Solucionar problemas envolvendo as
diferentes ideias de subtração: retirar,
comparar e completar por meio de
situações problema com registros
pictóricos e numéricos.
Construir e utilizar fatos básicos da
adição, da subtração e da multiplicação
para o cálculo mental ou escrito.
Demonstrar a relação entre números
naturais e pontos da reta numérica para
utilizá-la na ordenação dos números
naturais e também na construção de
fatos da adição e da subtração,
relacionando-os
com
deslocamentos para a direita ou para a
esquerda.
Identificar regularidades em sequências
ordenadas de números naturais,
resultantes da realização de adições ou
subtrações sucessivas por um mesmo
número.
Descrever uma regra de formação da
sequência ordenada e determinar
elementos faltantes ou seguintes.
Compreender a ideia de igualdade para
escrever diferentes sentenças de adições
ou de subtrações de dois números
naturais que resultem na mesma soma
ou diferença.
Associar, nomear e comparar figuras
geométricas espaciais a objetos do
mundo físico.
Descrever características de algumas
figuras geométricas espaciais (prismas
retos, pirâmides, cilindros, cones),
relacionando-as com suas
planificações.
Associar o quociente de uma divisão com
resto zero de um número natural por 2, 4

Resolução de situações- problema
envolvendo significados da subtração:
retirar, comparar e completar.
Resolução de situações- problema
envolvendo significados da subtração:
retirar, comparar e completar.
Representação e relação de ordem de
números naturais na reta numérica.
Identificação e descrição de
regularidades em sequências numéricas
recursivas.
Identificação e descrição de
regularidades em sequências numéricas
recursivas.
Relação de igualdade.
Figuras geométricas espaciais (cubo,
bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro
e esfera): reconhecimento, análise de
características e planificações.
Significados de metade, quarta parte e
décima parte.
Utilização de instrumentos não
convencionais e convencionais na
comparação de grandezas (tempo,
massa, comprimento e capacidade).
Medidas de capacidade e de massa
(unidades não convencionais e
convencionais): registro, estimativas e
comparações.
Significado de medida e de unidade de
medida.
Medidas de massa (quilograma, meio
quilograma, grama, tonelada, construção,
observação e uso de balanças).
Medidas de comprimento (metro, meio
metro e centímetro).
Medidas de capacidades (litro, meio
litro).
Leitura, registro, escrita numérica,
comparação e ordenação de quantidades
até 9999.
Comparação entre números: ordenação
crescente e decrescente, antecessor e
sucessor, maior que, igual a, menor que.
Resolução de situações- problema

Diferenciar os animais por grandes
grupos, dando destaque às
características que os assemelham.
Diferenciar os animais por grandes
grupos, dando destaque às
características que os assemelham.
Identificar ocorrências que interferem
no ciclo de vida dos animais e plantas.
Elencar os animais mais frequentes nos
cotidianos urbano e rural (animais
domésticos, animais de pecuária e
animais selvagens), identificando as
suas principais características e
destacando a relação desses
animais com os seres humanos.
Relatar desequilíbrios ambientais,
destacando a influência humana em
cada situação e os consequentes
distúrbios às populações de animais
envolvidas.
Relatar desequilíbrios ambientais,
destacando a influência humana em
cada situação e os consequentes
distúrbios às populações de animais
envolvidas.
Propor estratégias de preservação dos
vertebrados do Cerrado, considerando
as espécies mais afetadas pelas
interferências humanas no meio
ambiente.
Produzir sons a partir da vibração de
objetos de diferentes constituições e
formatos.
Identificar as variáveis que influenciam
no som emitido por materiais de
diferentes constituições e formatos.
Discutir sobre a qualidade de vida e o
bem-estar proporcionados por
paisagens sonoras agradáveis.
Propor ações para conservação e
preservação do solo como:
reflorestamento; proteção de
nascentes; rotação de culturas
agrícolas; adubação e plantio direto.
Identificar os diferentes tipos de solos e

animais e plantas o doenças; a escassez
de nutrientes; condições ambientais
desfavoráveis; a diminuição das
populações e extinções.
Tipos de alimentação dos seres vivos:
herbívoros; carnívoros; onívoros;
detritívoros; insetívoros; outros.
Desequilíbrios ambientais.
Hábitos de vida dos animais: animais
diurnos, animais noturnos , ambiente em
que vivem os animais docotidiano.
Classificação Taxonômica dos
vertebrados.
Produção de som.
Variáveis
que
influenciam na
produção do som: a composição (da
madeira, do vidro, do metal, do elástico,
do aço e do plástico) a forma/formato a
vibratilidade a Espessura.
Poluição sonora e visual.
Conservação e preservação do solo.
Solo e agricultura.
Características do planeta Terra: o
formato esférico; presença de água
(corpos d’água, lagos, rios, oceanos);
superfícies (planícies, montanhas,
florestas, desertos, ambientes alagados,
savanas etc.).
Modelos de representação do Planeta
Terra: mapas; globo terrestre; GPS;
fotografias.
Tipos de solo: o arenoso; o argiloso; o
humoso; o silte; o calcáreo , usos do
solo.
Observação dos eventos celestes.
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e 10 às ideias de metade,
quarta e décima partes.
Associar o quociente de uma divisão com
resto zero de um número natural por 2, 4
e 10 às ideias de metade, quarta e
décima partes.
Desenvolver a ideia de grandezas:
massa, comprimento, capacidade,
temperatura e tempo.
Estimar e medir capacidade e massa,
utilizando unidades de medida não
padronizadas e padronizadas mais
usuais (litro, mililitro, quilograma, grama
e miligrama), reconhecendo-as em
leitura de rótulos e embalagens, entre
outros.
Reconhecer que o resultado de uma
medida depende da unidade.
Escolher a unidade de medida e o
instrumento mais apropriado para
medições de comprimento, tempo e
capacidade.
Comparar, visualmente ou por
superposição, áreas de faces de objetos,
de figuras planas ou de desenhos.
Comparar intuitivamente a capacidade
em recipientes de diferentes formas e
tamanho.
Compreender e aplicar diferentes ideias
de multiplicação: soma de parcelas
iguais, e configuração retangular por
meio da resolução de situaçõesproblema com registros pictóricos e
numéricos, utilizando imagens e/ou
material manipulável.
Compreender e aplicar as diferentes
ideias da divisão na resolução e
elaboração de situações- problema com
um número natural por outro (até 10),
com resto zero e com resto diferente de
zero, com os significados de repartição
equitativa e de medida, por meio de
estratégias e registros
pessoais.
Compreender e resolver situações-

envolvendo significados da adição: juntar
e acrescenta.
Utilização de instrumentos não
convencionais e convencionais na
comparação de grandezas (tempo,
massa, comprimento e capacidade.
Resolução de situações- problema
envolvendo significados da subtração:
retirar, comparar e completar.
Resolução de situações- problema
envolvendo
as
ideias
da multiplicação: soma de
parcelas iguais,
combinações,
proporcionalidade e configuração
retangular).
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.
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 divisão: ideias
de repartir a coleção em partes iguais e
determinação de quantas vezes uma
quantidade cabe em outra.
Identificação e descrição de
regularidades em sequências numéricas
recursivas.
Relação de igualdade.
Reconhecimento da corporeidade
(semelhanças, diferenças e respeito às
singularidades).
Orientação e trajetória: o
Reconhecimento de eventos que
envolvem orientação e trajetória de
pessoas e de objetos o Construção e
socialização de procedimentos e de

classificá-los com relação as aplicações
na
agricultura,
na
construção civil, extração de minerais
etc.
Manipular diferentes tipos de modelos
de representação do planeta Terra e
observar como são expressos os
diferentes tipos de solos, presença de
água e florestas, desníveis e
irregularidades dos terrenos etc.
Reconhecer e representar a
esfericidade da Terra através de
modelos.
Identificar semelhanças e diferenças
nos modelos de representação da Terra
no que diz respeito aos tipos de solos,
presença de água e florestas, desníveis
e irregularidades dos terrenos etc.
Manipular mapas celestes para auxiliar
na observação e registro do ciclo diário,
semanal e mensal dos principais astros
da abóboda celeste, especificamente o
Sol, a Lua e planetas do sistema solar.
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problema significativas de adição,
subtração, multiplicação e divisão,
envolvendo as diferentes ideias através
de registros pictóricos, orais e ou escritos
das experiências matemática vivenciadas
a partir de jogos,
brincadeiras etc.
Descrever uma regra de formação da
sequência ordenada e determinar
elementos faltantes ou seguintes.
Compreender a ideia de igualdade para
escrever diferentes sentenças de adições
ou de subtrações de dois números
naturais que resultem na mesma soma
ou diferença.

registros de referências (exemplo:
casa/escola; sala de aula/banheiro) o
Representação da localização e
trajetórias por meio de mapas, desenhos
e plantas.
Localização e movimentação: a
representação de objetos e pontos de
referência.

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

ENSINO RELIGIOSO

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

CONTEÚDO

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

CONTEÚDO

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

CONTEÚDO

Identificar os grupos
populacionais que formam
a cidade, o município e a
região, as relações
estabelecidas entre eles e
os eventos que marcam a
formação da cidade, como
fenômenos migratórios
(vida rural/vida urbana),
desmatamentos,
estabelecimento de
grandes empresas etc.
Selecionar, por meio da
consulta de diversas
fontes, e registrar
acontecimentos ocorridos
ao longo do tempo na
cidade ou região em que
vive.
Identificar os patrimônios
históricos e culturais de
sua cidade ou região e
discutir as razões
culturais, sociais e
políticas para que assim

O “Eu”, o “Outro” e “Nós”:
os diferentes grupos
sociais e étnicos que
compõem a cidade e a
região: os desafios
sociais, culturais e
ambientais do
lugar onde vive.
Os patrimônios históricos
e culturais da cidade e/ou
do município em que vive.
A produção dos marcos
da memória: formação
cultural da população.
A cidade, suas zonas
urbana e rural e seus
espaços públicos,
privados e protegidos
(áreas de conservação
ambiental.
O trabalho nas zonas
urbanas e rurais das
cidades e as tecnologias
utilizadas Profissões,
produtos e serviços ontem

Entender, propor e
respeitar regras de
convívio nos lugares de
vivência, na região
circunvizinha e na sua
cidade.
Identificar as atividades
produtivas, profissões e
ocupações que
repercutem na natureza.
Compreender a ação da
sociedade nas questões
socioambientais locais e
em espaços distantes e
seus impactos em
diferentes espaços e
tempos, reconhecendo a
importância do cuidado e
preservação do meio em
que vive.
Estabelecer semelhanças
e diferenças que existem
entre o seu ambiente
familiar, escolar e social.
Compreender a divisão do

Regras em diferentes
espaços (sala de aula,
escola, espaços e lugares
públicos, na cidade etc.)
Atividades produtivas:
tipos de produção; locais
de trabalho; ferramentas e
instrumentos; modificação
da natureza, impactos e
riscos Instrumentos e
máquinas de trabalho;
remuneração e salário;
remuneração e gênero;
relações de poder; regras
de trabalho.
Organização do espaço e
da produção, as etapas da
produção e do produto:
aspectos da organização
do espaço: divisão
funcional; etapas da
produção: divisão de
tarefas; características do
produto; finalidade da
produção.

Compreender o fenômeno
religioso como expressão
do sagrado presente na
diversidade cultural e
religiosa da comunidade.
Compreender e exercer a
alteridade como princípio
orientador do
relacionamento com o
outro.
Identificar, caracterizar e
respeitar os diferentes
espaços e territórios
religiosos de diferentes
tradições e movimentos
religiosos como locais de
realização das práticas
celebrativas.
Identificar, caracterizar e
respeitar práticas
celebrativas (cerimônias,
orações, festividades,
peregrinações, entre
outras) como parte
integrante do conjunto das

Admiração
e
contemplação
da
natureza
como
ação
transformadora
de
si
mesmo e do meio em que
vive.
Ações voluntárias, como
expressão da alteridade
humana.
Visões
da
natureza,
segundo a percepção
humana da ação do
Sagrado.
Espaços
e
territórios
religiosos.
Indumentárias religiosas.
Percepção da presença
do Sagrado nas diversas
culturas.

71
sejam considerados.
Identificar os registros de
memória na cidade
(nomes de ruas, da região
administrativa,
monumentos, edifícios
etc.), discutindo os
critérios que explicam a
escolha desses nomes.
Identificar semelhanças e
diferenças existentes
entre comunidades de sua
cidade ou região, e
descrever o papel dos
diferentes grupos sociais
que as formam.
Identificar os patrimônios
históricos e culturais de
sua cidade ou região e
discutir as razões
culturais, sociais e
políticas para que assim
sejam considerados.
Selecionar, por meio da
consulta de diversas
fontes, e registrar
acontecimentos ocorridos
ao longo do tempo na
cidade ou região em que
vive.
Mapear os espaços
públicos no lugar em que
vive e identificar suas
funções como
equipamentos públicos
sejam de lazer,
administrativos, serviços,
comunitários, cultura e
religião, educação, saúde,
infraestrutura, segurança
pública, esporte,
assistência social, entre
outros.
Identificar mudanças que
ocorreram em profissões,

e hoje: características;
semelhanças e diferenças;
razões das modificações
A cidade e suas
atividades: cultura e lazer
nas zonas rurais e
urbanas.
A produção dos marcos
da memória: formação
cultural da população.
A produção dos marcos
da memória: a cidade e o
campo, aproximações e
diferenças.

trabalho realizada por
diferentes grupos sociais,
considerando questões de
gênero e tendo em vista
as atividades produtivas
da cidade e do campo.
Relacionar a evolução dos
meios de transporte e de
comunicação, suas
funções, a partir do
avanço das tecnologias.
Utilizar a linguagem
cartográfica para se
localizar, obter
informações e interpretar
a organização geográfica.
Identificar e comparar a
organização geográfica da
cidade de Brasília com
outras cidades.
Identificar as atividades
produtivas, profissões e
ocupações que
repercutem na
natureza.
Fazer observações do céu
a olho nu e registrar as
variações de posições do
Sol, da Lua e dos planetas
num mesmo horário de
dias, semanas e meses
distintos.
Identificar as atividades
produtivas, profissões e
ocupações que
repercutem na natureza.
Estabelecer semelhanças
e diferenças que existem
entre o seu ambiente
familiar, escolar e social.
Compreender a ação da
sociedade nas questões
socioambientais locais e
em espaços distantes e
seus impactos em

Inter-relação e a
interdependência da vida
cotidiana com a escola,
cidade e trabalho.
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.
Função dos meios de
transporte (particular e
coletivo).
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.
Brasília, Distrito Federal,
RIDE, capitais do Brasil.
Movimento aparente dos
astros como: Lua; Sol;
planetas; estrelas.
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.
Inter-relação e a
interdependência da vida
cotidiana com a escola,

diferentes manifestações
religiosas
Reconhecer, caracterizar
e respeitar as
indumentárias (roupas,
acessórios, símbolos,
pinturas corporais)
utilizadas em diferentes
manifestações e tradições
religiosas, bem como
elementos integrantes das
identidades religiosas.

produtos e serviços em
sua comunidade, ao longo
do tempo.
Compreender as
diferenças entre o espaço
público e o privado,
enfatizando as instituições
públicas e seus aspectos
administrativos.
Selecionar, por meio da
consulta de diversas
fontes, e registrar
acontecimentos ocorridos
ao longo do tempo na
cidade ou região em que
vive.

diferentes espaços e
tempos, reconhecendo a
importância do cuidado e
preservação do meio em
que vive.
Identificar e comparar a
organização geográfica da
cidade de Brasília com
outras cidades.
Utilizar a linguagem
cartográfica para se
localizar, obter
informações e interpretar
a organização geográfica.
Relacionar a evolução dos
meios de transporte e de
comunicação, suas
funções, a partir do
avanço das tecnologias.
Identificar as atividades
produtivas, profissões e
ocupações que
repercutem na natureza.

cidade e trabalho.
A produção de lixo
doméstico ou da escola,
problemas causados pelo
consumo excessivo,
propostas para o consumo
consciente, hábitos de
redução, reuso e
reciclagem/ descarte de
materiais consumidos Uso
da água em atividades
cotidianas (alimentação,
higiene, cultivo
de plantas etc.).
Imagens bidimensionais e
tridimensionais em
diferentes tipos de
representação
cartográfica.
Função dos meios de
transporte (particular e
coletivo).
Meios de comunicação e
tecnologias
Uso das tecnologias no
dia a dia.
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QUADRO 1
MATRIZ DE REFERÊNCIA DE LÍNGUA PORTUGUESA DO SAEB:
TÓPICOS E SEUS DESCRITORES 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
I. PROCEDIMENTOS DE LEITURA
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.

D11

Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
II. IMPLICAÇÕES DO SUPORTE, DO GÊNERO E/OU DO ENUNCIADOR
NA COMPREENSÃO DO TEXTO

D5
D9

Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos,
foto etc.).
Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
III. RELAÇÃO ENTRE TEXTOS
Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que

D15

tratam do mesmo tema, emfunção das condições em que ele foi produzido e daquelas
em que será recebido.
IV. COERÊNCIA E COESÃO NO PROCESSAMENTO DO TEXTO
Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições
que contribuem para a continuidade de um texto.

D7

Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

D8

Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.

D12

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios etc.
V. RELAÇÕES ENTRE RECURSOS EXPRESSIVOS E EFEITOS DE SENTIDO

D13

Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.

D14

Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.
VI. VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

D10

Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep a partir do Saeb/Inep (2002).
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QUADRO 2
DISTRIBUIÇÃO DOS DESCRITORES DE LÍNGUA PORTUGUESA,
NO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM OS TÓPICOS
TÓPICOS

DESCRITORES

Procedimentos de leitura

D1, D3, D4, D6, D11

Implicações do suporte, do gênero e/ou do

D5, D9

enunciador na compreensão do texto
Relação entretextos

D15

Coerência e coesão no processamento do texto

D2, D7, D8, D12

Relações entre recursos expressivos e efeitos de
sentido
Variação linguística

D13, D14

D10

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep a partir do Saeb/Inep (2002).

QUADRO 3
MATRIZ DE REFERÊNCIA DE LÍNGUA PORTUGUESA DO SAEB:
TÓPICOS E SEUS DESCRITORES – 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATRIZ DE REFERÊNCIA DE
LÍNGUA PORTUGUESA DO SAEB

I. PROCEDIMENTOS DE LEITURA
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.

D14

Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
II. IMPLICAÇÕES DO SUPORTE, DO GÊNERO E/OU DO ENUNCIADOR
NA COMPREENSÃO DO TEXTO

D5

Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos,
foto etc.).

D12

Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

(continua)
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III. RELAÇÃO ENTRE TEXTOS
Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que
D20

tratam do mesmo tema, em função dascondições em que ele foi produzido e daquelas
em que será recebido.

D21

Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao
mesmo tema.
IV. COERÊNCIA E COESÃO NO PROCESSAMENTO DO TEXTO

D2

Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições
que contribuem para a continuidade de um texto.

D7

Identificar a tese de um texto.

D8

Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la.

D9

Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.

D10

Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

D11

Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.

D15

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios etc.
V. RELAÇÕES ENTRE RECURSOS EXPRESSIVOS E EFEITOS DE SENTIDO

D17

D18

D19

Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.
Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de
outras notações.
Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou
expressão.
Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou
morfossintáticos.
VI. VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

D13

Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de
um texto.

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep a partir do Saeb/Inep (2002).
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QUADRO 4
DISTRIBUIÇÃO DOS DESCRITORES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM OS TÓPICOS
TÓPICOS

DESCRITORES

Procedimentos de leitura

D1, D3, D4, D6, D14

Implicações do suporte, do gênero e/ou do

D5, D12

enunciador na compreensão do texto

Relação entre textos

D20, D21

Coerência e coesão no processamento do texto

D2, D7, D8, D9, D10, D11, D15

Relações entre recursos expressivos e efeitos
de sentido
Variação linguística

D16, D17, D18, D19

D13

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep a partir do Saeb/Inep (2002).

QUADRO 5
MATRIZ DE REFERÊNCIA DE LÍNGUA PORTUGUESA DO SAEB:
TÓPICOS E SEUS DESCRITORES – 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
(continua)

MATRIZ DE REFERÊNCIA DE
LÍNGUA PORTUGUESA DO SAEB

I. PROCEDIMENTOS DE LEITURA

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.

D14

Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
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II. IMPLICAÇÕES DO SUPORTE, DO GÊNERO E/OU DO ENUNCIADOR
NA COMPREENSÃO DO TEXTO
D5

Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

D12

Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
III - RELAÇÃO ENTRE TEXTOS

D20

Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que
tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas
em que serár ecebido.

D21

Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato
ou ao mesmo tema.
IV. COERÊNCIA E COESÃO NO PROCESSAMENTO DO TEXTO

D2

Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições
que contribuem para a continuidade de um texto.

D7

Identificar a tese de um texto.

D8

Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la.

D9

Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.

D10

Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

D11

Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.

D15

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios etc.

D16

Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.

D17

Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.

D18

D19

Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou
expressão.
Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou
morfossintáticos.
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V. RELAÇÕES ENTRE RECURSOS EXPRESSIVOS E EFEITOS DE SENTIDO
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VI. VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

D13

Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep a partir do Saeb/Inep (2002)

QUADRO 6
DISTRIBUIÇÃO DOS DESCRITORES DE LÍNGUA PORTUGUESA,
NA 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM OS TÓPICOS
TÓPICOS
Procedimentos de leitura

DESCRITORES
D1, D3, D4, D6, D14

Implicações do suporte, compreensão do texto
do gênero e/ou do enunciador na compreensão

D5, D12

do texto
Relação entre textos

D20, D21

Coerência e coesão no processamento do texto

D2, D7, D8, D9, D10, D11, D15

Relações entre recursos expressivos e efeitos
de sentido

Variação linguística

D16, D17, D18, D19

D13

MATRIZ DE REFERÊNCIA DE
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Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep a partir do Saeb/Inep (2002).
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QUADRO 1
MATRIZ DE REFERÊNCIA DE MATEMÁTICA DO SAEB:
TEMAS E SEUS DESCRITORES 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(continua)

I. ESPAÇO E FORMA

D1

Identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras
representações gráficas.

D2

Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos,
relacionando figuras tridimensionais com suas planificações.

D3

D4

D5

Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de
lados, pelos tipos de ângulos.
Identificar quadriláteros observando as posições relativas entre seus lados (paralelos,
concorrentes, perpendiculares).
Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área
em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas.
II. GRANDEZAS E MEDIDAS

D7

D8

D9

D10

Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não.

Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como
km/m/ cm/mm, kg/g/mg, l/ml.
Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo.
Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da duração de um
evento ou acontecimento.
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.
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III. NÚMEROS E OPERAÇÕES/ÁLGEBRA E FUNÇÕES

D13

Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais
como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional.

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.
Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da

D19

adição ou subtração: juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa),
comparação e mais de uma transformação (positiva ou negativa).

D20

Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da
multiplicação ou divisão: multiplicação comparativa, idéia de proporcionalidade,
configuração retangular e combinatória.

D21
D22

MATRIZ DE REFERÊNCIA DE MATEMÁTCICA DO SAEB

D23

Identificar diferentes representações de um mesmo número racional.
Identificar a localização de números racionais representados na forma decimal na reta
numérica.
Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário
brasileiro.

D24

Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados.

D25

Resolver problema com números racionais expressos na forma decimal envolvendo
diferentes significados da adição ou subtração.

D26

Resolver problema envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 100%).

IV. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
D27

D28

Ler informações e dados apresentados em tabelas.
Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos de
colunas).

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep a partir do Saeb/Inep (2002).
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QUADRO 2
MATRIZ DE REFERÊNCIA DE MATEMÁTICA DO SAEB:
TEMAS E SEUS DESCRITORES 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(continua)

I. ESPAÇO E FORMA

D1

Identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras
representações gráficas.

D2

Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras
bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações.

D3

Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos.

D4

Identificar relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades.

D5

Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área
em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas.

D6

Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos
retos e não- retos.
Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética

D7

são semelhantes, identificando propriedades e/ou medidas que se modificam ou não se
alteram.
Resolver problema utilizando propriedades dos polígonos (soma de seus ângulos

D8

internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos

D9

Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas.

D10

Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos.

D11

Reconhecer círculo/circunferência, seus elementos e algumas de suas relações.
II. GRANDEZAS E MEDIDAS

D12

Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas.

D13

Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas.

D14

Resolver problema envolvendo noções de volume.

D15

Resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida.
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III. NÚMEROS E OPERAÇÕES/ÁLGEBRA E FUNÇÕES

D16

Identificar a localização de números inteiros na reta numérica.

D17

Identificar a localização de números racionais na reta numérica.

D18

D19

D20

multiplicação, divisão, potenciação).
Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados das
operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).
Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação).

D21

Reconhecer as diferentes representações de um número racional.

D22

Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes
significados.

D23

Identificar frações equivalentes.

D24

Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do
sistema de numeração decimal, identificando a existência de "ordens" como décimos,
centésimos e milésimos.

D25

D26
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Efetuar cálculos com números inteiros, envolvendo as operações (adição, subtração,

Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação).
Resolver problema com números racionais envolvendo as operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação).

D27

Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais.

D28

Resolver problema que envolva porcentagem.

D29

Resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre
grandezas.

D30

Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica.

D31

Resolver problema que envolva equação do 2º grau.

D32

Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em
seqüências de números ou figuras (padrões).

D33

Identificar uma equação ou inequação do 1º grau que expressa um problema.

D34

Identificar um sistema de equações do 1º grau que expressa um problema.

D35

Identificar a relação entre as representações algébrica e geométrica de um sistema de
equações do 1º grau.
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IV. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
D36
D37

Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos.
Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as
representam e vice-versa.

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep a partir do Saeb/Inep (2002).

QUADRO 3
MATRIZ DE REFERÊNCIA DE MATEMÁTICA DO SAEB:
TEMAS E SEUS DESCRITORES – 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

(continua)

I. ESPAÇO E FORMA
Identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações de
proporcionalidade.

D2

Reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo retângulo em um problema que
envolva figuras planas ou espaciais.

D3

Relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos com suas planificações ou vistas.

D4

Identificar a relação entre o número de vértices, faces e/ou arestas de poliedros expressa
em um problema.

D5

Resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo (seno,
cosseno, tangente).

D6

Identificar a localização de pontos no plano cartesiano.

D7

Interpretar geometricamente os coeficientes da equação de uma reta.

D8

Identificar a equação de uma reta apresentada a partir de dois pontos dados ou de um
ponto e sua inclinação.

D9

Relacionar a determinação do ponto de interseção de duas ou mais retas com a
resolução de um sistema de equações com duas incógnitas.

D10

Reconhecer, dentre as equações do 2º grau com duas incógnitas, as que representam
circunferências.
II. GRANDEZAS E MEDIDAS

D11

Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas.

D12

Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas.

D13

Resolver problema envolvendo a área total e/ou volume de um sólido (prisma, pirâmide,
cilindro, cone, esfera).
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III. NÚMEROS E OPERAÇÕES/ÁLGEBRA E FUNÇÕES
D14

Identificar a localização de números reais na reta numérica.

D15

Resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas.

D16

Resolver problema que envolva porcentagem.

D17

Resolver problema envolvendo equação do 2º grau.

D18

Reconhecer expressão algébrica que representa uma função a partir de uma tabela.

D19

Resolver problema envolvendo uma função do 1º grau.

D20

Analisar crescimento/decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos.

D21

Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto.

D22

Resolver problema envolvendo P.A./P.G. dada a fórmula do termo geral.

D23

Reconhecer o gráfico de uma função polinomial de 1º grau por meio de seus coeficientes.

D24

Reconhecer a representação algébrica de uma função do 1º grau dado o seu gráfico.
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D25

Resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou de mínimo no gráfico de uma
função polinomial do 2º grau.

D26

Relacionar as raízes de um polinômio com sua decomposição em fatores do 1º grau.

D27

Identificar a representação algébrica e/ou gráfica de uma função exponencial.

D28

Identificar a representação algébrica e/ou gráfica de uma função logarítmica,
reconhecendo-a como inversa da função exponencial.

D29

Resolver problema que envolva função exponencial.

D30

D31

D32

D33

Identificar gráficos de funções trigonométricas (seno, cosseno, tangente) reconhecendo
suas propriedades.
Determinar a solução de um sistema linear associando-o à uma matriz.

Resolver problema de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noções de
permutação simples, arranjo simples e/ou combinação simples.
Calcular a probabilidade de um evento.
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V. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
D34

D35

Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos.
Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as
representam e vice-versa.

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep a partir do Saeb/Inep (2002).
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Eixos

integradores

de

cada

etapa/modalidade;

Educação

para

a

diversidade; Cidadania e educação em e para os direitos humanos;
Educação para a sustentabilidade.
A suspensão das atividades escolares presenciais em todo o território do
Distrito Federal desde o dia 11 de março de 2020, conforme Decreto n.º 40.520
de 14 de março de 2020, foi uma das medidas de proteção adotadas pelo
Governo do Distrito Federal (GDF), seguindo o cenário mundial determinado pela
pandemia do novo Coronavírus, dentre outras, medidas estabelecidas pelas
autoridades de saúde, houve o fechamento das escolas para conter a
transmissão em massa da Covid-19.
A partir do dia 13 de julho de 2020, ocorreu o retorno das aulas (de forma
não presencial) e iniciou-se, portanto, o ensino remoto da rede pública do DF,
conforme decretos do Governo do Distrito Federal e portarias da Secretaria de
Educação do Distrito Federal, do mesmo ano.
Seguindo as orientações oficiais, as aulas da Escola Classe 39 de
Ceilândia, começaram a ser ofertadas por meio da Plataforma Escola em Casa
DF/Google Sala de Aula, Google Meet, WhatsApp, atividades impressas e kits
pedagógicos entregues quinzenalmente. Desde então, o contato com as famílias
é realizado por WhatsApp e ligações telefônicas. As famílias passaram a enviar
via WhatsApp para os professores e lançar na plataforma Google sala de aula
vídeos, fotos e áudios das crianças realizando as atividades.
O trabalho pedagógico e o planejamento do professor tiveram que ser
redefinidos, e contam agora com novas tecnologias como: vídeo aulas; produção
e/ou adaptação de materiais pedagógicos para as aulas remotas e atividades
não presenciais no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA.
Conforme o Planejamento Curricular para atividades não presenciais,
baseado nos documentos orientadores oficiais
estudantes contam com

para o ensino remoto, os

a utilização de celular e/ou computador para

participarem de encontros síncronos, para realizarem atividades na plataforma
(formulários google),

para assistirem a vídeos instrucionais, de histórias e

músicas, vídeos sobre temas e conteúdos trabalhados, bem como vídeos de
jogos, brincadeiras e atividades físicas. Além disso, são propostas atividades
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impressas e uso de materiais como brinquedos, utensílios domésticos, objetos
e sucatas, que proporcionam, também, a interação entre os familiares.
Observa-se que a crise sanitária permanece no Distrito Federal, o que
obriga as Unidades Escolares a permanecerem fechadas, sendo necessária a
continuidade das atividades pedagógicas não presenciais para o ano letivo de
2021.
Diante da manutenção do Ensino Remoto, o Manual de orientações
pedagógicas para o atendimento remoto da educação infantil destaca a
importância da observância da Nota Técnica n. 06/2020-SEE/SUBEB/DIINF, de
11 de novembro de 2020, que esclarece que “não há a necessidade de
replanejamento curricular na Educação Infantil, pois sua organização e
orientação possibilitam um trabalho pedagógico com os bebês, com as crianças
bem pequenas e com as crianças pequenas a oportunizar suas aprendizagens
e o seu desenvolvimento integral, mesmo diante de um contexto peculiar de
pandemia ou pós-pandemia”, ou seja, que o trabalho pedagógico se paute no
Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil (2018), em sua
integralidade, assegurando os princípios e os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, bem como os campos de experiências e os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento das crianças (p13).
Já a Diretoria de Ensino Fundamental, por meio de suas gerências - GFAI
(Gerência de Acompanhamento do Ensino Fundamental - Anos Iniciais), e
GEDSC (Gerência de Políticas

Públicas para o Desempenho Escolar) e

contando com contribuições da UNIEB e Escolas, elaborou o Replanejamento
Curricular para o Ciclo letivo 2020-2021. Informa-se que as colaborações para
essa proposta foram analisadas a partir do Currículo em Movimento do Distrito
Federal.

O

Replanejamento

curricular

orienta

a

retomada

dos

objetivos/conteúdos do ano anterior, para a consolidação das aprendizagens do
estudante, e declara que a unidade Escolar tem autonomia para buscar
estratégias que alinhem os resultados do diagnóstico inicial e a realidade escolar,
e para adequar ações e intervenções.
É importante assinalar que o Currículo em Movimento da Educação
Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal baseia-se na Psicologia
Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica, que por sua vez,
compreendem que as concepções de crianças e infâncias decorrem de
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determinações sociais de âmbito político, econômico, social, histórico e cultural,
ou seja, consideram as crianças, no contexto das práticas educativas, como
sujeitos de direito, que têm necessidades próprias, que manifestam opiniões e
desejos de acordo com seu contexto social e sua história de vida (E I p. 22).
Também esclarecem sobre a importância dos sujeitos na construção da história,
e destacam o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas
relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação como
fenômeno de experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola
(Pressupostos Teóricos p. 32 e 33).
Assim, a SEEDF adota como Eixos Integradores do Currículo da
Educação Infantil: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir; e dos Anos Iniciais:
Alfabetização, Letramentos e Ludicidade Tais eixos precisam ser considerados
juntamente com os Eixos Transversais do Currículo em Movimento: Educação
para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e
Educação para a Sustentabilidade.
A

integração

curricular

não

consiste

na

simples

junção

de

disciplinas/áreas de conhecimento. Os eixos integradores, portanto, tem como
base a interdisciplinaridade, o “diálogo” entre os componentes curriculares. E
essa capacidade de dialogar com as diversas ciências, faz com que o saber seja
entendido como um todo e não como partes ou fragmentações.
Os eixos transversais, por sua vez, favorecem essa organização curricular
integrada, ao ressaltar temas e conteúdos atuais e relevantes socialmente,
como: ética, saúde, orientação sexual, meio ambiente etc.
Portanto, a elaboração do PPP, feita à luz deste Currículo, foi pensada de
acordo com a realidade da instituição e a realidade social da nossa clientela.
Diante do exposto, o trabalho pedagógico da Escola Classe 39 é
construído coletivamente, sistematizado pelos atores envolvidos no processo
educacional e alinhado ao Projeto Político Pedagógico da Escola.

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP
GESTÃO PEDAGÓGICA E DE RESULTADOS EDUCACIONAIS
OBJETIVOS:
● Assegurar aos estudantes o acesso e a permanência em uma escola pública
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de qualidade, que lhes possibilite construir sua identidade e autonomia.
● Oportunizar o acesso à educação Infantil, visando à socialização e ao
desenvolvimento de habilidades necessárias para o crescimento integral da
criança.
● Garantir, durante o ensino remoto, estratégias que oportunizem a
participação de todos os estudantes nas aulas on-line, nas atividades da
plataforma, ou o uso do material impresso.
● Assegurar a busca ativa, para que nenhum estudante fique para trás.
● Promover a articulação entre os saberes dos estudantes e os conhecimentos
científicos, a fim de que esses saberes sejam ampliados e sistematizados, e
os educandos capacitados para o exercício da cidadania.
● Promover a formação continuada dos profissionais, por meio de estudos e
debates durante as Coordenações Coletivas.
● Garantir planejamento coletivo, por meio das Coordenações Setorizadas.
● Permitir que os estudantes exerçam a cidadania a partir de sua compreensão
de mundo, possibilitando-lhes uma vivência participativa.
● Acompanhar o desenvolvimento do currículo e promover o trabalho
interdisciplinar articulado com seus Eixos Integradores e Transversais.
● Implementar o Replanejamento Curricular, a fim de efetivar a retomada de
conteúdos e objetivos, bem como garantir os direitos de aprendizagem dos
estudantes e assim, minimizar os danos causados, pela pandemia, à
educação,
● Implementar anualmente este PPP com o envolvimento de toda a
comunidade escolar, e a realização de avaliação periódica dessa proposta.
● Assegurar o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos, inclusive
dos que apresentam dificuldades de aprendizagem e/ou necessidades
educacionais especiais.
● Melhorar os indicadores internos e externos do desempenho escolar.
● Diminuir os índices de repetência escolar, principalmente no 3º ano do BIA.
● Criar um ambiente favorável ao acolhimento da diversidade humana, ao
respeito às diferenças e à real inclusão dos ENEEs.
● Efetivar, por meio de encontros síncronos e material diferenciado, a
aplicação das estratégias interventivas previstas nas Diretrizes do BIA e do
2° ciclo, além das aulas de reforço escolar.
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● Organizar, conforme orientações da SEEDF, o retorno híbrido, para facilitar
as ações e, sobretudo as intervenções, com vistas a promover as
aprendizagens e superar as dificuldades impostas pelo ensino remoto.
● Promover uma avaliação formativa, para as aprendizagens, pautada na ética
e no compromisso com o avanço dos estudantes.
● Valorizar o diálogo como forma de lidar e de solucionar conflitos, construir
consensos e respeitar dissenso.
● Reconhecer as diferenças entre as pessoas e desenvolver atitudes de
gentileza, solidariedade e colaboração, bem como de respeito e
cumprimento das regras estabelecidas por esta UE.
● Conscientizar a todos sobre a responsabilidade quanto ao bem-estar comum
e o uso adequado dos recursos naturais, como forma de minimizar
problemas ambientais e sociais.

Ações:
● Consolidação da prática de modelagem do currículo (Sacristán 2000) por
meio de SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS (semanais ou quinzenais), para garantir
a fluência do planejamento coletivo e a execução das atividades diárias em
sala de aula.
● Incentivo a ação-reflexão-ação do fazer pedagógico, por meio de estudos
promovidos nas Coordenações Coletivas.
● Promoção de Coordenações Setorizadas, via google meet, para garantir o
planejamento coletivo dentro do 1º e 2º blocos, na EI e nas CEs.
● Participação dos estudantes em encontros síncronos, via google meet, e/ou
a entrega de material impresso, para os que não têm acesso à internet.
● Execução do Conselho de Classe em tempo/espaço planejado sob a
perspectiva da avaliação formativa, como um momento de reflexão sobre os
projetos desenvolvidos, sobre a coordenação pedagógica, sobre os índices
de desempenho internos e externos.
● Realização de assembleias escolares nas turmas, a fim de promover a
escuta dos estudantes e do professor, bem como de subsidiar a construção
de regras para melhorar a convivência e promover a resolução pacífica dos
conflitos.
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● Desenvolvimento de projetos, em articulação com nosso currículo, que
potencializem nossa prática e assegurem a participação efetiva de toda a
equipe escolar, das crianças e da comunidade.
● Promoção de passeios diversos, como oportunidade de interação fora do
ambiente de sala de aula e de vivenciar diferentes situações de
aprendizagem e desenvolvimento cultural e social.
● Abordagem da temática ambiental como um sistema de relações entre
ambiente e sociedade, e

reflexão sobre a interação do homem com a

natureza por meio de ações como: implementação de uma horta escolar,
promoção de palestras sobre meio ambiente e sustentabilidade, parcerias
com órgãos como CAESB, EMBRAPA etc.
● Desenvolvimento do projeto Plenarinha, como o intuito de incentivar os
professores a estabelecerem práticas para a escuta sensível e atenta das
crianças, a fim de valorizar suas percepções sobre o que vivenciam na
escola, em casa etc.
● Sensibilização e conscientização dos docentes acerca dos impactos do
processo de transição da EI para o 1° ano e buscar facilitá-lo, tanto para os
professores quanto para os alunos, por meio de palestras, estudos sobre o
desenvolvimento infantil, etc.
● Parcerias com os Centros de Ensino Fundamental para executar ações que
facilitem a transição do 5º para o 6º ano, como: visita dos estudantes ao CEF
sequencial, encontro entre os professores de ambas as escolas etc.
● Adaptação do ensino, por meio de adequações curriculares, para assegurar
os direitos de aprendizagem dos ENEEs e garantir seu efetivo
desenvolvimento, dentro de suas possibilidades.
●

Elaboração de atividades avaliativas, conforme a perspectiva do trabalho
desenvolvido em sala de aula e em consonância com este PPP.

● Análise dessas atividades associadas a outros elementos, que também
evidenciem o desempenho dos estudantes, como: registros reflexivos,
avaliações diagnósticas, auto avaliação, portfólios etc.
●

Uso formativo do dever de casa, tornando-o um instrumento de
consolidação das aprendizagens e proporcionando ao estudante condições
para realizá-lo com autonomia.

103

● Realização de Reagrupamentos Intraclasse, via google meet, para sanar
dificuldades e aumentar as chances de aprendizagem dos estudantes.
● Organização dos reagrupamentos, efetivado o retorno híbrido, para atender,
principalmente, aos estudantes que não conseguiram participar ativamente
do ensino remoto, ou mesmo, não acompanharam minimamente as aulas.
● Implementação do Projeto Interventivo, efetivado o retorno híbrido, para
atender aos estudantes que, após experimentarem todas as estratégias
pedagógicas desenvolvidas nas aulas, ainda evidenciarem dificuldades de
aprendizagem.
GESTÃO PARTICIPATIVA E DE PESSOAS
Objetivos:
● Fazer que o Conselho Escolar, órgão de natureza fiscalizadora,
mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade escolar, promova
a democratização das relações profissionais entre os membros dos diversos
segmentos envolvidos no processo educativo.
● Fortalecer os vínculos da escola com a família e promover a
corresponsabilização pela educação das crianças.
● Durante o Ensino Remoto, garantir a comunicação e o vínculo com as
famílias, por meio de grupos de WhatsApp e do Instagram.
● Garantir a distinção dos papéis de cada um dos envolvidos na vida escolar
das crianças.
● Tornar as reuniões bimestrais de pais e professores, um momento de
aproximação entre as partes e uma oportunidade para despertar, na família,
interesse pela vida escolar das crianças.
● Realizar a Avaliação Institucional, para o aprimoramento do trabalho
pedagógico e para a análise da implementação deste PPP.
Ações:
● Consulta ao Conselho Escolar, para garantir sua efetiva participação quanto
à elaboração de projetos, a utilização de recursos financeiros etc.
●

Reuniões, via google meet, para análise e avaliação das ações executadas
na escola, durante o ensino remoto.
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● Realização de eventos, festas, exposições, a fim de valorizar e divulgar o
trabalho

desenvolvido

pela

escola,

bem

como

as

aprendizagens

evidenciadas pelos estudantes.
● Reuniões de pais e professores, via google meet, para que os responsáveis
pelos alunos possam participar ativamente, esclarecer dúvidas e conhecer a
proposta pedagógica da escola.
● Avaliação Institucional para que possamos refletir sobre o processo, retomar
ações, tomar decisões, modificar estratégias e, assim, tornar este PPP um
“documento” utilizado e atualizado.
GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA
Objetivos:
● Gerir os recursos públicos financeiros e aqueles adquiridos por meio de
eventos e passeios, de forma ética, responsável e transparente.
● Garantir que a Organização Administrativa colabore, também, para a prática
pedagógica.
● Conscientizar a comunidade escolar sobre a responsabilidade de todos os
que usufruem deste espaço, quanto a sua conservação e limpeza.
● Buscar a melhoria da estrutura física e do patrimônio da escola, por meio da
reivindicação aos órgãos competentes e da promoção de eventos como
festas, passeios etc.
● Garantir

material

pedagógico

para

que

os

professores

consigam

desempenhar melhor seu trabalho.
● Implementar as estratégias delegadas pela SEEDF, via documentos
orientadores, para garantir o bom andamento do ensino remoto.
● Organizar, conforme as orientações da SEDF, o retorno híbrido às aulas.
● Fazer que a Caixa Escolar EC 39 apoie e colabore com esta Instituição, em
seu processo de autonomia de gestão, favorecendo a cooperação e o
entrosamento entre todos os segmentos da escola, bem como sua plena
integração à comunidade a que serve.
● Observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e eficiência no desenvolvimento das atividades
da CXEC 39.
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Ações:
● Uso dos recursos do PDDE estrutura/acessibilidade para melhorar

a

estrutura do prédio escolar, a fim de facilitar o acesso dos ENEES.
● Prestação de contas à comunidade escolar (nas reuniões bimestrais e
quando mais for necessário) da utilização dos recursos públicos.
● Definição, com a participação do Conselho Escolar, da melhor maneira de
aplicação dos recursos públicos.
● Pintura das ferragens, paredes e muro da escola.
● Reforma da guarita, da sala dos colaboradores da área da limpeza, e alguns
outros espaços.
● Consulta frequente aos professores, para garantir-lhes, material pedagógico
e o que mais for necessário para o seu trabalho em sala de aula.
● Reuniões, via google meet, com os servidores da escola, para planejamento
e avaliação das ações do ensino remoto.
● Articulação

das

ações

entre

Secretário

Escolar

e

Coordenação

Administrativa, para assegurar presteza e eficiência no atendimento ao
público, aos professores e estudantes, dado o contexto de isolamento social
e, portanto, a impossibilidade do contato presencial diário com estudantes e
famílias.
Metas/Prazos:
● Efetivação do trabalho coletivo, bem como deste PPP, ao longo do ano de
2021.
● Diminuição do índice de reprovação no 3º ano do BIA, em pelo menos 60%,
até 2022.
● Alcance da média pretendida (6.5) do IDEB em 2021.
● Execução, quinzenal ou mensal, de momentos de formação continuada para
os professores, durante todo o ano letivo de 2021.
● Reuniões periódicas (bimestrais ou conforme a necessidade) com o
Conselho escolar, durante o ano de 2021, para deliberações acerca dos
recursos financeiros e do trabalho pedagógico da escola.
● Conclusão das obras de reforma/reparos, em andamento na escola, até o
final de 2021.
● Construção de um pátio coberto, para prática de atividade física, em 2021.
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● Melhoria de toda a estrutura física da escola, até o final dessa gestão.
Responsáveis:
SEEDF, Gestão, Coordenação, Equipes de apoio, professores Regentes,
Comunidade Escolar.
Recursos necessários:
Humanos:
Gestão, Coordenação, Equipes de apoio, professores Regentes, Comunidade
Escolar.
Materiais:
Recursos

financeiros (PDAF,

documentos orientadores.

PDDE), materiais pedagógicos diversos,
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PROJETOS ESPECÍFICOS
Projeto Cidadania: Educação em e para os Direitos Humanos.
O Projeto Cidadania é realizado na escola com o objetivo de promover
ações que envolvem estudantes, professores e toda a comunidade escolar.
Trata-se da necessidade de compreender e despertar a consciência de seus
direitos e deveres como cidadãos e a importância de colocá-los em prática no
seu cotidiano.
Uma educação para a cidadania é aquela que estimula as crianças e os
adolescentes a exercerem o seu papel social, que contribui para sua formação
como como indivíduos protagonistas, sujeitos de transformação do espaço em
que vivem. Desse modo, a promoção do diálogo, da reflexão e da criticidade são
essenciais.
O projeto visa, então, orientar todos os agentes envolvidos no processo
educacional sobre direitos e responsabilidades, à luz do Estatuto da Criança e
Adolescente, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição
Federal do Brasil, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha e outros.
No atual momento histórico, em virtude da pandemia e da suspensão das
aulas presenciais, essa temática continua sendo fundamental e necessária. É
preciso entender que o exercício da cidadania deve ser constante. Uma vez que,
o direito à aprendizagem à educação de qualidade, mesmo diante das mudanças
e desafios que esse tempo impôs, permanece garantido. Todavia, percebe-se
que o alcance não é para todos.
A participação da família durante o ensino remoto, evidenciou uma
fragilidade no que se refere aos seus deveres. É notória a dedicação de muitas
famílias, todavia, ainda há um número expressivo que não consegue se envolver.
Inúmeras são as dificuldades que muitos de nossos estudantes enfrentam,
fatores diversos que impossibilitam uma participação efetiva nas aulas remotas.
Vale ressaltar que o tema Cidadania é o Eixo Estruturante da nossa escola
e, portanto, deste PPP. A luz do Currículo em Movimento, o planejamento parte
da importância de reconhecer a necessidade de conviver eticamente com o
outro, conhecendo e respeitando seus direitos, deveres, costumes e modos de
viver, na busca da eliminação da discriminação e do preconceito (p.281).
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Portanto, seja no ensino remoto, seja no híbrido, com o retorno presencial,
continuaremos trabalhando nessa perspectiva de formação cidadã.
Atividades como roda de conversa, construção coletiva de acordos e
combinados da turma, leitura e conhecimento das regras do regimento escolar,
são possibilidades para desenvolver esse projeto. Os alunos são estimulados a
reconhecer e aprender com os próprios erros, e os educadores podem focar em
trabalhos que envolvam cooperação, sinceridade, perdão, respeito, boa
comunicação, solidariedade, bondade e generosidade.

Projeto de Leitura - Anos Iniciais

A leitura, ação de grande importância para a aprendizagem do ser
humano, além de contribuir para a realização na vida pessoal e profissional,
aprimora a habilidade de escrita. Portanto, dada a sua relevância, o projeto tem
a finalidade de proporcionar momentos de leitura, de diversos gêneros textuais,
desenvolver a proficiência leitora e incentivar essa prática ao longo do ano letivo.
As atividades serão realizadas para contribuir com a formação de alunos
leitores críticos e participativos, capazes de interagirem em sua realidade na
condição de cidadãos conscientes. Isso favorecerá significativamente o
processo ensino-aprendizagem e, consequentemente, melhorará o desempenho
(rendimento) dos alunos em outras disciplinas, já que a leitura está inserida em
todo o processo de ensino e no dia a dia dos educandos.
Nos anos iniciais, a realização do projeto de leitura, no ensino remoto, darse-á por meio de atividades na plataforma, encontros virtuais com os estudantes
via Google Meet, interação pelo grupo de whatsapp, leitura de diversos livros
literários, em diferentes gêneros e suportes textuais e contação de histórias por
meio de vídeos gravados ou aulas síncronas.
Na perspectiva do retorno presencial, com o ensino híbrido, continuarão
sendo desenvolvidas atividades diversificadas e interdisciplinares que permeiam
o universo da leitura, onde os professores e estudantes poderão utilizar de livros
físicos, compartilhar leituras, promover oficinas e espaços que possibilitem,
também, a leitura deleite, livre.
A culminância dos trabalhos desenvolvidos ocorrerá por meio de encontro
virtual, no encerramento do primeiro semestre, com a participação da
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comunidade escolar, incluindo a gestão, a coordenação, os professores,
estudantes e familiares. E para enriquecer ainda mais esse momento, contará
com a presença de uma escritora de livros infantis.
Diante da possibilidade do retorno híbrido, no segundo semestre, a
conclusão do projeto de leitura acontecerá, provavelmente, com a apresentação
dos trabalhos e atividades realizadas, em uma Mostra literária da Escola Classe
39.
Projeto de Leitura - EI e CEs “Brincando e encantando com histórias”

A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a
imaginação, emoções, e sentimentos de forma prazerosa significativa. O contato
com os livros, o ato de sentir o cheiro, as texturas e interagir com as histórias
auxilia no desenvolvimento psicomotor, cognitivo e intelectual das crianças.
A leitura também contribui para melhorias no vocabulário, na fala e no
rendimento escolar. Tendo em vista a importância da leitura na vida das crianças
iniciaremos o nosso Projeto de Leitura – Brincando e Encantando com Histórias!
Quando garantimos que a literatura faça parte da vida da criança, criamos
os alicerces para que ela possa se desenvolver plenamente como leitora. Ler,
contar, compartilhar e criar histórias: as possibilidades são infinitas e precisam
ser vivenciadas, de forma a colaborar para o protagonismo e o desenvolvimento
infantil/estudantil.
Em primeiro momento começaremos com a Leitura Deleite. O objetivo
geral é promover a aproximação, o envolvimento e o encantamento das crianças
com o mundo das histórias de modo que elas possam conhecer, ouvir, sentir,
contar, imaginar e criar suas próprias histórias, por meio de brincadeiras e
demais atividades.

Projeto Plenarinha

A Plenarinha é um projeto da Subsecretaria de Educação BásicaSUBEB, organizado pela Diretoria de Educação Infantil-DIINF e realizado por
toda comunidade escolar, voltado prioritariamente, à Educação Infantil, Classes
Especiais e ao primeiro ano do Ensino Fundamental, da rede pública de ensino
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do Distrito Federal.
A IX Plenarinha – Musicalidade das Infâncias: de cá, de lá, de todo
lugar – nos convida a desenvolver nossa consciência musical, a imaginar e criar
possibilidades para propiciar às crianças momentos que tenham significado para
elas e que estejam repletos de musicalidade.
A escolha do tema da IX Plenarinha,de 2021, “Musicalidade das
Infâncias: de cá, de lá, de todo lugar”, ocorreu por meio de uma consulta
participativa às crianças. Essa temática contempla o determinado no Currículo
em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil – que considera a
intencionalidade educativa do desenvolvimento integral das potencialidades das
crianças, em relação à capacidade de ouvir atentamente os sons; de explorar os
sons do próprio corpo e dos mais diversos materiais existentes, sejam eles
instrumentos musicais convencionais ou não; ampliar o repertório; desenvolver
o respeito a cultura musical de diferentes grupos sociais, entre outras
possibilidades, integrantes dos cinco Campos de Experiências, no caso da
Educação Infantil, mas também se faz presente no Currículo em Movimento do
Distrito Federal - Ensino Fundamental.
Mesmo diante desse contexto de ensino remoto, a IX Plenarinha precisa
acontecer, assim como aconteceu no ano anterior, dando continuidade aos
trabalhos e entonando sonoridades, cânticos e músicas, contribuindo assim,
para o desenvolvimento musical e integral das crianças. Portando, “Musicalidade
das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar”, é a temática da Plenarinha da
Educação Infantil em dois anos seguidos – 2020 e 2021.

Projeto Semana do Brincar (lei no 13.257/2016)

A Educação Infantil é o início e a base do processo educativo, etapa
fundamental para o desenvolvimento das crianças no que diz respeito à
socialização, autonomia e comunicação. A Educação Infantil é sobre crianças e
infâncias, sua função é complementar a educação familiar, mas não tem caráter
assistencialista e nem tão pouco preparatória para etapa posterior. Ela tem como
meta garantir os direitos de aprendizagens voltados às necessidades e
interesses das crianças.
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Assim, nossa prática pedagógica deve estar alinhada às concepções de
infância e criança, com olhar direcionado para o brincar e o interagir para
garantir, de fato, os direitos de aprendizagem das crianças pequenas. O currículo
da educação infantil é estruturado por dois eixos: educar e cuidar e brincar e
interagir. Eles são os mecanismos que irão conectar todas as ações
pedagógicas.
A gestão da Escola Classe 39 entende que, para realizar o trabalho com
crianças pequenas é importante compreender a criança como um sujeito
histórico e social que está no mundo e age sobre o mundo, vivenciando e
compartilhando experiências, ou seja, a escola das infâncias precisa ser vista
em suas particularidades.
O trabalho pedagógico deve organizar as experiências de aprendizagens
de forma intencional e com o objetivo de promover o desenvolvimento integral
das crianças. Assim, os eixos tornam-se possíveis e asseguram os 6 direitos de
aprendizagem e de desenvolvimento das crianças brincar, conviver, expressarse, comunicar-se, conhecer-se, participar ativamente e explorar.
Em 2021, a Diretoria de Educação Infantil-DIINF, visando promover os
eixos integradores da primeira etapa da Educação Básica, interações e
brincadeiras, e o direito de aprendizagem e desenvolvimento ao brincar,
apresenta o Caderno Guia do projeto “O Brincar como direito dos bebês e das
crianças”. Ao mesmo tempo inclui no calendário escolar a Semana do Brincar,
de 24 a 28 de maio de 2021, data ensejada pelo Dia Mundial do Brincar – 28 de
maio.
A Semana do Brincar foi instituída com fundamento na Lei n° 13.257 de
8 de março de 2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira
infância, e que em seu art. 5°, traz o brincar como uma das áreas prioritárias
para as crianças de 0 a 6 anos de idade (BRASIL, 2016a) (p 11).
Além disso, o contexto de pandemia que emergiu em 2020, e persiste em
2021, suscitou um olhar sensível às atividades que as crianças estão realizando
diante da realidade de estarem privadas de frequentar o espaço de educação
coletiva existente na Educação Infantil, o que pode corroborar para as restrições
de suas experiências e consequentes limitações em suas aprendizagens e
desenvolvimento. Portanto, se faz necessário pensar o brincar dentro do
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contexto da primeira etapa da Educação Básica, mas também, para além de seu
espaço físico (p 11-12).
É preciso considerar que cada criança é um ser único, que tem
interesses e necessidades de acordo com a faixa etária, e que todas têm o direito
ao brincar. Sendo assim, devemos garantir a inclusão de todas, inclusive das
crianças com deficiência em atividades que envolvam jogos, músicas, danças,
teatros, histórias, dentre outras, nas quais elas possam experimentar novos
conhecimentos, bem como a curiosidade, a expressão oral e corporal, e a
interação com seus pares no cotidiano da Unidade Escolar e também em outros
contextos. (p 12).
O objetivo geral é promover a aproximação, envolvimento e encantamento
das crianças com o mundo das histórias de modo que elas possam conhecer,
ouvir, sentir, contar, imaginar e criar suas próprias histórias, por meio de
brincadeiras e demais atividades.

Projeto de Inclusão

No período de suspensão das aulas presenciais, em decorrência da
pandemia do novo Coronavírus, tornou-se necessária a continuidade das ações,
formações e reflexões que visam promover a inclusão.
Desse modo, o Projeto Inclusão objetiva despertar o entendimento, por
meio da sensibilização de estudantes, professores e demais segmentos da
comunidade escolar, acerca da Conscientização e Promoção da Educação
Inclusiva aos Alunos com Necessidades Especiais, valorizando todo ser
humano, com suas individualidades, características físicas, sociais, econômicas
e culturais.
Nossa escola conta com dez turmas de Integração Inversa, uma Classe
Especial

e

duas

Classes

Especiais

TGD.

Sabemos,

então,

da

imprescindibilidade de nos envolver no processo de garantia de uma educação
de qualidade, onde haja respeito mútuo, valorização das características
individuais, combate ao preconceito e interesse em ajudar o outro.
Nossa gestão escolar procura afirmar e ampliar esse compromisso por
meio de estratégias que incentivem e, na medida do possível, subsidiem a
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capacitação de professores, fomentem atividades proativas das famílias,
favoreçam um ambiente escolar de aceitação, respeito e desenvolvimento de
potencialidades, de superação de obstáculos e difusão de experiências bem
sucedidas.
A semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação
Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (08 a 12/03). O
dia mundial de conscientização do Autismo (02/04) e o Dia Nacional de luta das
Pessoas com Deficiência (21/09) são momentos em que enfatizamos o trabalho
dessa temática. São desenvolvidas ações planejadas igualmente para toda a
escola.
No ensino remoto, a proposta de trabalho contempla toda a escola, com
atividades em PDF, formulários, vídeos e músicas que abordam a temática, de
acordo com a etapa de ensino dos estudantes, organizadas por segmentos,
considerando os grupos de interesse e níveis de aprendizagem, bem como a
Adequação Curricular para os estudantes ANEEs.
Os estudantes são estimulados a usar sua criatividade por meio de
desenhos, fotografias, apresentações em vídeos ou áudios. A interação ocorre
através da plataforma, nas aulas via Google Meet e pelo whatsapp. Os
professores organizam as atividades para apresentação nos grupos da escola
e para divulgação aos familiares e à comunidade, por meio do Instagram da
escola.
Vale ressaltar que esse é um projeto contínuo, que não se esgota em
uma única ação. Por isso, durante todo o ano, inclusive no contexto de ensino
híbrido, buscaremos garantir uma proposta curricular dinâmica, flexível e
verdadeiramente inclusiva.
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Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades
TRANSIÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.
A transição de uma etapa de ensino para outra sempre envolve muitos
fatores. Assim, a mudança da Educação Infantil para os anos iniciais do Ensino
Fundamental tende a ser bastante traumática. Pois, há uma tendência de se
acreditar que a brincadeira não precisa ser priorizada após a Educação Infantil.
No entanto, compreendemos que é possível que a alfabetização ocorra na
perspectiva da criatividade, da interação, da socialização e, portanto, da
ludicidade e da brincadeira.
Para amenizar as dificuldades que surgem com essa mudança de fase,
realizamos eventos virtuais nesse momento de suspensão das aulas
presenciais. São ações que proporcionam socialização e interação entre a nova
fase e a anterior. Esse trabalho é feito com alunos e professores das duas
etapas, envolvidos em projetos e atividades comuns, como: A Plenarinha e o
Projeto Brincar.
Buscamos sempre conscientizar o corpo docente das especificidades da
Educação Infantil e do 1° ano do Ensino Fundamental e da importância de, no
trabalho desenvolvido em ambas as fases, o professor considerar e priorizar os
Eixos Estruturantes dos respectivos Currículos.
O estudante não deixou de ser criança por mudar de etapa, e sua
necessidade de brincar permanece. Portanto, o professor precisa oportunizar
momentos de brincadeiras e interação entre as crianças. Nesse período do
ensino remoto, os estudantes, com o acompanhamento dos familiares,
participam dessas atividades por meio de encontros virtuais e pelo grupo de
whatsapp da turma.
Com o retorno das aulas ao ensino presencial (híbrido) um ponto
favorável,

é o fato das turmas de Educação Infantil e 1° ano Ensino

Fundamental, aqui na escola, pertencerem ao mesmo bloco de salas de aula e
compartilharem o mesmo mobiliário, o que favorece a interação entre crianças e
professores.
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TRANSIÇÃO DO 5° PARA O 6°ANO

A transição do 5° para o 6° ano pode ocasionar alterações
comportamentais, cognitivas, psicológicas ou emocionais. Há a mudança do
ambiente físico, da quantidade de disciplinas e professores, do tempo de cada
aula, e tudo isso interfere na adaptação do aluno.
Porém, essas novidades não devem ser entendidas como um problema.
Ao contrário, trata-se de um período em que a criança desenvolverá habilidades
importantes para a vida adulta, como lidar com as diferenças, organizar
prioridades, fazer escolhas etc.
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica de
2013 (pág. 120), “há a necessidade de uma integração maior entre os anos
iniciais e os anos finais do Ensino Fundamental”, ou seja, de uma articulação
entre as dimensões orgânica e sequencial.
Nós, em nossa dimensão orgânica, procuramos apresentar aos nossos
alunos a diferença em se ter um professor generalista e professores
especialistas dos diferentes componentes curriculares, e como isso modificará
sua organização e dinâmica de estudos; a composição do horário das aulas de
um CEF, seu espaço físico, e os profissionais que nele atuam, bem como a
organização do trabalho lá executado.
Tais ações são desenvolvidas por meio de sequências didáticas de
atividades de diferentes componentes curriculares, com um tempo determinado
para serem realizados; e realização de palestras com professores de algumas
disciplinas, rodas de conversa com alunos do CEF (ex-alunos da nossa escola).
No período de ensino remoto, a pedagoga da escola, junto a
coordenação pedagógica, em parceria com a Equipe Pedagógica do CEF 25,
promoveu uma reunião no dia 25/01/2021, via Google Meet, com os estudantes
do 5º ano e seus familiares. Foi um momento muito válido, onde foi apresentada,
por meio de slides e fotos, a estrutura física, administrativa e pedagógica da
escola, bem como a fala de alguns profissionais para acolhimento aos novos
discentes e seus pais e/ou responsáveis. Efetivado o retorno presencial, de
forma híbrida, tentaremos promover mais ações com vistas à essa transição.

116

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP
O PPP será avaliado semestralmente ou, quando se fizer necessário.
A escola reunirá todos os seus segmentos, ao final de cada semestre,
para avaliar o desenvolvimento das ações previstas neste documento. Essa
apreciação também poderá ocorrer em outros momentos de discussão, nas
coordenações coletivas, após a realização de uma atividade, ao final de um
projeto específico. O registro dessa avaliação institucional será feito em ata.

117

REFERÊNCIAS
Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Base Nacional Comum Curricular
Diretrizes Curriculares Educacionais
Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar do 2º Ciclo
Diretrizes de Avaliação Educacional (2014-2016)
Currículo em Movimento da SEEDF
Regimento Interno da SEEDF
Plano Distrital de Educação (Lei 5.499/2015)
Plano de Gestão de pessoas - 2020
Gestão Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas não
Presenciais na Rede Pública de Ensino
Aprendizagem e Tecnologias Remotas - Catálogo de Apoio à Aprendizagem e
ao Ensino Remoto
FAQ - Ed. Infantil - Orientações para Avaliação do 1º bimestre
Orientações para Acolhimento de Servidores na Volta ao Trabalho em Tempos
de Pandemia da Covid-19
Guia para Acolhimento à Comunidade Escolar no Contexto de Atividades
Pedagógicas não Presenciais
Plano Pedagógico da Educação Especial para Atividades Não Presenciais na
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal
Guia de Orientações para o Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Anos Finais
Orientações à Rede Pùblica de Ensino Para o Registro das Atividades
Pedagógicas Remotas e Presenciais
Orientações Pedagógicas para a Permanência Escolar
http://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/09/23/pandemia-tem-impacto-naeconomia

