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A educação faz sentido
Porque as mulheres e homens aprendem
que através da aprendizagem
podem fazerem-se e refazerem-se,
porque mulheres e homens
são capazes de assumirem
a responsabilidade sobre si mesmos
como seres capazes de conhecerem.
Paulo Freire

Tudo o que a gente puder fazer
no sentido de convocar
os que vivem em torno da escola,
e dentro da escola,
no sentido de participarem,
de tomarem um pouco o destino
da escola na mão,
também.
Tudo o que a gente puder fazer
nesse sentido é pouco ainda,
considerando o trabalho imenso
que se põe diante de nós
que é o de assumir este país
democraticamente. [...].
Paulo Freire
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APRESENTAÇÃO

O Projeto Político-Pedagógico da Escola Classe 52 de Ceilândia foi elaborado em um processo de
análises e reflexões sobre a realidade vivenciada pelos diferentes segmentos desta instituição, ou seja, alunos,
funcionários, comunidade/pais e direção; em todas as esferas que envolvem o processo pedagógico.
Assim, o plano de trabalho foi delineado pela equipe gestora, nas figuras do diretor e vice-diretor,
juntamente com toda comunidade escolar no intuito de efetivar a dimensão política do projeto políticopedagógico (PPP), como traz a Orientação Pedagógica – Projeto Político-Pedagógico e Coordenação
Pedagógica nas Escolas (DISTRITO FEDERAL, 2014, p.10): “tendo em vista a superação das contradições
existentes na sociedade, rompendo com práticas que promovam ou reforcem injustiças sociais”; e em busca
de alcançar um dos objetivos das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica – DCN (DCN, 2013,
p.8): “Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, execução e avaliação do
projeto político-pedagógico da escola de Educação Básica”.
Logo, a organização do trabalho pedagógico da Escola Classe 52 tem como eixo central a concepção
Sócio Interacionista, em que o “educador tem condições de a partir do conhecimento de como a criança se
apropria da linguagem, mediar a construção desse conhecimento nos momentos em que o aprendiz
efetivamente carece de uma intervenção pedagógica” (CÓCCO; HAILER, 1996, p. 11). Isto significa dizer
que o educando ao participar da construção do seu próprio saber, apreende e compreende de forma mais ampla
o mundo que o rodeia e passa a “ler” a sua realidade, transformando-se em cidadão com visão ampla de
conhecimentos, valores e emoções.
Assim, o trabalho pedagógico tem como base a valorização de todos os educandos, respeitando suas limitações
e promovendo o desenvolvimento de suas potencialidades. Para isto, torna-se necessária a formação
continuada do profissional da educação em momentos de coordenação e em outros espaços, além do ambiente
escolar, como também uma reorganização do trabalho, das ações e das práticas pedagógicas de todos os
segmentos envolvidos.
E a perspectiva de um trabalho coletivo, integrado e responsável é o principal fundamento deste projeto
político-pedagógico, a fim de que esta Escola seja conhecida em toda a rede pública de ensino por ter uma
equipe de profissionais capacitada e comprometida com o processo de construção do conhecimento do
educando e garantindo a aprendizagem de forma significativa e um ensino de qualidade.
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HISTÓRICO
1. CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA
A Escola Classe 52 de Ceilândia é uma das escolas mais antigas do setor P’Sul, se não a mais antiga.
Sua história se mistura a do setor no contexto da ampliação da Ceilândia.
A cidade da Ceilândia surgiu em decorrência da Campanha de Erradicação de Favelas – CEI, que foi
o primeiro projeto de erradicação de favelas realizado no Distrito Federal pelo governador Hélio Prates. As
remoções para a nova cidade foram iniciadas em 27 de março de 1971, estabelecendo a data de sua fundação
a partir da transferência de, aproximadamente, 80.000 moradores das favelas da Vila do IAPI, Vila Tenório,
Vila Esperança, Vila Bernardo Sayão e Morro do Querosene.
A chegada constante de novos migrantes ao Distrito Federal e a criação do Programa Habitacional da
Sociedade de Habitação de Interesse Social – SHIS levaram o governo a criar outras áreas em Ceilândia. Em
1976, foi inaugurada a QNO (Quadra Norte “O”) e, em 1977, o Núcleo Guariroba, situado em Ceilândia Sul.
Depois foi a vez dos Setores “P” Norte e “P” Sul (1979). Em 1985, foi expandido o Setor “O”, em 1988 houve
o acréscimo do Setor “N”, em 1989, a QNQ e, em 1992, o Setor “R”.
Como a demanda por escolas públicas era muito grande, em janeiro de 1980, surge a Escola Classe 52
de Ceilândia, construída durante a construção do próprio setor, já pensando em atender a demanda dos novos
moradores que chegavam a cidade.
Inicialmente, a clientela atendida por esta escola era composta por alunos da 1ª série à 6ª série do
Ensino Fundamental e somente a partir do ano de 1983 é que as turmas de 5ª e 6ª séries foram transferidas
para outra escola: Centro de Ensino Fundamental 32 e neste mesmo período, a escola passou a atender a
Educação Infantil. Nos anos de 1996 a 1998 foram incorporadas à escola, as classes de Supletivo I e II. Já no
ano de 1999, a escola volta a atender apenas à Educação Infantil e às quatro primeiras séries do Ensino
Fundamental, isto até o ano de 2004.
Nos anos de 2006 e 2007, novas mudanças foram incorporadas ao trabalho pedagógico desta escola
com o ensino fundamental de nove anos e com a estratégia pedagógica do bloco BIA.
A partir de 2018 a escola passou a trabalhar em ciclos também nos 4ºs e 5ºs anos.
No ano de 2020, devido a pandemia de COVID-19, a escola se organizou para trabalhar com a
educação mediada por tecnologias, conforme os normativos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal (SEEDF), passando durante o ano por diversas reformas estruturais, que ainda continuam no ano de
2021.
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2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
A Escola funciona nos turnos matutino e vespertino, atendendo da Educação Infantil ao 5º ano do
Ensino Fundamental. Possui atualmente 786 alunos regularmente matriculados, sendo 44 destes alunos com
deficiência e transtornos. Funcionando com 40 professores em regência, 2 orientadores educacionais, 1
professor readaptado, 6 nas demais funções, 6 funcionários da carreira Assistência, totalizando 55 funcionários
da SEEDF, entre temporários e efetivos. E 14 funcionários terceirizados, sendo 7 dos serviços gerais, 3 da
cantina e 4 da vigilância.
Possui 20 salas de aula, 1 sala para Orientação Educacional, 1 sala para a Equipe Especializada de
Apoio à Aprendizagem, 1 sala para Atendimento Educacional Especializado - Sala de Recursos, 1 laboratório
de informática, 1 sala de reforço, 1 Brinquedoteca, Sala dos Servidores Terceirizados, 1 Parquinho, 1 sala de
leitura, Banheiros para alunos, Banheiros para funcionários, Copa, Depósito, Pátio, Cozinha, Direção,
Secretaria, Sala dos Professores, Sala para Coordenação e 1 Quadra. 1 lavatório para higienização das mãos,
2 totens de álcool em gel, tapetes desinfetantes.
3. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ATO DE REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL
A Escola Classe 52 de Ceilândia situada na EQNP 32/36, código INEP 53008030, CEP 72236-530, de
dependência Distrital e localização urbana. Foi institucionalizada por ato normativo. E de acordo com o
Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, construímos o regimento da escola:
REGIMENTO ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 52 DE CEILÂNDIA
O presente Regimento Escolar constitui documento norteador das práticas e atividades escolares
previstas para o ano letivo e consolida as diretrizes relativas ao funcionamento e a organização dessa
Instituição Educacional.
MISSÃO
A Escola, como instituição social, tem como missão proporcionar a instrumentalização voltada à
formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de construção científica, cultural e política
da sociedade.
A missão da Escola Classe 52 é proporcionar aos educandos um ensino de qualidade colaborando para
o desenvolvimento global de cada um, oferecendo-lhes a formação indispensável para construir o seu próprio
conhecimento e para atuar na sociedade como cidadãos críticos, criativos e participativos.
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CAPÍTULO I
DA GESTÃO DA ESCOLA CLASSE 52 DE CEILÂNDIA
A gestão desta Instituição de Ensino (IE), conforme o princípio da gestão democrática e do que
recomenda os documentos norteadores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF),
será desempenhada pelo Diretor e Vice-Diretor, com o apoio do Supervisor Pedagógico e do Chefe de
Secretaria, conforme a modulação de cada unidade escolar, em consonância com as deliberações do Conselho
Escolar, respeitadas as disposições legais.
Art. 1. São atribuições da equipe gestora:
I- Elaborar e avaliar coletiva e continuamente o Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade escolar, durante
a sua gestão;
II- Elaborar o Plano de Ação Anual plenamente aliado e integrado ao respectivo Projeto Político-Pedagógico
- PPP da unidade escolar;
III- fortalecer o Conselho Escolar da unidade escolar, em conformidade com a legislação vigente;
IV- garantir o cumprimento da carga horária, de acordo com as Matrizes Curriculares, aprovadas para todas
as etapas e modalidades da Educação Básica;
V- fazer cumprir os dias letivos e as horas estabelecidas por turma, separadamente, conforme legislação
vigente;
VI- garantir o acesso e a permanência do estudante na unidade escolar visando a qualidade social da educação,
de acordo com as normas estabelecidas pela SEEDF;
VII- garantir a lisura, a transparência e a regularidade da prestação de contas dos recursos repassados à unidade
escolar, e daqueles por ela diretamente arrecadados;
VIII- distribuir a carga horária dos professores, segundo as normas estabelecidas pela SEEDF;
IX- garantir a qualificação das informações declaradas anualmente ao Censo Escolar nos termos da legislação
vigente;
X- assegurar a qualidade das informações educacionais declaradas e atualizá-las, continuamente, por meio do
sistema informatizado, conforme Diretrizes da SEEDF;
XI- garantir a prestação de informações, quando solicitadas de maneira tempestiva, pela Coordenação
Regional de Ensino e pelos órgãos próprios da SEEDF;
XII- zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar, das instalações, dos
equipamentos e dos materiais existentes na unidade escolar;
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XIII- zelar pelo cumprimento do plano de ensino dos docentes;
XIV- promover e fortalecer a participação das famílias e da comunidade escolar, nos processos de
planejamento e execução da avaliação do trabalho pedagógico, na perspectiva da corresponsabilidade pelo
processo educativo;
XV- informar ao estudante, quando maior de idade, às famílias e/ ou responsáveis legais sobre a frequência e
o desempenho dos estudantes e sobre a execução do Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade escolar;
XVI- notificar ao Conselho Tutelar do Distrito Federal e à Coordenação Regional de Ensino casos de:
a) maus tratos, envolvendo os estudantes da sua unidade escolar;
b) reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, uma vez esgotados os recursos escolares;
c)elevados níveis de repetência.
XVII- acompanhar sistematicamente o processo de ensino-aprendizagem na unidade escolar.
XVIII - zelar para que as tarefas pedagógicas de registro da vida escolar do estudante, sejam rigorosamente
atualizadas, não sofrendo interrupção em casos de movimentação, aposentadoria, licença-prêmio ou outras
ausências do professor;
XIX- assegurar o cumprimento da legislação que dispõe sobre a universalização das Bibliotecas Escolares;
XX - viabilizar a escolha dos livros didáticos com efetiva participação de seu corpo docente e dirigente,
registrando os títulos escolhidos (em primeira e segunda opção) e as demais informações requeridas no sistema
disponibilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE;
XXI- atuar para que os livros escolhidos estejam de acordo com o Projeto Político-Pedagógico - PPP da
unidade escolar e sejam aproveitados por professores e estudantes durante todo o triênio de atendimento;
XXII- zelar pelo controle e recebimento das remessas de correspondências
XXIII - acompanhar, com vistas à proposição de intervenções necessárias, os resultados das avaliações
educacionais realizadas na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, a saber:
a) da aprendizagem;
b) institucional;
c)em larga escala.
XXIV - zelar pelo cumprimento das disposições contidas neste Regimento.
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SEÇÃO I
DA DIREÇÃO E DA VICE-DIREÇÃO
Art. 2. São obrigações e responsabilidades do Diretor e Vice-Diretor, em articulação com os órgãos
colegiados:
I- conhecer, cumprir e divulgar os princípios e as diretrizes da administração pública, a legislação e as normas
vigentes, incorporando-as à prática gestora no cotidiano da gestão escolar;
II- liderar e executar políticas educacionais, na qualidade de mediador entre essas e o PPP da E.C.52 em
consonância com o Currículo em Movimento da Educação Básica, identificado por Currículo da Educação
Básica, Diretrizes e as Orientações Pedagógicas desta SEEDF;
III- utilizar os resultados das avaliações nos níveis previstos nas Diretrizes de Avaliação da SEEDF como
subsídio à construção do PPP da E.C.52;
IV- promover a integração e a participação da comunidade escolar, estabelecendo relações de cooperação que
favoreçam a formação de redes de apoio e de aprendizagem recíproca;
V- propor e planejar ações que, voltadas para o contexto socioeconômico, ambiental e cultural em que a
E.C.52 esta inserida, e incorporem as demandas e os anseios da comunidade local aos propósitos pedagógicos
da E.C.52;
VI- fomentar a Gestão Democrática como forma de garantir o fortalecimento da unidade escolar e a promoção
dos direitos de aprendizagem dos estudantes;
VII- estimular a formação continuada para o aprimoramento dos profissionais que atuam na unidade escolar
por meio de ações pedagógicas que favoreçam o seu desenvolvimento;
VIII- garantir que as ações de formação continuada contribuam efetivamente para a aquisição das
aprendizagens;
IX- atender a comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência;
X - acompanhar, sistematicamente, o preenchimento dos Diários de Classe;
XI - acompanhar e garantir o cumprimento do Calendário Escolar, bem como o cumprimento da carga horária
estabelecida na Matriz Curricular aprovada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF;
XII - zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar, das instalações, dos
equipamentos e dos materiais existentes na E.C.52;
XIII - zelar para que o trabalho dos profissionais da E.C.52 seja realizado de maneira articulada;
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XIV - agir de modo imparcial com os estudantes, professores e servidores;
XV - mediar os eventuais conflitos existentes entre estudantes e estudantes, e entre professores e estudantes;
XVI - adotar práticas conciliatórias e estimular o aperfeiçoamento dos professores para o desenvolvimento de
habilidades, tais como: comunicação não violenta, autocontrole e inteligência emocional, empatia e mediação
de conflitos;
XVII - primar pelo acolhimento educacional e pedagógico;
XVIII - exercer o poder disciplinar, nos limites deste Regimento Escolar;
XIX- aplicar todas as medidas disciplinares cabíveis, assegurando o contraditório e a ampla defesa;
XX- adotar e solicitar a implementação e a manutenção das medidas necessárias ao cumprimento das normas
de acessibilidade, da eliminação de barreiras, das adaptações razoáveis e de acesso educacional, necessárias
ao cumprimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência;
XXI- exigir dos estudantes a correta utilização do uniforme escolar no padrão estabelecido por esta SEEDF,
observada eventual impossibilidade de aquisição em virtude de condições financeiras da família ou
responsável legal.
XXII- comunicar às autoridades competentes quaisquer fatos ou condutas com indícios de ato infracional ou
crime ocorrido no ambiente escolar, sob pena de omissão;
XXIII – manter a ética nas relações de trabalho.
SEÇÃO II
DA SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA
Art. 3. O Supervisor Pedagógico deverá assistir ao Diretor e ao Vice-Diretor em assuntos pedagógicos e
articular as ações dos coordenadores pedagógicos, de modo a:
I - coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das ações pedagógicas da E.C. 52; II - implementar,
acompanhar e avaliar o Projeto Político-Pedagógico - PPP da E.C. 52;
III- orientar e coordenar os docentes nas fases de elaboração, execução, implementação e de avaliação da
Projeto Político-Pedagógico - PPP dessa I.E;
IV- divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações pedagógicas e de formação
continuada, promovidas pela SEEDF;
V- orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do Currículo da Educação Básica;
VI- coordenar a elaboração periódica de relatórios das atividades pedagógicas, e encaminhá-los sempre que
solicitado;
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VII- coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos serviços de apoio disponíveis na E.C.52, com vistas à
aquisição das aprendizagens;
VIII- orientar os professores recém-nomeados e recém-contratados quanto ao desenvolvimento do Projeto
Político-Pedagógico - PPP;
IX- realizar reflexão avaliativa da equipe, objetivando redimensionar as ações pedagógicas; X - acompanhar
sistematicamente o preenchimento dos Diários de Classe;
XI- acompanhar o cumprimento do Calendário Escolar, bem como o cumprimento da carga horária
estabelecida na Matriz Curricular aprovada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF;
XII- acompanhar sistematicamente as atividades realizadas pelos profissionais de apoio, adotando ações que
visem ao fortalecimento do trabalho articulado;
XIII- zelar pelo cumprimento das disposições contidas neste Regimento.
Art. 4. O Supervisor Administrativo, em articulação com os demais profissionais da equipe gestora, será
responsável pela supervisão administrativa e financeira da unidade escolar em consonância com as
deliberações do Conselho Escolar, respeitadas as disposições legais.
Art. 5. São atribuições do Supervisor Administrativo:
I- coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das ações administrativas e financeiras;
II- conhecer, cumprir e divulgar os princípios e as diretrizes da administração pública, a legislação e as normas
vigentes, incorporando-as à prática gestora no cotidiano da gestão escolar;
III- assessorar a execução dos recursos financeiros repassados à unidade escolar garantindo a lisura, a
transparência e a regularidade da prestação de contas;
IV- acompanhar e prestar informações relativas à situação funcional dos servidores e funcionários em
exercício na unidade escolar;
V- zelar pelo cumprimento das disposições contidas neste Regimento.
SEÇÃO III
CHEFE DE SECRETARIA
A Secretaria Escolar, em articulação com os demais profissionais da equipe gestora, compete o planejamento
e a execução de atividades de escrituração escolar, de arquivo, de expediente e de atendimento a estudantes,
a professores, às famílias e/ou responsáveis legais em assuntos relativos à sua área de atuação.
Art. 6. São atribuições do Chefe de Secretaria Escolar:
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I- conhecer, cumprir e divulgar a legislação educacional vigente, incorporando-as ao cotidiano da Secretaria
Escolar.
II- assistir à Direção em serviços técnico-administrativos, especialmente, os referentes à vida escolar dos
estudantes da E.C.52;
III- planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da Secretaria Escolar;
IV- organizar e manter atualizados a escrituração escolar, as normas, as diretrizes, legislações e demais
documentos relativos à organização e ao funcionamento da E.C.52;
V- analisar documentos para efetivação de matrícula, submetendo-os à apreciação da Direção e da
Coordenação Pedagógica;
VI- atender às solicitações dos órgãos competentes da SEEDF no que se refere ao fornecimento de
informações relativas à unidade escolar, à vida escolar dos estudantes e dos profissionais que ali atuam;
VII- preparar processos e elaborar relatórios a serem encaminhados aos órgãos próprios da SEEDF; VIII instruir processos sobre assuntos pertinentes às atividades da Secretaria Escolar;
IX- atender aos pedidos de informação sobre processos relativos à Secretaria Escolar e demais documentos,
respeitando o sigilo profissional;
X- articular-se com os setores técnico-pedagógicos da E.C.52 para que, nos prazos previstos, sejam fornecidos
todos os resultados escolares dos estudantes;
XI- manter atualizados, no arquivo corrente, as pastas e os registros individuais dos estudantes e dos
profissionais da E.C.52;
XII- manter todo o arquivo permanente da unidade escolar organizado e conservado, em razão de seu valor
probatório;
XIII- participar de reuniões de planejamento geral, incluindo a elaboração do Plano de Ação Anual, do Projeto
Político-Pedagógico - PPP da E.C.52 e demais reuniões;
XIV- adotar medidas que garantam a preservação de toda a documentação sob sua responsabilidade, bem
como o sigilo de informações;
XV- lavrar atas e anotações de resultados finais, de estudos de recuperação, de exames especiais e outros
processos de avaliação, cujo registro de resultado for necessário;
XVI- coordenar os processos de remanejamento escolar, de renovação de matrículas e de matrículas novas,
observando os critérios estabelecidos na Estratégia de Matrícula vigente;
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XVII- participar do planejamento e formação de turmas de acordo com a Estratégia de Matrícula sob
supervisão da equipe pedagógica da E.C.52;
XVIII - emitir e assinar documentos escolares, juntamente com o Diretor, de acordo com a legislação vigente,
sendo ambos corresponsáveis pela veracidade do fato escolar;
XIX- incinerar documentos escolares, de acordo com a legislação vigente;
XX - atender a comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência;
XXI- utilizar o Sistema de Informação, definido para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, para
registro da escrituração escolar;
XXII - manter atualizadas as informações no Sistema de Informação, para registro da escrituração e emissão
de documentação escolar;
XXIII - executar rotinas de segurança das informações por meio dos recursos de informática;
XXIV - inserir a indicação da necessidade educacional especial e/ou deficiências TGD e Altas Habilidades
dos estudantes no Sistema de Informação, em articulação com os profissionais do Serviço Especializado de
Apoio à Aprendizagem - SEAA e Sala de Recursos, quando houver;
XXV- inserir, no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica - SISTEC, os
Planos de Cursos aprovados pelo Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF;
XXVI - prestar, anualmente, as informações relativas ao Censo Escolar, solicitadas pela SEEDF, nos termos
da legislação vigente;
XVII - acompanhar, sistematicamente, o preenchimento dos Diários de Classe;
XXVIII- acompanhar, o cumprimento do Calendário Escolar, bem como o cumprimento da carga horária
estabelecida na Matriz Curricular aprovada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF;
XXIX - praticar os demais atos necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria Escolar;
XXX - zelar pelo cumprimento das disposições contidas neste Regimento.
Parágrafo único. O Chefe de Secretaria Escolar, em seus impedimentos ou ausências, é substituído por um
servidor, indicado pelo Diretor, devidamente habilitado ou autorizado para o exercício da função pelo órgão
competente da SEEDF.
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SEÇÃO IV
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUBSEÇÃO I
DO CONSELHO ESCOLAR
Art. 7. Na E.C. 52, o Conselho Escolar funciona como um órgão de natureza consultiva, fiscalizadora,
mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade escolar, regulamentado pela SEEDF.
Parágrafo Único. O Conselho Escolar será composto por, no mínimo, cinco e, no máximo, vinte e um
conselheiros, conforme quantidade de estudantes da E.C.52 prevista em legislação vigente.
Art. 8. Compete ao Conselho Escolar, além de outras atribuições definidas pelo Conselho de Educação do
Distrito Federal - CEDF:
I- elaborar o seu Regimento Interno;
II- analisar, modificar e aprovar o Plano Administrativo Anual elaborado pela equipe gestora da E.C.52 sobre
a programação e a aplicação dos recursos necessários à sua manutenção e à sua conservação;
III- garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da comunidade escolar na elaboração do
Projeto Político-Pedagógico - PPP da E.C.52.
IV- divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes ao uso dos recursos financeiros, à
qualidade dos serviços prestados e aos resultados obtidos;
V- atuar como instância recursal das decisões do Conselho de Classe, nos recursos interpostos por estudantes,
famílias e/ou representantes legalmente constituídos e por profissionais da educação;
VI- estabelecer normas de funcionamento da Assembleia Geral e convoca-la nos termos deste Regimento;
VII- participar da elaboração de proposta de Calendário Escolar, a ser encaminhada ao nível central da SEEDF,
observada a legislação vigente;
VIII- fiscalizar a gestão da E.C.52;
IX- participar, periodicamente, da avaliação da unidade escolar nos aspectos técnico, administrativo e
pedagógico, considerando, inclusive os indicadores escolares de rendimento;
X- analisar e avaliar projetos elaborados ou em execução por quaisquer dos segmentos que compõem a
comunidade escolar;
XI- intermediar conflitos de natureza administrativa ou pedagógica, esgotadas as possibilidades de solução
pela equipe gestora e pelo Serviço de Orientação Educacional;
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XII- propor ações na perspectiva educacional inclusiva, no âmbito de todas as etapas e modalidades da
Educação Básica;
XIII- debater indicadores escolares de rendimento, evasão e repetência e propor estratégias que assegurem
aprendizagem significativa para todos os estudantes.
§ 1º Em relação aos aspectos pedagógicos, serão observados os princípios e as disposições constitucionais, os
Pareceres e as Resoluções dos órgãos normativos federal e distrital e a legislação do Sistema de Ensino do
Distrito Federal.
§ 2º Quando se tratar de deliberação que exija responsabilidade civil ou criminal, os estudantes no exercício
da função de conselheiro escolar serão representados, no caso dos menores de dezesseis anos, ou assistidos,
em se tratando de menores de dezoito anos e maiores de dezesseis anos, por seus pais ou responsáveis, devendo
comparecer às reuniões tanto os representados ou assistidos como os representantes ou assistentes.
Art. 9. Os membros do Conselho Escolar serão eleitos por todos os membros da comunidade escolar
habilitados, em voto direto, secreto e facultativo.
Art. 10. O Diretor da unidade escolar integrará o Conselho Escolar como membro nato.
Parágrafo único. Nas ausências e impedimentos no Conselho Escolar, o Diretor será substituído, com as
mesmas prerrogativas, pelo Vice-Diretor ou, não sendo possível, por outro membro indicado pela equipe
gestora.
Art. 11. O mandato de Conselheiro Escolar será de três anos, permitida uma reeleição consecutiva.
Art. 12. O exercício do mandato de Conselheiro Escolar será considerado serviço público relevante e não será
remunerado.
SUBSEÇÃO II
DO CONSELHO DE CLASSE
Art. 13. O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da Gestão Democrática e se destina a acompanhar
e avaliar o processo de educação, de ensino e das aprendizagens, havendo tantos Conselhos de Classe quantas
forem às turmas existentes na E.C.52.
Parágrafo único. O Conselho de Classe será composto por:
I - todos os docentes de cada turma e representantes da equipe gestora, na condição de conselheiros natos;
II - Pedagogo – Orientador Educacional;
III - representante da carreira Assistência à Educação;
IV - representante das famílias e/ou responsáveis legais;
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V- representante dos estudantes a partir do 6.º ano do Ensino Fundamental ou do primeiro segmento da
Educação de Jovens e Adultos, escolhidos por seus pares, garantida a representatividade dos estudantes de
cada uma das turmas;
VI- representantes dos serviços de apoio especializado.
Art. 14. O Conselho de Classe pode ser participativo, com a presença de todos os estudantes e professores de
uma mesma turma, assim como das famílias e/ou dos responsáveis legais.
Art. 15. Compete ao Conselho de Classe:
I - implementar e avaliar a execução do Projeto Político Pedagógico – PPP na perspectiva da avaliação
formativa; II - elaborar o seu Plano de Ação Anual;
III - analisar, de forma ética, aspectos relativos à aprendizagem dos estudantes, considerando:
a) as necessidades individuais;
b) as intervenções realizadas;
c)os avanços alcançados;
d)as estratégias pedagógicas adotadas;
e) projetos interventivos;
f) os reagrupamentos.
I- identificar e propor elementos e ações que promovam as aprendizagens, inclusive mediante a análise dos
índices de desempenho;
II- discutir e deliberar sobre ações pedagógicas interventivas;
III- discutir e deliberar sobre a aplicação do regime disciplinar de caráter pedagógico e de recursos interpostos;
IV- deliberar sobre os casos de aprovação, reprovação e avanço de estudos.
§1º As deliberações emanadas do Conselho de Classe devem estar de acordo com este Regimento Escolar e
demais dispositivos legais.
§ 2º O Conselho de Classe se reunirá, ordinariamente, uma vez a cada bimestre ou de acordo com a
organização das diferentes etapas e modalidades e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação do
Diretor da unidade escolar ou de um terço dos membros desse colegiado.
§ 3º Cada unidade escolar organizará o funcionamento do Conselho de Classe em conformidade com as
Diretrizes da SEEDF.
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§ 4º O Conselho de Classe poderá ser precedido de encontros, para que os grupos possam dialogar com seus
pares e auto avaliar-se.
Art. 16. O Conselho de Classe, presidido pelo Diretor ou seu representante, é secretariado por um de seus
membros, indicado por seus pares, que registrará ata em documento próprio.
Parágrafo único. A decisão de promoção do estudante pelo Conselho de Classe, discordante do parecer do
professor regente de determinado componente curricular, deve ser registrada em ata e no Diário de Classe, no
campo “Informações Complementares”, preservando-se nesse documento o registro anteriormente efetuado
pelo professor.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA CLASSE 52 DE CEILÂNDIA
Art. 17. A Organização Pedagógica das unidades escolares é parte indissociável do seu Projeto PolíticoPedagógico - PPP
§ 1º A Organização Pedagógica caracteriza-se por serviços que competem em primeira instância, à equipe
gestora e, complementarmente, aos demais profissionais da unidade escolar, a saber:
I - Coordenação Pedagógica;
II - Orientação Educacional;
III- Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem;
IV– Atendimento Educacional Especializado / Sala de Recursos;
§ 2º A composição de que trata este artigo poderá, excepcionalmente, ser diferenciada, de acordo com a oferta
da E.C.52.
SEÇÃO I
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 18. A Coordenação Pedagógica tem por finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades didáticopedagógicas, a fim de dar suporte ao Projeto Político-Pedagógico - PPP, promovendo ações que contribuam
para a implementação das suas atividades.
Art. 19. O Coordenador Pedagógico deverá:
I- elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Coordenação Pedagógica da E.C.52;
II- participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação do PPP da E.C.52;

20
III- orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de execução, de implementação e de
avaliação da Organização Curricular;
IV- articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da E.C.52 e a Coordenação Regional de Ensino,
assegurando o fluxo de informações e o exercício da gestão democrática;
V- divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações pedagógicas promovidas pela
SEEDF;
VI- estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do Currículo da Educação Básica
e das Orientações Pedagógicas da SEEDF, por meio de pesquisas, de estudos individuais e em equipe, e de
oficinas pedagógicas locais, assegurando a Coordenação Pedagógica como espaço de formação continuada;
VII- divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos tecnológicos no âmbito da E.C.52;
VIII- colaborar com os processos de avaliação institucional, articulando os três níveis de avaliação, com vistas
à melhoria do processo de ensino e aprendizagem e recuperação dos rendimentos/ desempenho escolar.
Art. 20. O planejamento, a realização e a avaliação do espaço-tempo da Coordenação Pedagógica são também
de responsabilidade da equipe gestora em colaboração com todos os profissionais da educação da unidade
escolar em articulação com as equipes de Coordenação Intermediária e Central.
SEÇÃO II
DA EQUIPE DE APOIO
Art. 21. Entende-se por Equipe de Apoio a integração dos três Serviços de Apoio aos estudantes na unidade
escolar: Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Orientação Educacional e Atendimento Educacional
Especializado/Sala de Recursos, que atuarão de forma integrada; e fundamentados teóricometodologicamente na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural.
SUBSEÇÃO I
DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM
Art. 22. A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, intitulada EEAA, é multidisciplinar, composta de
profissionais com formação em Pedagogia e em Psicologia, que tem como objetivo principal contribuir para
a superação das dificuldades presentes no processo de ensino e escolarização, por meio de uma atuação
institucional.
Parágrafo único: O trabalho é desenvolvido na Educação Básica em suas respectivas etapas e modalidades.
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Art. 23. A atuação da EEAA pauta-se em ações que ocorrem nos espaços e tempos do contexto escolar, tais
como o mapeamento institucional, o suporte ao trabalho da gestão escolar, a assessoria ao processo de ensino
aprendizagem desenvolvida por meio de intervenções nas dificuldades de escolarização.
Art. 24. São atribuições da EEAA:
I - participar, efetivamente, da elaboração e implementação do PPP da E.C.52;
II - elaborar o Plano de Ação Anual a ser integrado ao Projeto Político-Pedagógico da E.C.52;
III- contribuir para o desenvolvimento do trabalho articulado entre todos os profissionais da Unidade Escolar,
Salas de Apoio à Aprendizagem - SAA;
IV- participar da elaboração e implementação das ações de formação continuada, com vistas à ressignificação
das práticas pedagógicas;
V- participar das Coordenações Pedagógicas locais, intermediárias e centrais;
VI- participar, efetivamente, dos Conselhos de Classe, promovendo reflexões sobre o desenvolvimento e a
aprendizagem dos estudantes;
VII- cooperar com a elaboração de instrumentos e procedimentos nas intervenções didático-metodológicas
que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem;
VIII- realizar o acompanhamento sistemático, individual ou em pequenos grupos, dos estudantes que
apresentam dificuldades mais acentuadas no processo de escolarização;
IX- orientar e acompanhar a prática pedagógica dos professores que buscam suporte para o desenvolvimento
do trabalho com os estudantes que apresentam dificuldades de escolarização;
X- realizar processos avaliativos e interventivos na perspectiva da avaliação formativa com vistas à
enturmação adequada e/ou atendimentos complementares;
XI- realizar estudos de casos, com a participação da Equipe de Apoio, quando houver previsão de mudanças
no tipo de enturmação e ou para casos omissos;
XII- elaborar Relatórios de Avaliação e Intervenção Educacional, Pareceres e outros documentos pertinentes;
XIII- desenvolver ações junto às famílias, em parceria com os demais profissionais da unidade escolar, com
vistas à corresponsabilização do processo de escolarização dos estudantes.
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SUBSEÇÃO II
DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Art. 25. A Orientação Educacional é serviço especializado, desempenhado pelo Pedagogo-Orientador
Educacional, para o acompanhamento e o apoio dos profissionais da educação, dos estudantes, seus familiares
e articulação da comunidade escolar e da rede externa (rede social ou rede de apoio), quanto ao processo de
ensino e aprendizagem e das relações humanas que os cercam.
Art. 26. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional parte 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.
Art. 27. São atribuições do Orientador Educacional:
I- participar do processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico da E.C.52;
II- elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Orientação Educacional na E.C.52;
III- participar das coordenações pedagógicas coletivas da unidade escolar visando à organização do trabalho
pedagógico;
IV- planejar, implantar e implementar as ações da Orientação Educacional na E.C.52;
V- realizar ações integradas com a comunidade escolar considerando os Eixos Transversais do Currículo;
VI- discutir, com a equipe e na equipe, o currículo e o processo de ensino e aprendizagem ante à realidade
socioeconômica do estudante;
VII- analisar com a equipe pedagógica as contradições da unidade escolar e as diferentes relações que exercem
influência na aprendizagem;
VIII- contribuir para as melhorias do processo de ensino e aprendizagem na E.C.52;
IX- estruturar o seu trabalho a partir da análise crítica da realidade social, política e econômica do contexto
escolar;
X- fundamentar sua ação na opção teórica do Currículo da Educação Básica;
XI- contribuir na identificação e na reflexão, junto à comunidade escolar, dos fatores que interferem no
processo de ensino e de aprendizagem;
XII- coordenar o processo de informação educacional e profissional sobre o mundo do trabalho auxiliando na
elaboração do projeto de vida do estudante;
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XIII- supervisionar estágio na área de Orientação Educacional;
XIV- participar da identificação e/ou do encaminhamento de estudantes que apresentem dificuldades no
processo de ensino e aprendizagem;
XV- apoiar e subsidiar os órgãos colegiados, como Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, bem como
Associações de Pais e Mestres e outros, ou parcerias que necessitem de ação articulada com a Orientação
Educacional;
XVI- articular ações em parceria com as redes sociais e outros setores da SEEDF;
XVII- participar de programas de formação continuada com o objetivo de fomentar a práxis educativa;
XVIII - elaborar e apresentar relatórios periódicos e fornecer dados dos resultados das ações da Orientação
Educacional;
XIX- emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência;
XX- participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, identificando suas potencialidades, seus
interesses e suas necessidades;
XXI- articular ações junto à EEAA e à Sala de Recursos na promoção de uma educação inclusiva a fim de
contribuir para a superação de dificuldades de aprendizagem;
XXII- desenvolver ações e práticas de mediação e conciliação de conflitos, em parceria com a equipe gestora
e com a equipe pedagógica;
XXIII - implementar na proposta pedagógica práticas para atender às características dos estudantes com
deficiência;
XXIV - desenvolver práticas pedagógicas visando ao enfrentamento do bullying e de toda a forma de
violência e discriminação;
XXV - elaborar relatório a ser encaminhado ao Conselho Tutelar sobre os casos previstos no Regimento da
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 28. O Pedagogo-Orientador Educacional trabalhará coletivamente, com a equipe gestora e a pedagógica
em casos de omissão e violação dos direitos da criança e do adolescente, junto aos órgãos de proteção.
§1º As situações previstas nos incisos II e III do art. 308 do Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal, bem como as previstas no art. 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no inciso VIII do art. 12
da Lei nº. 9.394/1996 deverão ser relatadas ao Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras previstas na
legislação.
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§2º O Pedagogo Orientador Educacional deverá encaminhar à equipe gestora da unidade escolar, um relatório
circunstanciado, de caráter sigiloso, dos casos previstos no §1º, o qual deverá ser remetido ao Conselho Tutelar
da região, no prazo de até 5 (cinco) dias, contados da data do fato ou do conhecimento do fato.
SUBSEÇÃO III
DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO/SALA DE RECURSOS
Art. 29. O Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos caracteriza-se como serviço de natureza
pedagógica conduzido por professor especializado, que suplementa, no caso de estudantes com Altas
Habilidades/Superdotação, e complementa, no caso de estudantes com deficiência e Transtorno Global do
Desenvolvimento - TGD, o atendimento educacional realizado em classes comuns em todas as etapas e
modalidades da Educação Básica.
§1º O Atendimento Educacional Especializado, intitulado por 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.
§2º O AEE integra o Projeto Político-Pedagógico - PPP da E.C.52 envolve a participação da família e é
realizado em articulação com as orientações constantes na legislação vigente e demais políticas públicas.
§3º O atendimento de que trata este artigo é realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos da E.C.52 ou em
outra, preferencialmente no turno inverso ao da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns,
podendo ser realizado também nos Centros de Ensino Especial.
§4º O professor que atua na Sala de Recursos oferece orientação e apoio pedagógico aos professores das
classes comuns em que os estudantes atendidos estejam regularmente matriculados.
Art. 30. O AEE em Sala de Recursos para estudantes com baixa visão; Deficiência Visual/Cego; deficiência
auditiva leve, moderada, profunda e severa; e surdos cegos; contará, conforme o caso, com a participação de:
I- professor que atua como intérprete educacional, para atuação em sala de aula comum em que esteja
matriculado o estudante surdo, conforme previsto na estratégia de matrícula;
II- professor que atua como guia-intérprete, para atuação junto ao estudante surdo cego;
III- professor itinerante, para atuação junto aos estudantes e professores em unidades escolares que não
possuem Sala de Recursos.
Parágrafo único. Em casos de estudantes com Deficiência Auditiva leve, moderada, profunda e severa e surdo
cegos, o Atendimento Educacional Especializado oferece, ainda, atendimento curricular específico, a ser
desenvolvido por profissional devidamente habilitado.
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Art. 31. Para atuação no AEE, exigem-se, do professor, formação específica e perfil identificado por meio de
entrevista realizada pelo setor responsável.
Art. 32. São atribuições do professor do AEE:
I- elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de AEE da E.C.52;
II- identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias,
considerando as necessidades específicas dos estudantes da Educação Especial;
III- elaborar e executar Plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;
IV- organizar o tipo e o número de atendimentos aos estudantes na sala de recursos multifuncionais, que se
subdivide em generalista e específica;
V- acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de
aula comum, bem como em outros ambientes da unidade escolar;
VI- estabelecer parcerias com as áreas inter setoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de
recursos de acessibilidade;
VII- orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo
estudante;
VIII- orientar o uso da tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes,
promovendo sua autonomia e participação;
IX- estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos serviços,
dos recursos pedagógicos e de acessibilidade, e das estratégias que promovem a participação dos estudantes
nas atividades escolares.
CAPÍTULO III
DO CORPO DOCENTE E DISCENTE DA ESCOLA CLASSE 52 DE CEILÂNDIA SEÇÃO I
DO CORPO DOCENTE
Art. 33. O Corpo Docente da Escola Classe 52 de Ceilândia é constituído de professores legalmente habilitados
e pertencentes à Carreira Magistério Público do Distrito Federal.
Art. 34. São direitos dos professores, além dos conferidos pela legislação específica vigente: I - receber
tratamento condigno com a função de professor;
II- ter assegurada sua integridade física, mental, emocional e moral;
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III- dispor de condições adequadas ao desenvolvimento da ação educativa;
IV- ter autonomia didático-pedagógica de ensino, observados os documentos norteadores da SEEDF;
V - participar de eventos pedagógicos que promovam a sua formação;
VI - utilizar o período de Coordenação Pedagógica para fins de formação continuada, planejamento e avaliação
da organização do trabalho pedagógico e outras atividades condizentes com a Carreira do Magistério Público.
–exercer o poder disciplinar com autonomia decisória sobre o contexto disciplinar no ambiente de sala de aula,
nos limites estabelecidos no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal;
–promover a interação e interagir com os estudantes por intermédio de redes sociais, exclusivamente, no
contexto de ensino e aprendizagem, respeitados os limites éticos.
Art. 35. Além das obrigações expressas na legislação, constituem deveres do professor:
I- participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico - PPP e do Plano de Ação Anual da E.C.52;
II- promover a igualdade entre todos os estudantes, considerando a diversidade, sem distinção de raça/etnia,
de territorialidade, gênero, sexualidade, convicção política, filosófica ou religiosa, e condições sociais físicas,
intelectuais, sensoriais e comportamentais;
III- executar as tarefas pedagógicas de registro da vida escolar do estudante, em instrumentos próprios
definidos pela SEEDF, relativo ao período em que esteve como regente definitivo ou substituto na turma;
IV- cumprir os prazos fixados para entrega de documentos solicitados;
V- cumprir as horas e os dias letivos estabelecidos no Calendário Escolar;
VI- participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e à formação continuada;
VII - realizar a adequação curricular do estudante, quando necessário;
VIII- zelar pela aprendizagem dos estudantes, estabelecendo estratégias e intervenções pedagógicas, tais
como: projetos interventivos, reagrupamentos, entre outros, quando necessário;
IX- assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares ao longo do ano letivo aos estudantes
com frequência insuficiente;
X- elaborar planejamento de suas aulas e desenvolve-lo em consonância com o Currículo da Educação Básica;
XI- avaliar os estudantes, de acordo com os critérios estabelecidos nas Diretrizes de Avaliação Educacional
da SEEDF;
XII- ofertar a recuperação processual, contínua e final, desenvolvendo projeto interventivo com o estudante,
e demais ações pedagógicas necessárias, utilizando-se, inclusive, da carga horária residual;
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XIII- entregar à Secretaria Escolar da unidade escolar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o encerramento
do bimestre/semestre e do ano letivo, os resultados e registros da vida escolar dos estudantes;
XIV- registrar diariamente a frequência do estudante, bem como as demais informações exigidas no Diário de
Classe;
XV- comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares;
XVI- articular ações junto ao Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, à Orientação Educacional, à
Coordenação e Supervisão para o atendimento ao estudante com dificuldades de aprendizagem;
XVII- articular ações junto ao Atendimento Educacional Especializado/ Sala de Recursos, Coordenação e
Supervisão para o atendimento ao estudante com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas
Habilidades/Superdotação;
XVIII - atuar como professor representante de turma, quando escolhido pelos estudantes;
XIX - participar do Conselho de Classe e, quando eleito, do Conselho Escolar;
XX- participar das atividades de articulação da unidade escolar com a família e com a comunidade;
XXI- desenvolver ações, programas e projetos que visem à melhoria qualitativa e contínua do processo
educacional, implementados pela SEEDF;
XXII- participar do processo de escolha dos títulos do Livro Didático;
XXIII - orientar os estudantes quanto à correta utilização e conservação dos livros, bem como sua devolução
ao final de cada ano letivo;
XXIV - estabelecer interfaces pedagógicas com a Biblioteca Escolar/Sala de Leitura;
XXV - zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar, das instalações, dos
equipamentos e dos materiais existentes na E.C.52;
XXVI - cumprir e fazer cumprir os dispositivos deste Regimento.
XXVII – agir de modo imparcial no trato pedagógico e disciplinar com cada estudante sob sua supervisão;
XXVIII – manter a disciplina em sala de aula;
XXIX – mediar eventuais conflitos existentes com estudantes e entre estudantes;
XXX – adotar práticas conciliatórias no contexto de ensino;
XXXI – primar pelo acolhimento educacional e pedagógico, considerando a situação individual de cada
estudante;
XXXII – informar ao estudante a forma de avaliação adotada pelo professor.
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XXXIII – conhecer as normas educacionais vigentes.
Art. 36. É vedado ao professor:
I- envolver o nome da unidade escolar em manifestações estranhas às suas finalidades educativas;
II- ferir a suscetibilidade dos estudantes no que diz respeito às convicções políticas, religiosas, etnia, condição
intelectual, social, assim como no emprego de apelidos e/ou qualificações pejorativas;
III- fazer apologia à política partidária no interior da unidade escolar;
IV- ocupar-se, durante a aula, de outros afazeres que não sejam atividades relativas à docência;
V- portar objeto ou substância que represente perigo para a sua saúde, segurança e integridade física ou de
outrem;
VI- ausentar-se da sala de aula, antes do término da mesma, deixando-a sem a presença de um profissional
que a equipe gestora indicar;
VII- fumar no interior da unidade escolar;
VIII- aplicar ao estudante sanções não previstas e em desacordo com este Regimento;
IX- utilizar aparelho celular na sala de aula, no horário de aula, ressalvados os casos de utilização estrita para
fins pedagógicos.
X- chegar atrasado para o início de cada aula.
Parágrafo único. O não cumprimento dos deveres por parte do professor acarretará penalidades previstas na
legislação vigente, garantindo-lhe o direito do contraditório e da ampla defesa.
SEÇÃO II
DO CORPO DISCENTE
Art. 37. O Corpo Discente é constituído pelos alunos da Escola Classe 52 de Ceilândia.
Art. 38. Aos alunos são assegurados os seguintes direitos:
I- participar de todas as atividades, destinadas aos estudantes e desenvolvidas pela E.C.52 independente do
seu desempenho/rendimento escolar;
II- ser reconhecido e respeitado na sua dignidade como pessoa humana, considerando a diversidade, sem
distinção de raça/etnia, territorialidade, gênero, sexualidade, convicção política, filosófica ou religiosa, e
condições sociais, físicas, intelectuais, sensoriais e comportamentais;
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III- conhecer as Diretrizes de Avaliação vigente, bem como os critérios adotados pela E.C.52 e a sua
operacionalização;
IV- conhecer os objetivos previstos para o Componente Curricular, bem como os critérios e procedimentos de
avaliação;
V- conhecer o resultado de seu desempenho escolar;
VI- ter garantida a reposição efetiva de conteúdos, dos dias letivos e das aulas;
VII - ter acesso à Orientação Educacional;
VIII - ter acesso ao apoio pedagógico, por meio do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem;
IX - ter acesso ao Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos, quando for o caso;
X- ter acesso à assistência socio escolar;
XI- ter acesso a Sala de Leitura, laboratórios, quadras poliesportivas, auditórios, bibliotecas, bem como aos
demais espaços escolares disponíveis;
XII- utilizar a Biblioteca/Sala de Leitura e outros meios auxiliares, de acordo com as normas internas;
XIII - ter acesso ao acervo da Biblioteca/Sala de Leitura da unidade escolar;
XIV- receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;
XV– ser ouvido e se defender por escrito no caso de aplicação de medidas disciplinares;
XVI- tomar conhecimento, no ato de matrícula, das disposições do regimento escolar e das resoluções que
dispõem sobre o regime escolar, e avaliação do rendimento escolar;
Art. 39. São deveres dos estudantes:
XIII- tratar o diretor, o professor, os servidores e os demais membros da comunidade escolar com respeito e
decoro;
XIV- comprometer-se com a organização de seu tempo de estudo, com vistas às suas aprendizagens; XV comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares;
XVI- solicitar autorização à equipe gestora da unidade escolar, quando necessitar se ausentar das atividades
escolares;
XVII - usar obrigatoriamente o uniforme oficialmente adotado pela Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal, proibida qualquer customização;

30
XIX- zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar, das instalações, dos
equipamentos e dos materiais existentes na E.C.52;
XX- reconhecer e respeitar o outro na sua dignidade como pessoa humana, considerando a diversidade, sem
distinção de raça/etnia, territorialidade, gênero, sexualidade, convicção política, filosófica ou religiosa, e
condições sociais, físicas, intelectuais, sensoriais e comportamentais;
XXI- indenizar os danos a que der causa, dentro da unidade escolar, na forma da lei e do regimento escolar;
XXII - participar das atividades pedagógicas desenvolvidas pela E.C.52 , respeitados seus direitos;
XXIII - zelar pelo acervo da Biblioteca/Sala de Leitura;
XXIV - zelar pela conservação dos livros didáticos e materiais recebidos;
XXV - observar as regras de devolução dos livros didáticos reutilizáveis ao final de cada ano letivo;
XXVI – ser solidário com o colega estudante que apresentar dificuldades físicas, de locomoção ou de
aprendizagem;
XXVII – trazer justificativa, por escrito, dos pais ou responsáveis, quando necessário; XXVIII – portar-se
corretamente dentro da unidade escolar;
§1º É vedado o ingresso do estudante na unidade escolar sem o uso do uniforme oficial, cujo descumprimento
acarretará na aplicação de medida disciplinar de advertência escrita, sem impedimento de acesso às atividades
escolares.
§2º No caso de reincidência da situação prevista no parágrafo anterior, além da aplicação de nova advertência
escrita, será cabível à Direção notificar a família e/ou responsável legal sobre o impedimento de acesso às
atividades escolares por parte do estudante que não apresentar uniforme oficial.
§3º O atraso injustificado do estudante para ingresso na unidade escolar acarretará advertência escrita, sem
impedimento de acesso às atividades escolares.
§4º No caso de reincidência da situação prevista no parágrafo anterior, além da aplicação de nova advertência
escrita, será cabível a Direção notificar a família e/ou responsável legal sobre o impedimento de acesso às
atividades escolares.
§5º Nas situações previstas nos parágrafos anteriores, o estudante, quando menor, e caso seja impedido de
acessar às atividades escolares devido a reincidência, deverá ser encaminhado a espaço de atendimento, com
o intuito de receber orientação quanto ao cumprimento do regimento escolar, e aguardar o acompanhamento
e a autorização da família e/ou responsável legal para sua liberação.
§6º O atraso considerado justificado e acatado pela Direção assegurará o ingresso do estudante nas atividades
escolares normalmente.

31
§7º A E.C.52 adota o critério de tolerância ao atraso justificado nos casos de comprovação de residência
distante, atestado de comparecimento, alistamento, programas de aprendizagem, dificuldades de locomoção
pública ou por motivo de força maior.
§8º O atraso injustificado do estudante por 3 (três) vezes no ano letivo acarretará a aplicação de suspensão.”
Art. 41. É vedado ao estudante:
I- portar objeto ou substância que represente perigo para a sua saúde, segurança e integridade física ou de
outrem;
II- ingressar na E.C.52 portando arma de fogo, acessório, munição, artefato explosivo, simulacro e
assemelhados à arma de fogo, à arma branca, ou a qualquer item ou objeto que coloque em risco a sua
integridade física ou de outrem;
III– portar, guardar ou oferecer, para consumo próprio ou de outrem, drogas ilícitas, álcool, substâncias
psicoativas ou produtos capazes de causar dependência ou de alterar a capacidade psicomotora;
IV- promover, na E.C.52, qualquer tipo de campanha ou atividade comercial, político-partidária ou religiosa;
V- ocupar-se, durante as aulas, com atividades não compatíveis com o processo de ensino e de aprendizagem;
VI- utilizar aparelhos eletrônicos em sala de aula, salvo por orientação do professor e com o objetivo de
desenvolver atividade pedagógica pertencente ao componente curricular;
VII- participar de jogos de apostas ou de azar no ambiente escolar;
VIII- permanecer com filhos ou com outra criança no interior da E.C.52, salvo casos resguardados pela
legislação;
IX– estimular ou instigar a prática de violência ou de preconceito no ambiente escolar, inclusive por meio das
redes sociais;
X– estimular, promover ou realizar a prática de bullying na E.C.52, inclusive por meio de redes sociais, seja
entre os colegas ou membros da Comunidade escolar;
XI– entrar em sala de aula ou dela sair sem permissão do Professor;
XII - desrespeitar qualquer servidor efetivo, temporários ou terceizado da E.C.52;
XIII – rasurar ou falsificar qualquer documento escolar;
XIV – fumar no interior da E.C.52.
§1º No caso de estudante surpreendido nas situações previstas nos incisos II e III deste artigo, a equipe gestora
da E.C.52 imediatamente comunicará à família, ao Conselho Tutelar e acionará a autoridade policial
competente para as providências legais cabíveis, cabendo à Direção ainda a aplicação de medida disciplinar
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de suspensão ou, se for caso, de transferência, quando o convívio prejudicar a segurança ou o bem-estar da
Comunidade escolar.
§2º No caso de o estudante apresentar sinais de embriaguez ou alteração da capacidade motora em decorrência
do uso de substâncias entorpecentes, a equipe gestora da E.C.52 imediatamente comunicará a família e/ou
responsável legal, ao Conselho Tutelar e aplicar medida disciplinar de suspensão, bem como, posteriormente
encaminhá-lo à orientação educacional.
§3º Todas as situações previstas nesse artigo serão comunicadas imediatamente a família e/ou responsável
legal pelo estudante, bem como registradas no livro de ocorrências.
Art. 41-A. O Diretor quando tomar conhecimento de fato com fundado indício de ato infracional análogo a
crime decorrente de ingresso na E.C.52 de estudante nas situações previstas no inciso II do art. 38 ou com
drogas ilícitas, bem como nos casos de ocorrência de infrações penais, comunicará imediatamente à autoridade
policial competente para que esta adote as providências cabíveis.
Parágrafo único. É cabível a realização de busca ativa individual em pertences de estudante em situação de
flagrante delito ou de fundado indício de crime, com o intuito de localizar objetos descritos neste artigo, desde
que a equipe gestora da unidade escolar avalie os riscos e entenda pela adequação da medida, devendo solicitar
auxílio da autoridade policial competente, caso não conte com apoio de serviço de vigilância ou segurança
armada.
SEÇÃO I
DAS NORMAS DE CONVIVÊNCIA ESCOLAR
Art. 42. As Normas de Convivência Escolar são decorrentes das disposições legais e das determinações do
Regimento e das demais normas emanadas pela SEEDF, aplicáveis a cada caso.
§1º Cabe à gestão escolar disponibilizar em local público e de fácil acesso as Normas de Convivência Escolar.
§2º A E.C52 se dispõe a:
I- realizar, no início de cada ano e/ou semestre letivo, reunião com as famílias e/ou com os responsáveis legais,
estudantes e profissionais da educação, com o objetivo de conhecerem e pactuarem as normas que regem a
escola;
II- informar família e/ou responsáveis legais, sobre a frequência e o desempenho dos estudantes, bem como
sobre o desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico - PPP;
III- identificar, prevenir e transformar situações de conflito no ambiente escolar, por meio da ação conjunta
na busca de soluções coletivas e democráticas;
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IV- convocar, para reunião, as famílias e/ou responsáveis legais pelos estudantes que não observarem as
normas contidas neste Regimento e que apresentem baixo rendimento ou inassiduidade, para, junto com a
E.C.52, adotarem medidas adequadas e promotoras do seu desenvolvimento escolar;
V- encaminhar o estudante à equipe pedagógica da E.C.52 para que seja realizado um estudo de caso e quando
necessário um plano de atendimento individualizado, levando-se em consideração a gravidade e/ou
reincidência dos atos praticados;
VI- articular-se com as redes de proteção e atenção disponíveis, e acioná-las em caso de peculiar situação de
risco/vulnerabilidade do estudante;
VII- quando necessário, estabelecer um Contrato de Convivência/Didático, visando o cumprimento de
responsabilidades pedagógicas pelas partes, a ser definido pelas instâncias escolares, que deverá ser assinado
por estudantes famílias e/ou responsáveis legais;
VIII- construir coletivamente Normas de Convivência Escolar em consonância com os dispositivos deste
Regimento.
SEÇÃO II
DO REGIME DISCIPLINAR DE CARÁTER PEDAGÓGICO
Art. 43. A aplicação de medidas disciplinares de caráter pedagógico constitui evidência para a avaliação de
aspectos comportamentais, incluindo competências socioemocionais, atitudes e valores, que fazem parte da
formação integral do indivíduo e do desenvolvimento de todas as suas dimensões humanas, sendo avaliadas
por meio de estratégias formativas, que devem respeitar a sua singularidade, suas forças e necessidades.
Art. 43-A. O elogio constitui prática pedagógica que estimula a melhoria do comportamento a ser concedido
em reconhecimento à mudança de postura e desenvolvimento do estudante, e acarreta no cômputo de
pontuação positiva no respectivo componente curricular, o qual poderá ser conferido exclusivamente pelo
professor, consoante as seguintes especificidades:
I– elogio individual (+ 0,5);
II– elogio coletivo para turma (+ 0,3).
Parágrafo único. Cabe ao professor o cômputo do ponto relativo ao elogio em seu componente curricular, o
qual valerá para a nota final do bimestre.
Art. 43-B. Em caso de inobservância das normas contidas neste Regimento e conforme a gravidade e/ou
reincidência, o estudante estará sujeito à atribuição de ponto negativo no aspecto formativo do cálculo do
componente curricular que acarretou a prática do descumprimento, sendo que sua aplicação deve ocorrer nos
limites máximos a seguir:
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I – advertência oral ou retirada de sala de aula (- 0,1);
II – advertência escrita (- 0,3);
III– suspensão de sala de aula de, no máximo, três dias (- 0,5).
IV- transferência, quando o ato for aconselhável para manutenção da ordem escolar e melhor desenvolvimento
integral do estudante.
§1º A parte da avaliação formativa que visa o aspecto disciplinar, integrada às outras estratégias de avaliação
formativa dos estudantes, ficará sob a responsabilidade do professor, devendo constar, inclusive, no Projeto
Político-Pedagógico da escola.
§2º A atribuição de notas e/ou menções, nos moldes propostos neste regimento, ocorrerão de acordo com as
diretrizes de avaliação educacional definidas pela SEEDF.
§3º Os casos de medidas disciplinares devem ser tratados de modo integrado entre a E.C.52, família e
Conselho Tutelar.
§4º As medidas disciplinares e seus efeitos na avaliação devem ser consideradas em conjunto com medidas
de proteção a assistência que permitam e incentivem a permanência na unidade escolar, a aprendizagem
e o sucesso na formação integral dos estudantes.
§5º O docente deve certificar-se de que a aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo não
exponham o estudante a situações vexatórias, devendo ser feita preferencialmente de modo reservado.
§6ºAs medidas previstas nos incisos III e IV serão aplicadas por escrito e tão somente pelo Diretor, pelo ViceDiretor ou pelo Supervisor, sendo obrigatoriamente cientificadas aos responsáveis legais do estudante menor.
§7º. A aplicação de suspensão acarretará a determinação da realização e da apresentação de atividades ou
trabalhos escolares complementares e extraclasse; a serem definidos pelo professor de cada componente
curricular referente ao dia da suspensão.
§8º Em caso de reincidência de suspensão no mesmo ano letivo, o estudante deverá, obrigatoriamente,
participar também de atividades voltadas ao desenvolvimento ético, moral, de convivência e bem-estar social,
a serem promovidas e realizadas pela respectiva Coordenação Regional de Ensino, com programação
previamente definida, assegurada, quando couber, a participação dos responsáveis legais pelo estudante.
§9º. Em todas as situações de aplicação de medidas disciplinares de caráter pedagógico, o estudante deverá
ser encaminhado para Orientação Educacional, de modo sistemático, visando ao acolhimento, ao
aconselhamento e à prevenção da reincidência, podendo, inclusive, contar com a participação de seus
responsáveis legais.
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§10. No caso de possível aplicação de medida disciplinar escrita, é assegurado ao estudante o direito ao
contraditório e à ampla defesa, por meio da escuta prévia ou, no prazo de 5 (cinco) dias, por meio de
manifestação por escrito.
§11. A equipe gestora da E.C.52 poderá, a qualquer tempo, rever eventual medida por ela aplicada.
§12. Os incisos I a IV não se aplicam à etapa Educação Infantil.
§13. Para o estudante que sofrer a medida prevista no inciso III deste artigo, será garantida a realização de
provas, testes ou trabalhos, cuja realização equivalerá a respectiva frequência do estudante e
consequentemente o cumprimento do dia letivo.
§14. As medidas aplicadas pela Equipe Gestora deverão ser registradas em livro de ocorrências diárias ou
sistema próprio e, em atas, quando da participação de familiares ou responsáveis legais, sendo vedado seu
registro no Histórico Escolar.
§15. A aplicação de medida de transferência será realizada de modo excepcional, quando não for mais
recomendável a manutenção do estudante na mesma unidade escolar por comprovada necessidade de garantia
de sua proteção e de outros.
§16. Antes da aplicação da medida de transferência, deverá à Equipe Gestora da E.C.52 avaliar previamente
a conveniência e a oportunidade de proceder à mudança interna de turma.
§17. A medida de transferência será aplicada pela Equipe Gestora da E.C.52, após parecer escrito do Conselho
de Classe apontando o cumprimento dos seguintes requisitos:
a) comprovar inadaptação do estudante ao Projeto Político Pedagógico e ao Regimento Escolar, com registro
das medidas adotadas para a devida adaptação;
b) demonstrar que a medida é indicada para o melhor desenvolvimento educacional do estudante;
c)avaliar que a medida é recomendada para a segurança física e psíquica do estudante, bem como dos colegas
e dos profissionais da educação.
§18. No caso de aplicação de medida disciplinar de transferência, caberá à E.C.52 e a respectiva Coordenação
Regional de Ensino a adoção das providências necessárias para realocação do estudante em outra unidade
escolar, preferencialmente, na mais próxima à sua residência.
§19. As medidas disciplinares deste artigo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.
Art. 44. Aos estudantes com diagnóstico de deficiência ou com necessidades educacionais especiais em razão
de suas condições físicas ou mentais que não cumprirem as normas contidas neste Regimento será adotado
procedimento diferenciado.
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Parágrafo único. Os procedimentos serão definidos em reunião de estudo de caso com o Conselho de Classe,
contando com a participação da Orientação Educacional, do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem,
do professor da Sala de Recursos e de demais profissionais envolvidos.
Art. 44-A. As medidas disciplinares correspondentes à retirada de atividade em sala ou externa e à advertência
oral serão aplicáveis exclusivamente pelo respectivo professor, e deverá observar os seguintes procedimentos:
–promover conversa preliminar e reconciliatória com o estudante a ser realizada de modo mais discreto e
reservado possível, na qual seja oportunizada condição de esclarecimento por parte do estudante;
-primar pela manutenção do estudante em sala, por meio da utilização de práticas de mediação;
–conduzir pessoalmente o estudante à Direção, quando a decisão tomada seja pela retirada do estudante de
sala.
§1º A retirada do estudante de sala de aula é medida excepcional e deverá ser justificada pelo professor junto
à Direção da E.C.52.
§2º O estudante que cumprir medida disciplinar e posteriormente demonstrar adequação de conduta poderá
ser contemplado com registro de elogio direto pelo respectivo professor.
§3º A advertência oral e a medida de retirada de sala serão comunicadas imediatamente à equipe gestora da
unidade escolar, que a converterá para escrita, e entregue aos pais ou responsáveis legais para conhecimento
imediato, podendo constar ainda no comunicado a convocação dos pais para esclarecimentos eventualmente
necessários.
Art. 44-B. A aplicação de ações educativas no âmbito escolar deverá corresponder a práticas relacionadas a:
I – ação social no ambiente escolar;
II– reparação de dano;
III- realização de atividade pedagógica curricular extraclasse;
IV– participação em cursos e palestras voltadas ao desenvolvimento integral do Estudante.”
Art. 44-C. A ação social no ambiente escolar envolverá a realização de atividades voltadas para a contribuição
do estudante na organização, limpeza ou manutenção dos espaços da unidade escolar, e deverá ser previamente
definida pela Equipe gestora da unidade escolar em comum acordo com a família e/ou responsável legal
quando menor, mediante a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta Escolar.
§1º A ação social será realizada em dias previamente determinados, no limite de até 5 (cinco) dias letivos,
seguidos ou não, e acompanhadas por funcionário da unidade escolar previamente designado.
§2º No caso de reincidência, a aplicação de nova ação social poderá ser de até 10 (dez) dias letivos.”
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Art. 44-D. A reparação de dano deve ser voltada, principalmente, para a conscientização do estudante sobre o
cuidado que se deve ter com o bem público, a unidade escolar e os materiais e, em segundo plano, para a
restituição de caráter financeiro, quando houver dano ao patrimônio público, em comum acordo com os
responsáveis legais se menor de idade, ou com o próprio estudante se maior, mediante a assinatura de Termo
de Ajustamento de Conduta Escolar.
Art. 44-E. As atividades pedagógicas extraclasse serão orientadas pelo professor e acompanhadas pelo
Coordenador Pedagógico e pelo Pedagogo - Orientador Educacional.
Parágrafo único. O estudante que desenvolver alguma das atividades pedagógicas deverá, após sua conclusão,
elaborar uma apresentação escrita e oral sobre o trabalho devolvido e a sua importância no contexto social, a
fim de compartilhar com os colegas de turma.”
Art. 44-F. O Termo de Ajustamento de Conduta Escolar é um meio alternativo de solução extrajudicial de
conflitos, assinado de forma voluntária, pelo Diretor da E.C.52 e pela família e/ou responsável legal do
estudante menor de idade no exercício do poder familiar previsto no art. 1.634 do Código Civil, ou diretamente
pelo estudante se maior.
§1º o termo de ajustamento de conduta escolar tem como objetivo de as partes assumirem um compromisso
de unirem esforços no aperfeiçoamento da conduta do estudante em contexto pedagógico e educacional,
podendo definir a forma de reparação de eventual dano e a ação social no ambiente escolar.
§2º O Termo de Ajustamento de Conduta Escolar conterá os seguintes elementos: I – identificação das partes;
II– descrição dos fatos ocorridos;
III– reconhecimento dos prejuízos causados;
IV– compromisso de reparação de dano quando houver ou de realização de ação social no ambiente escolar;
V – compromisso de orientação educacional ao estudante e de adoção de práticas conciliatórias;
VI – assinatura das partes e de 2 (duas) testemunhas.
§3º O Termo de Ajustamento Conduta Escola será assinado em 2 (duas) vias, sendo uma cópia encaminhada
obrigatoriamente ao Conselho Tutelar para conhecimento, acompanhamento e adoção de demais medidas que
entender cabíveis, e a Promotoria de Infância e Juventude para fiscalização e controle no exercício de suas
atribuições
§4º A Equipe Gestora da unidade escolar poderá solicitar a mediação do Conselho Tutelar para a celebração
do Termo e de representantes do Grêmio Estudantil ou entidade estudantil, quando o estudante for maior de
idade.
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§5º No caso de descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta Escolar, deverá ser comunicado ao
Conselho Tutelar para providências de sua alçada, e aos demais órgãos ou setores cabíveis visando o
ressarcimento de prejuízo ao erário.
Art. 44-G. O Pedagogo - Orientador Educacional elaborará o relatório semestral de medidas disciplinares
aplicadas, com dados quantitativos e qualitativos, sem fazer qualquer menção aos nomes dos respectivos
estudantes e, após discussão em coordenação pedagógica, deverá propor sugestões de melhorias e
aperfeiçoamento do regime disciplinar.
§1º O relatório deverá ser encaminhado pela Direção à Coordenação Regional de Ensino para compilação e
posterior envio à Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação – SUPLAV, para registro,
elaboração e publicação de compilado contendo o diagnóstico situacional geral da Rede Pública de Ensino,
visando à revisão e à melhoria contínua do processo disciplinar escolar.
Art. 45. Admitir-se-á a adoção da medida de transferência do estudante desde que: I - seja aplicada por
deliberação do Conselho de Classe;
II- seja convocado o Conselho Tutelar para reunião que deliberará sobre a possível transferência de estudante,
submetendo-a ao crivo do Conselho Escolar;
III- seja assegurada vaga em outra unidade escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e, sempre
que possível, próximo de sua residência, tendo ainda assegurado o atendimento específico, tanto pela unidade
escolar como pela Coordenação Regional de Ensino.
§1º A Coordenação Regional de Ensino deverá garantir ou indicar a unidade escolar para qual o estudante será
transferido.
§2º A transferência para outra unidade escolar ocorrerá, sempre que possível, em período de férias e recessos
escolares ou entre bimestres/ semestres letivos.
CAPÍTULO IV
DA FREQUENCIA DO ALUNO
Art. 46. O controle da frequência dos estudantes, conforme o disposto na legislação vigente, observará a
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas estabelecido para o ano ou
semestre letivo, computados os exercícios domiciliares amparados por Lei.
Art. 47. Para o estudante que se matricular em outra época que não o início do período letivo, o cômputo da
frequência deverá incidir sobre o período que se inicia, ou seja, a partir de sua matrícula até o final do período
letivo, calculado o percentual de 75 % (setenta e cinco por cento) sobre as atividades desse período.
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Parágrafo único. As unidades escolares deverão ofertar Atividades Complementares Compensatórias de
infrequência, como forma de suprir as atividades escolares, das quais o estudante não tenha participado.
Art. 48. O estudante que por motivo justo faltar a qualquer atividade pedagógica deverá apresentar justificativa
até 5 (cinco) dias letivos, após o ocorrido, para a Direção da E.C.52.
§1º São consideradas ausências justificadas nos seguintes casos:
I - convocação oficial do poder público;
II - atividades militares;
III - exercício efetivo de plantões;
IV - atestado médico;
V- licença gestante nos termos da Lei n.º 6.202, de 17 de abril de 1975;
VI- licença de acompanhamento, por motivo de doença do cônjuge, companheiro, pai, mãe, filho, irmão,
enteado ou menor sob guarda ou tutela;
VII- falecimento do cônjuge, companheiro, pai, mãe, filho, irmão, enteado ou menor sob guarda ou tutela, por
oito dias consecutivos, incluído o dia da ocorrência.
§2º Os estudantes selecionados para representarem o País ou o Distrito Federal, em viagens nacionais ou
internacionais, terão suas faltas justificadas mediante a apresentação de documentos.
§3º Estudantes pertencentes a populações em situação de itinerância tais como: ciganos, indígenas, povos
nômades, trabalhadores itinerantes, acampados, circenses, artistas e/ou trabalhadores de parques de diversão,
de teatro mambembe, dentre outros, terão suas faltas justificadas.
§4º A E.C.52 exigirá a apresentação de documento comprobatório para o registro das faltas justificadas.
§5º Os estudantes com ausências justificadas terão tratamento didático-pedagógico específico, cujos
procedimentos serão definidos pela E.C.52 em seu Projeto Político Pedagógico - PPP.
Art. 49. Para fins de cálculo das faltas no Diário de Classe bem como no Sistema Informatizado, os seguintes
procedimentos devem ser, rigorosamente, observados:
I- totalizar o número de faltas justificadas;
II- totalizar o número de faltas não justificadas;
III- para fins de apuração do resultado bimestral e/ou final, levar em conta, apenas, o total de faltas não
justificadas.
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Parágrafo único. Para fins de registros escolares do estudante, serão apresentadas tão somente, as faltas não
justificadas, no Boletim Escolar e nos demais documentos de escrituração escolar.
Art. 50. A escolaridade e o atendimento educacional especializado em classe hospitalar e/ou em domicílio aos
estudantes matriculados na E.C.52 e impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde
prolongado, que implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência em domicílio,
serão garantidos por meio de atividades pedagógicas domiciliares, sob a responsabilidade da equipe gestora,
do corpo docente e família e/ou responsável legal do estudante, devidamente previstos no Projeto PolíticoPedagógico - PPP da escola.
§1º A escolaridade em Classe Hospitalar será responsabilidade da E.C.52 e da família, mediante ação integrada
da Secretaria de Estado de Saúde - SES e a SEEDF.
§2º À estudante gestante deve ser garantido o exercício domiciliar individualizado e com acompanhamento
da unidade escolar pelo prazo previsto na Constituição Federal de 1988 para licença maternidade, qual seja,
180 (cento e oitenta dias) dias.
§4º As atividades pedagógicas domiciliares referem-se às aprendizagens desenvolvidas em sala de aula e
avaliadas na perspectiva formativa.
Art. 51. Não há amparo legal ou normativo para o abono de faltas ou para tratamento diferenciado a estudantes
que se ausentem regularmente dos horários de aulas por motivos religiosos.

SEÇÃO I
DO ABANDONO DE ESTUDO
Art. 52. Será considerado abandono de estudo, quando o estudante obtiver um número de faltas consecutivas
superior a 25% (vinte e cinco por cento) e não retornar à unidade escolar até o final do ano/semestre letivo.
§1º A E.C.52 ao esgotar todas as possibilidades de contato com a família ou responsável legal.
§2º A situação de “abandono” somente é definida e registrada em documentos de escrituração escolar, ao final
do ano letivo.
CAPÍTULO V
DO HORÁRIO
Art. 53. Fica estabelecido que a entrada dos alunos para as aulas serão às 7:30 (sete horas e trinta minutos)
pela manhã e 13:00 (treze horas) à tarde;
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Art. 54. Os turnos se encerrarão às 12:30 (doze horas e trinta minutos) e às 18:00 (dezoito horas)
respectivamente;
CAPÍTULO VI
DA AVALIAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
Art. 55. A avaliação, categoria central da organização do trabalho pedagógico, visa diagnosticar, intervir,
acompanhar e orientar os processos educacionais nos seus três níveis, aprendizagem, institucional e em larga
escala.
Art. 56. O Currículo da Educação Básica, as Diretrizes de Avaliação Educacional e a Organização Curricular
do Projeto Político-Pedagógico - PPP da E.C.52 constituem os parâmetros orientadores dos processos
avaliativos praticados na e pela unidade escolar.
Art. 57. A função formativa da avaliação é o princípio norteador das práticas avaliativas em toda a Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal.
Art. 58. A E.C. 52 fará constar em seu Projeto Político-Pedagógico - PPP os critérios para a avaliação dos
estudantes, em consonância com este Regimento.
Art. 59. Os critérios para avaliação e os respectivos valores atribuídos a cada instrumento ou procedimento
didático-pedagógico constituído serão publicizados às famílias e/ou aos responsáveis legais e ao estudante, se
maior.
Art. 60. A avaliação na Organização do Trabalho Pedagógico observará:
I- os princípios da avaliação formativa;
II- a articulação entre os três níveis da avaliação como aprendizagem, institucional e em larga escala (ou de
redes);
III- avanço de estudos para o ano/série subsequente nos termos deste Regimento; IV - progressão continuada
das aprendizagens;
V- progressão parcial com dependência, exceto para estudantes inseridos nas turmas de Correção da Distorção
Idade/Série - CDIS;
VI- recuperação para estudante ou grupo deles com baixo rendimento escolar, por meio de intervenções
paralelas e contínuas;
VII- aproveitamento de estudos concluídos com êxito;
VIII- frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas, conforme legislação
vigente e computados os exercícios domiciliares amparados por Lei.
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Art. 62. Os resultados das avaliações referentes ao Ensino Religioso e aos Projetos Interdisciplinares, que
integram a Parte Diversificada das Matrizes Curriculares do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da
Educação de Jovens e Adultos, não serão considerados para efeito de retenção ou reprovação dos estudantes.
SEÇÃO I
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 61. Na Educação Infantil, a avaliação objetiva captar as expressões, a construção do pensamento e do
conhecimento, o desenvolvimento da criança, bem como suas necessidades e seus interesses, em favor do seu
desenvolvimento integral, por meio da observação sistemática e do acompanhamento contínuo das atividades
individuais e coletivas das crianças.
§1° A avaliação é realizada sem o objetivo de promoção, mesmo para acesso ao Ensino Fundamental, sendo
a criança promovida automaticamente ao término do ano letivo.
§2° Os instrumentos e os procedimentos avaliativos serão elaborados e aplicados com vistas ao
desenvolvimento da criança.
§3° As reflexões, análises e inferências, oriundas das observações sistemáticas, são registradas sob a forma de
Relatório Descritivo Individual do Aluno – RDIA, que serão compartilhados com as famílias e/ou os
responsáveis legais, ao final de cada semestre.
§4° No caso dos estudantes da Educação Especial que estejam matriculados em turmas de Educação Infantil
e necessitem de adequação curricular, os instrumentos e procedimentos avaliativos serão adaptados às
necessidades e às especificidades da situação.
§5° O Conselho de Classe na Educação Infantil é, também, um espaço avaliativo para pensar, planejar, avaliar
e promover o encontro dos processos de ensinar e aprender.
SEÇÃO II
NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
Art. 62. No Ensino Fundamental - anos iniciais, a avaliação é realizada por meio da observação e do
acompanhamento contínuo das atividades individuais e coletivas, com o objetivo de se constatar os avanços
obtidos pelo estudante e favorecer o (re) planejamento docente, considerando as dificuldades enfrentadas no
processo de ensino e aprendizagem, bem como a busca de soluções.
§1º No 1º ano e no 2º ano do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, a avaliação não assume caráter
promocional ano a ano, sendo admitida a retenção apenas no 3º ano.
§ 3º Nas unidades escolares organizadas em Ciclos para as Aprendizagens, o caráter processual e contínuo da
avaliação formativa deve ocorrer, podendo haver retenção somente ao final do segundo bloco (5º ano) do
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Ensino Fundamental.
§4º Os resultados das avaliações são registrados, sob forma de Relatórios de Avaliação - RAv, compartilhados
com as famílias e/ou os responsáveis legais e o próprio estudante ao final de cada bimestre.
§ 5º O Relatório de Avaliação – RAv constitui-se documento de escrituração escolar, compondo o dossiê do
estudante, e deve acompanhá-lo quando de sua transferência.
CAPÍTULO VII
DO ACESSO ÀS SALAS DE AULA
Art. 63. A sala de aula é um recinto reservado aos professores e alunos, o acesso a elas de pessoas estranhas
só será possível mediante autorização ou convite;
Art. 64. Não será permitida a entrada de pais ou quaisquer outras pessoas nas salas, durante as aulas, sem a
prévia autorização do professor.
Art. 65. Havendo necessidade, eventual, de o aluno sair mais cedo, o responsável deverá comunicar o fato a
Direção, Supervisão Pedagógica, Orientação Educacional ou Coordenação Pedagógica para solicitar
autorização.
CAPÍTULO VIII
DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Art. 66. É de responsabilidade do pai ou responsável:
I – Acompanhar os deveres de casa e a frequência do aluno;
II – Buscar a criança no horário correto;
III- Conscientizar-se de que o horário de conversar com o professor é no horário de coordenação;
IV– Observar se o aluno está levando para a escola os materiais básico tais como: lápis, borracha, lápis de cor,
apontador, cola, tesoura, caderno e livros.
V– Devolver os livros didáticos utilizados pelo aluno no final do ano letivo, quando não consumível, ou a
qualquer tempo em caso de transferência;
VI– Valorizar e respeitar os profissionais que atuam na escola.
VIII– Orientar o aluno para o cumprimento das regras de convivência social e deste regimento.
IX– Comunicar a escola toda informação necessária para o bom desenvolvimento do estudante, como histórico
médico, atividades extracurriculares, situação legal, etc..
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X– Participar das reuniões de pais e mestres.
XI– Acompanhar a agenda dos estudantes e preencher os dados necessários com informações atualizadas.
XII – Manter os dados atualizados na secretaria.
XIII – Trazer o aluno para o reforço no horário contrário quando convocado, e assinar o termo de desistência
do reforço se não for trazer o estudante.

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

A escola situa-se no setor P sul, EQNP 36 /38 próximo ao Setor habitacional Por do Sol. A comunidade
escolar é oriunda das quadras do Setor P. Sul adjacentes à escola, setor de chácaras, Condomínios Pôr do Sol
e Sol Nascente.
O Setor “P” Sul, implantado em mil novecentos e setenta e nove, está organizado por uma estrutura
geométrica regular, similar ao desenho original de Ceilândia. Ocupa cerca de trezentos e trinta e um hectares,
com doze mil e dezessete lotes, ou seja, 36,3 lotes por hectare. Entretanto, quando este setor foi implantado já
se buscava aumentar a densidade da ocupação urbana de Ceilândia e, a exemplo do Setor “O” (1976) e do
setor conhecido como Guariroba (1977), reproduziram o padrão de organização espacial da malha urbana
original e ao mesmo tempo aumentaram o número de lotes por unidade de área.
Nesta fase, a SHIS ainda concentrava a produção das unidades habitacionais dos assentamentos
urbanos promovidos pelo poder Público. Aproximadamente em 1998, começou-se um movimento de
fracionamento e vendas das chácaras que estavam ao redor do Setor P Sul. Este movimento fez com que várias
casas fossem construídas ao redor das antigas moradias. Sob a égide de condomínios, surgiu vários ao redor
do P Sul. A região costuma ser denominada popularmente como Condomínio Pôr do Sol e Condomínio Sol
Nascente, apesar de cada conjunto ter adotado ou não nomes diferentes. Passando por movimento de
regulamentação.
De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 2018 (PDAD, 2019) a população
urbana da RA Ceilândia estimada é de 432.927 habitantes. Sendo que do total de habitantes da RA Ceilândia,
59% estão na faixa etária de 15 a 49 anos, os idosos, acima de 60 anos, são 9,9%. A população de zero a 14
anos totaliza 22%.

45

até 4
48,4
11.345
48,8
15.582
anos
5a9
48,8
10.994
48,7
14.148
anos
10 a 14
49,1
13.020
49,0
16.879
anos
15 a 19
49,6
14.282
49,6
18.856
anos
20 a 24
51,0
14.843
50,9
19.224
anos
25 a 29
51,7
15.191
51,6
18.691
anos
30 a 34
52,4
16.197
52,3
19.715
anos
35 a 39
53,6
17.153
53,4
21.334
anos
40 a 44
53,5
15.343
52,9
19.348
anos
45 a 49
53,2
12.637
52,4
15.455
anos
50 a 54
54,1
10.169
53,1
11.938
anos
55 a 59
57,1
8.098
56,2
9.195
anos
60 a 64
59,1
7.164
58,4
7.867
anos
65 a 69
59,0
6.053
58,4
6.556
anos
70 a 74
58,2
4.320
57,8
4.632
anos
75 a 79
57,7
2.735
57,5
2.922
anos
80 anos
60,4
2.941
60,4
3.063
ou mais
Fonte: Codeplan/DIEPS/GEREPS/PDAD 2018

Masculino Pôr
do Sol e Sol
Nascente Total

Masculino Pôr
do Sol e Sol
Nascente %

Masculino –
Ceilândia Total

Masculino Ceilândia %

Masculino Ceilândia
Tradicional
Total

Masculino Ceilândia
Tradicional %

Feminino Pôr
do Sol e Sol
Nascente - Total

Feminino Pôr
do Sol e Sol
Nascente %

Feminino –
Ceilândia
Total

Feminino –
Ceilândia %

Feminino –
Ceilândia
Tradicional
Total

Feminino –
Ceilândia
Tradicional %

idade

Tabela 1. População por faixa etária e sexo, Ceilândia, Distrito Federal, 2018.

49,8

4.237

51,6

12.092

51,2

16.365

50,2

4.273

48,4

3.154

51,2

11.540

51,3

14.899

51,6

3.359

48,8

3.859

50,9

13.498

51,0

17.544

51,2

4.046

49,6

4.574

50,4

14.516

50,4

19.169

50,4

4.653

50,8

4.381

49,0

14.283

49,1

18.524

49,2

4.241

50,9

3.500

48,3

14.175

48,4

17.549

49,1

3.374

51,4

3.518

47,6

14.695

47,7

18.016

48,6

3.321

52,5

4.181

46,4

14.842

46,6

18.621

47,5

3.779

50,8

4.005

46,5

13.361

47,1

17.233

49,2

3.872

49,0

2.818

46,8

11.124

47,6

14.060

51,0

2.936

48,0

1.769

45,9

8.638

46,9

10.552

52,0

1.914

50,2

1.097

42,9

6.074

43,8

7.161

49,8

1.087

40,9

4.968

41,6

5.605

41,0

4.203

41,6

4.679

41,8

3.102

42,2

3.377

42,3

2.002

42,5

2.157

39,6

1.926

39,6

2.011

Sobre a escolaridade, 96,5% dos moradores com cinco anos ou mais de idade declararam saber ler e
escrever (Tabela 2). Para as pessoas entre 4 e 24 anos; 55,4% reportaram frequentar escola pública (Tabela
3).
Tabela 2. Pessoas com cinco anos ou mais que sabem ler e escrever, Ceilândia, Distrito Federal, 2018.
Ceilândia
Ceilândia
Tradicional %
Tradicional Total
Não
3,3
10.616
Não sabe
0,5
1.560
Sim
96,2
311.911
Total
100,0
324.087
Fonte: Codeplan/DIEPS/GEREPS/PDAD 2018.
Respostas

Ceilândia %
3,5
0,4
96,1
100,0

Ceilândia Total
13.924
1.679
385.376
400.980

Pôr do Sol e Sol
Nascente %
4,3

Pôr do Sol e Sol
Nascente Total
3.309

95,5
99,8

73.466
76.774

Tabela 3. Situação de frequência escolar da população entre 4 e 24 anos, Ceilândia, Distrito Federal, 2018.
Respostas

Ceilândia
Tradicional %

Não, mas já frequentou
26,8
Não, nunca frequentou
1,2
Sim, particular
17,4
Sim, pública
54,6
Total
100,0
Fonte: Codeplan/DIEPS/GEREPS/PDAD 2018.

Ceilândia
Tradicional
Total
29.989
1.381
19.502
61.140
112.012

Ceilândia %
27,6
1,7
15,3
55,4
100,0

Ceilândia Total
40.383
2.420
22.368
80.888
146.059

Pôr do Sol e Sol
Nascente %
30,5
3,1
8,4
58,0
100,0

Pôr do Sol e Sol
Nascente Total
10.394
1.038
2.866
19.748
34.046
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A frequência escolar, por faixa de idades, é apresentada na Tabela 4.

79,7

14.666

2,6

1.164

83,0
15,5
2,7
11,4

20.857
1.945
1.530
2.495

92,0
29,2

Não frequentou Pôr
do Sol e Sol
Nascente Total

Não frequentou Pôr
do Sol e Sol
Nascente %

Não frequentou
Ceilândia Total

Não frequentou
Ceilândia %

2.170
12.768
4.422

Não frequentou
Ceilândia
Tradicional Total

70,8
97,2
82,1

Não frequentou
Ceilândia
Tradicional %

Frequentou Pôr do
Sol e Sol Nascente
Total

4.274
10.634
56.177
19.395

Frequentou Pôr do
Sol e Sol Nascente
%

Até 3 anos
20,3
3.735
17,0
Entre 4 e 5 anos
88,9
8.464
84,5
Entre 6 e 14 anos
97,4
43.409
97,3
Entre 15 e 17 anos 90,7
14.973
88,6
Fonte: Codeplan/DIEPS/GEREPS/PDAD 2018.

Frequentou
Ceilândia Total

Frequentou
Ceilândia %

Frequentou
Ceilândia
Tradicional Total

Frequentou
Ceilândia
Tradicional %

Respostas

Tabela 4. Frequência escolar, por faixa de idade, Ceilândia, Distrito Federal, 2018.

6.191
893

Por fim, no que diz respeito à escolaridade das pessoas com 25 anos ou mais, 37,8% declararam ter o
ensino médio completo. (Tabela 5)
Tabela 5. Escolaridade das pessoas com 25 anos ou mais de idade, Ceilândia, Distrito Federal, 2018.
Respostas

Ceilândia
Tradicional %

Sem escolaridade
3,1
Fundamental incompleto
24,5
Fundamental completo
5,2
Médio incompleto
6,8
Médio completo
38,6
Superior incompleto
6,7
Superior completo
15,2
Total
100,0
Fonte: Codeplan/DIEPS/GEREPS/PDAD 2018.

Ceilândia
Tradicional
Total
6.559
52.104
10.975
14.392
81.903
14.145
32.359
212.436

Ceilândia
%
3,2
26,5
5,2
7,0
37,8
6,1
14,2
100,0

Ceilândia Total
8.118
67.868
13.364
18.004
96.721
15.506
36.269
255.849

Pôr do Sol e Sol
Nascente %
3,6
36,3
5,5
8,3
34,1
3,1
9,0
100,0

Pôr do Sol e Sol
Nascente Total
1.558
15.764
2.389
3.613
14.819
1.360
3.910
43.413

No que compreende a renda domiciliar estimada foi de R$ 3.144,7, que resulta em um valor médio por
pessoa de R$ 1.120. Quanto à desigualdade, o índice de Gini da renda domiciliar foi de 0,49, enquanto para a
renda por pessoa foi de 0,5. A Tabela 6 apresenta a distribuição do rendimento bruto do trabalho principal por
faixas de salário-mínimo (considerando o valor de 2018, de R$ 954,00). Enquanto a Tabela 7 apresenta a
renda domiciliar para estas mesmas faixas.
Tabela 6. Rendimento bruto do trabalho principal por faixas de salário-mínimo, Ceilândia, Distrito Federal,
2018.
Respostas

Ceilândia
Tradicional %

Até 1 salário mínimo
13,6
Mais de 1 a 2 salários mínimos
53,3
Mais de 2 a 5 salários mínimos
25,2
Mais de 5 a 10 salários mínimos 6,3
Total
98,4
Fonte: Codeplan/DIEPS/GEREPS/PDAD 2018.

Ceilândia
Tradicional
Total
13.545
53.153
25.130
6.313
98.141

Ceilândia %

Ceilândia Total

14,8
54,7
23,5
5,6
98,7

18.583
68.693
29.456
7.088
123.820

Pôr do Sol e Sol
Nascente %
19,6
60,4
16,8
3,0
99,9

Pôr do Sol e Sol
Nascente Total
5.038
15.540
4.326
775
25.679
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Tabela 7. Rendimento bruto domiciliar por faixas de salário-mínimo, Ceilândia, Distrito Federal, 2018.
Ceilândia
Tradicional %

Respostas

Até 1 salário mínimo
13,4
Mais de 1 a 2 salários mínimos
26,7
Mais de 2 a 5 salários mínimos
39,7
Mais de 5 a 10 salários mínimos
13,3
Mais de 10 a 20 salários mínimos
5,9
Total
99,0
Fonte: Codeplan/DIEPS/GEREPS/PDAD 2018.

Ceilândia
Tradicional
Total
9.515
19.007
28.236
9.457
4.178
70.391

Ceilândia %
14,1
27,9
40,0
12,1
5,0
99,1

Ceilândia
Total
12.402
24.584
35.241
10.665
4.384
87.277

Pôr do Sol e Sol
Nascente %

Pôr do Sol e Sol
Nascente Total

17,0
32,9
41,3
7,1

2.888
5.578
7.005
1.208

98,4

16.679

E em relação à cultura e ambiente:
O Setor P Sul possui alguns pontos de destaque: a Casa do Cantador, o Sítio Arqueológico, a Usina de
Tratamento de Lixo e o Museu de Limpeza Urbana.
O Sitio Arqueológico descoberto em 1996, está localizado na Chácara Santa Terezinha, número 112.
O responsável pela descoberta do sítio, que tem cerca de 4 hectares de área, foi o arqueólogo Eurico Teófilo
Mulher. Outro ponto de destaque no bairro é a Usina de Tratamento de Lixo. De acordo com o prefeito
Valdinei Vieira, ela é a segunda maior usina de lixo da América Latina. Agora é a vez de citar o Museu da
Limpeza Urbana. O museu fica bem próximo a Usina de Tratamento de Lixo. Lá é possível encontrar peças e
sucatas de vários objetos antigos.
Além disso, têm-se a oportunidade de apreciar diversas montagens feitas por trabalhadores do local. E
tratando de cultura, temos de falar da Casa do Cantador. É um ponto importante do bairro, que reúne artistas
de várias localidades. A Casa do Cantador foi projetada por Oscar Niemeyer. O objetivo principal é sediar a
Federação Nacional das Associações de Cantores, Repentistas, Poetas e Cordelistas que promovem encontros
e festivais.
Em relação aos Indicadores de Desempenho Escolar: No IDEB, a escola apresentou:
TAXA DE APROVAÇÃO

SAEB
Língua Portuguesa

Ni

Proficiência
Padronizada

Proficiência
Média

Proficiência
Padronizada

189,2

5,1

196,4

5,2

5,15

0,87

192,9

5,2

211,3

5,8

5,50

96,2

0,92

195,3

5,3

215,8

5,9

5,63

82,9

93,8

0,91

194,2

5,3

214,4

5,9

5,59

79,7

100,0

95,6

0,94

205,1

5,7

218,1

6,0

5,85

97,8

80,3

87,1

92,4

0,91

213,9

6,0

223,1

6,2

6,11

98,1

100,0

73,1

99,1

93,7

0,92

212,9

6,0

218,5

6,0

6,00

98,6

99,1

87,3

96,1

93,9

0,95

219,6

6,2

225,2

6,3

6,25

ANO

1º

2º

3º

4º

5º

Pi

2005

100,0

98,4

78,0

81,9

79,6

0,87

2007

91,6

95,9

77,9

80,8

91,8

2009

100,0

97,1

82,3

86,3

2011

100,0

99,1

84,2

2013

96,9

100,0

2015

100,0

2017
2019

Proficiência
Média

Matemática

48

ANO
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019

IDEB
META
4,5
4,9
5,3
5,5
5,8
6,0
6,3

VALOR
4,5
4,8
5,2
5,1
5,5
5,6
5,5
5,9

Em relação ao desempenho na Prova Diagnóstica 2019 – Avaliação em Destaque, a escola apresentou
os seguintes resultados:
No 1º Bloco do 2º Ciclo, no que diz respeito à leitura:

E em matemática:

Enquanto o 2º Bloco do 2º Ciclo apresentou: Em Língua Portuguesa e Matemática:

Devido a pandemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) - Sars-CoV-2, causador da
COVID-19, as escolas públicas foram fechadas no dia 11 de março de 2020, pois segundo a Organização
Mundial da Saúde o isolamento social é necessário. Portanto, em março de 2020 o Governador do Distrito
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Federal assinou o Decreto nº 40.520, de 14 de março de 2020, revogado pelo Decreto n° 40.539, de 19 de
março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo coronavírus, e dá outras providências. E a Promotoria de Justiça
de Defesa da Educação – PROEDUC, autorizou o uso de tecnologias de informação e comunicação – TCIs
para realização de atividades pedagógicas nas redes de ensino pública e privada do DF da Educação Básica.
Assim, a Escola Classe 52 adaptou-se a realidade da educação tecnológica preconizada pelos
documentos norteadores da SEE DF, buscando entrar em conformidade com o que diz o Guia Anos Iniciais –
Orientações para Atividades de Ensino Remoto, de 2020:
o planejamento das ações educativas, as ferramentas e materiais
produzidos para o trabalho com os estudantes e a formação de
professores, como a Plataforma Google Classroom, lives, podcasts,
formação à distância, sugestões de atendimento para os estudantes que
não tem acesso à internet, a busca ativa aos discentes que não acessaram
a plataforma e que ainda não contactaram a escola neste período, bem
como orientações gerais à comunidade escolar .Tais ações estão sendo
adotadas concomitantemente com o acolhimento da comunidade escolar e
o fortalecimento dos vínculos entre escola e família, tão necessários para
este momento, uma vez em que é a família quem acompanha continuamente
o estudante em casa.(p.09)

Adaptando-se a realidade encontrada pela comunidade escolar. Respeitando as limitações enfrentadas
pela escola. Iniciou-se a busca ativa de seus estudantes, contando com os esforços de toda a comunidade
escolar. A busca ativa dos estudantes ainda tem acontecido e muitos estão participando. No ano de 2021,
obtivemos os seguintes dados quantitativos quanto a questão da Educação remota:
- Dos 786 estudantes matriculados, 645 aceitaram o uso da plataforma;
- Dos alunos que aceitaram, 348 participam diariamente das atividades da plataforma.

FUNÇÃO SOCIAL
“A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do direito de aprender e da
conquista da cidadania. A escola, instituição formal de educação, muitas vezes o equipamento público mais
próximo da comunidade, é chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição
se vê como educadora, mas também como “protetora” e isso tem provocado debates acerca não só de sua
especificidade, mas também dos novos atores sociais que buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções
e dos movimentos e organizações que igualmente buscam a companhia dessa instituição escolar para
constituí-la e, talvez, ressignificá-la.” (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10).
A escola é, também, espaço de socialização e transformação. É o lugar de encontros de pessoas,
origens, crenças, valores diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades. “Espaço
de difusão sociocultural; e é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do conhecimento produzido
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historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise do mundo que o cerca, em um processo dialético
de ação e reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua realidade. [...].”. (PPP Carlos Mota,
p.18). Desse modo, “A ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo
diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas para que se consiga superar a distância entre o
que se constrói dentro e fora da escola”. (PPP Carlos Mota, p.20).
Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygotsky e Pedagogia Históricocrítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se constrói em interação com o com o meio
social e natural que o cerca. Sendo assim, a escola e todos os seus atores são convocados a juntos, pensar e
fazer educação por meio da imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando a não
neutralidade que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que envolvem a existência humana, desta
forma, a E.C. 52 quer formar cidadãos críticos, criativos e participativos.

PRINCÍPIOS
A Escola Classe 52 de Ceilândia adota como norteador do seu planejamento e trabalho pedagógico os
princípios estabelecidos pelos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, baseados nas Diretrizes Curriculares Nacionais, de acordo com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação e em consonância com a Constituição Federal. São eles:
1.Princípios da Educação Integral:
a. Integralidade
Que entende que a educação deve ser considerada como um processo que perpassa toda a vida, dando
a devida importância a todas as dimensões humanas, equilibrando os aspectos cognitivos, afetivos,
psicomotores e sociais visando o pleno desenvolvimento das potencialidades humanas.
b. Intersetorialização
Implica em haver “a Intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes
campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, buscando
potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a melhoria da qualidade da
educação” (Currículo em Movimento da Educação Básica, 2014).
c. Transversalidade
Pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os
alunos trazem de fora da escola. A transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar
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de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da
comunidade.
d. Diálogo escola e comunidade
Entende a escola como um polo de indução de intensas trocas culturais e de afirmação de identidades
sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para receber e incorporar saberes próprios da
comunidade, resgatando tradições e culturas populares.
e. Territorialidade
Significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como um rico laboratório de
aprendizagem. Entendendo que a educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão participativa e na
corresponsabilização pelo processo educativo.
f. Trabalho em rede
Implica que todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, com o objetivo
de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é só
do professor ou da escola, mas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do
educando. Nessa ambiência favorável ao diálogo, o professor não está sozinho, faz parte da equipe da escola
e da rede de ensino.
2. Ético:
a. Participação
Como princípio democrático, traz a noção de cidadania ativa, isto é, complementariedade entre a
representação política tradicional e participação popular no espaço público, compreendendo que não se trata
de uma sociedade homogênea e sim marcada por diferenças de classe, éticas, religiosas, etc..
3. Estético:
a. Corresponsabilidade pela vida social
Implica em partilhar com os poderes públicos e com os diferentes grupos sociais, organizados ou não,
a responsabilidade pelos destinos da vida coletiva, expressando-se em diferentes linguagens (música, teatro,
dramatização, pintura, colagens etc.).
É nesse sentido a responsabilidade de todos a construção de um Brasil melhor e igualitário.
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4. Epistemológicos:
a. Unicidade entre teoria e prática
Compreende que a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, implicam
em privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de
conceitos voltados para a construção do conhecimento, permeadas por incentivos constantes ao raciocínio,
problematização, questionamento, dúvida.
b. Interdisciplinaridade e contextualização
Significando que a interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes
disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do
conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento. A
contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos
didático-pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar
e avaliar).
c. Flexibilização
Entende a flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de
produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, para atender
as novas demandas de uma sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos.
5.Educação Inclusiva
Acredita que o processo de inclusão escolar preconiza uma instituição educacional de qualidade para
todos e com todos os estudantes. Assumindo que as diferenças humanas são normais e que, em consonância
com a aprendizagem de ser adaptada às necessidades da criança, ao invés de se adaptar a criança às assunções
pré-concebidas a respeito do ritmo e da natureza do processo de aprendizagem

MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS.
1. Missão:
A missão da SEEDF é “Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à
formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de construção científica, cultural e
política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no
decorrer do percurso escolar de todos os estudantes”. (PPP Carlos Mota, p. 25).
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A missão da Escola Classe 52 é proporcionar aos educandos um ensino de qualidade colaborando para
o desenvolvimento global de cada um, oferecendo-lhes a formação indispensável para construir o seu próprio
conhecimento e para atuar na sociedade como cidadãos críticos, criativos e participativos.
Como preconiza a Constituição Federal de 1988 em seu Art. 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.

E à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996) em seu Art. 22:
A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.

Visamos ainda à construção de uma educação de qualidade referenciada nos sujeitos sociais e na
formação integral, garantindo assim, uma educação pública de qualidade social, mediada pela gestão
democrática e articulada à proposta de formação integral dos estudantes, num processo de inclusão
educacional que objetiva a permanência com sucesso escolar dos (as) estudantes. Busca-se, essencialmente, a
paz, a igualdade de direitos, a necessidade de se cumprir deveres e desta forma atender e acolher, com carinho,
o educando e sua família. Ao buscar a autonomia da escola, busca-se também o direito a uma educação pública
de qualidade de forma que se atenda ao educando em sua integridade física, social, econômica e cultural e ao
mesmo tempo valorize-o e respeite-o em sua individualidade e realidade.
Nesse sentido, os princípios norteadores deste plano de trabalho seguem os princípios das Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN, 2013, p.107-108):
Epistemológico: dignidade da pessoa humana, Didático Pedagógico:
igualdade de direitos, Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e
autonomia; de respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso
com a promoção do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar
quaisquer manifestações de preconceito e discriminação. Políticos: de
reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem
comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais;
de busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos
bens culturais e outros benefícios; de exigência de diversidade de
tratamento para assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que
apresentam diferentes necessidades; de redução da pobreza e das
desigualdades sociais e regionais. Estéticos: de cultivo da sensibilidade
juntamente com o da racionalidade; de enriquecimento das formas de
expressão e do exercício da criatividade; de valorização das diferentes
manifestações culturais, especialmente as da cultura brasileira; de
construção de identidades plurais e solidárias.

No que se refere à dignidade da pessoa humana, empenha-se em desenvolver no cotidiano escolar o
respeito aos direitos humanos, repúdio à discriminação do aspecto da igualdade de direitos refere-se à
necessidade de garantir a todos a mesma dignidade e possibilidade do exercício da cidadania. Indiferentemente
das diferenças sociais, culturais, étnicas, de gênero, regionais, etárias, religiosas e socioeconômicas.
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Considera-se que todas as pessoas são diferentes. É preciso observar o princípio da equidade para garantir que
a igualdade seja efetivamente alcançada no ambiente escolar.
A participação nos projetos escolares, fundamentada em princípios éticos, efetiva a importância do
princípio democrático, traz a noção de cidadania ativa, compreendendo que a escola representa a sociedade e
por isto não é homogênea, há a presença da diversidade humana.
Finalmente, ao conceber o princípio estético: corresponsabilidade pela vida espera-se que a escola seja
o espaço privilegiado para a expressão da vida por meio de diferentes linguagens.
O que contempla os princípios do Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação:
I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
III- pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV- respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI- gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII- valorização do profissional da educação escolar;
VIII- gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da
legislação dos sistemas de ensino;
IX- garantia de padrão de qualidade;
X- valorização da experiência extraescolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.
Lei nº 12.796, de 2013)

(Incluído pela

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.
(Incluído pela Lei nº 13.632, de 2018).

Assim, instituindo a escola como um espaço de transformação da sociedade.
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2.Objetivos
Gestão Pedagógica

- Realizar Coordenações Pedagógicas acompanhadas pelos coordenadores, supervisor e Direção

(estratégias,

escolar;

procedimentos para

- Proporcionar o planejamento participativo entre direção e coordenação e equipe especializada;

recuperar, aprimorar,

- Proporcionar planejamento participativo entre coordenação e corpo docente;

intervir nos processos de

- Fazer o planejamento diário das aulas e socialização entre turnos;

ensino e aprendizagem,

- Definir as habilidades a serem trabalhadas bimestralmente, coletivamente (corpo docente -

de avaliação, de

coordenação e direção);

inclusão, de

- Executar os projetos definidos no PPP;

metodologias etc.)

- Propiciar a execução das ações especifica do Bia e dos demais segmentos;
- Sensibilizar professores na elaboração e realização de rodízios de aprendizagem com o suporte de
coordenadores, com vistas à promoção de uma aprendizagem qualitativa;
- Aperfeiçoar espaços para a realização do reforço escolar;
- Participação nas avaliações externas;
- Discutir estratégias que promovam a participação dos educadores durante a monitoração do recreio
legal;
- Envolver toda a comunidade escolar na busca por aperfeiçoar o acompanhamento processual da
aprendizagem dos educandos através de oficinas bimestrais;
- Oportunizar a ampliação, socialização e aquisição de novos conhecimentos aos docentes através da
coordenação coletiva semanal;
- Proporcionar palestras sobre diferentes assuntos e, principalmente em relação às diversas
dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem;
- Reduzir, ao máximo, as atitudes indisciplinadas em sala de aula;
- Proporcionar maior participação dos pais através do Canal Mural Virtual da Escola Classe 52 de
Ceilândia, criando uma ponte para que a comunidade escolar possa interagir com as ações
pedagógicas da escola.

Gestão de

- Criar e construir de espaços para atividades lúdicas Rodízios de Aprendizagem;

Resultados

- Realizar ações específicas do Bia (Teste da psicogênese, interventivo, reagrupamento, reforço);

Educacionais
(Monitoramento,
intervenção
sobre os indicadores e
resultado)

- Realizar reforço em horário contrário ao da aula;
- Registro sistemático no Diário de classe e do relatório individual do aluno;
- Realizar ações específicas do 2º Bloco (Interventivo. Reagrupamentos, Reforço);
- Promover reuniões Extraordinárias e Pedagógicas de avaliação do bimestre;
- Propiciar reuniões de Conselhos de Classe;
- Elevar o índice do IDEB desta escola através de ações articuladas entre as diferentes etapas/anos
do Ensino Fundamental;
- Aumentar o índice de aprovação, no mínimo em 10%, e, consequentemente reduzir o índice de
reprovação escolar;
- Reduzir à zero o índice de evasão escolar;
- Promover a realização de atividades nos parâmetros das provas do IDEB;
- Promover a eficácia do planejamento e dos rodízios pedagógicos com a participação dos dois
turnos do suporte dos coordenadores pedagógicos;
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Gestão

- Criação e manutenção do Mural Virtual da Escola Classe 52 de Ceilândia;

Participativa

- Criação e manutenção do Instagram da Escola;
- Criação de Canal de Ouvidoria para denúncias e elogios;
- Criação e manutenção de Atendimento Virtual da Secretaria.
- Comemorações em geral.

Gestão de Pessoas

- Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal e as experiências

(Dar a conhecer e fazer

de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida como

cumprir normas,

responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas

princípios e legislação

educacionais Palestras para professores sobre diferentes temas (dislexia, dificuldades de

pertinentes/

aprendizagens, adaptações curriculares entre outros temas);

aperfeiçoamento dos

- Propiciar Trabalho coletivo articulado com a participação de todos os segmentos da escola; (festas,

serviços)

dia letivo temático etc.);
- Promover ações que garantam o fortalecimento da coordenação pedagógica em uma perspectiva de
formação continuada em serviço;
- Proporcionar a socialização de saberes entre educandos, educadores e a própria comunidade;
- Tornar o recreio em um momento de lazer, descanso e socialização, sem ocorrência de acidentes;
- Reduzir a indisciplina em sala de aula;
- Redimensionar o espaço físico escolar para atender as necessidades estruturais lúdicas, recreativas
e pedagógicas;
- Fortalecer a participação do Conselho Escolar como entidade reguladora e fiscalizadora;
- Promover atividades de confraternização nas datas comemorativas;
- Discutir o Projeto Político Pedagógico da escola, coletivamente;
- Estabelecer grupo de estudo uma vez ao mês, na coordenação coletiva e encontros pedagógicos;
Promover oficinas, palestras para professores em coordenações coletivas (quartas-feiras).

Gestão Financeira

- Dar continuidade à prestação de contas dos recursos financeiros da escola com divulgação pública.

(aplicação dos recursos

- Adequar o espaço físico do pátio escolar em um espaço para múltiplas funções como: reforço,

financeiros)

lanche e pequenas reuniões, bem como transformar esse espaço em um auditório para palestras e
festividades da escola;
- Realização da manutenção do parque infantil, conseguindo emenda parlamentar que propicie maior
conforto, segurança e diversidade para as brincadeiras;
- Realizar a comemoração para alunos com a Semana da Criança, gratuitamente;
- Adquirir globo terrestre e mapas (Mundi e DF atualizado); Adquirir mais brinquedos para a
recreação e o recreio; Aquisição de materiais de uso pedagógico (colas, papeis diversos, tintas, etc.),
e de escritório, para viabilizar as ações dos docentes;
- Adquirir os materiais necessários para o recreio legal;
- Promover saídas de campo para alunos (Tour Brasília, Exposições, teatro, cinema, outros);
- Adquirir materiais revistos e necessários para o desenvolvimento dos projetos e ações pedagógicas;
- Fazer reparos na sala dos professores, sala da direção, banheiro dos alunos;
- Revitalizar a pintura interna da escola, de forma a tornar o ambiente mais lúdico e agradável;
- Providenciar placa de identificação externa da escola;
- Adquirir mobiliário para a sala da direção e professores;
- Reformar a cantina, a fim de adequá-la às exigências do Manual de Alimentação Escolar.
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Gestão

- Realizar reuniões mensais com o Conselho Escolar e Equipes de Compra e de Recebimento;

Administrativa

- Realizar a prestação de contas da verba PDAF e PDDE, logo após a realização das compras;

(avaliação institucional
permanente, tendo como
núcleo o PPP em seu
contínuo processo de
aplicação/ avaliação/
retomada)

- Realizar a prestação de contas da Verba Própria (recursos adquiridos em eventos, passeios, rifas,
entre outros), mensalmente;
- Identificar, juntamente com todos os segmentos da escola (comunidade e funcionários), as
necessidades da escola e suas prioridades para que sejam delineados, coletivamente, os recursos
materiais que deverão ser adquiridos (a partir dos recursos financeiros disponíveis);
- Promover a manutenção periódica dos recursos materiais que a escola já dispõe;
- Divulgar e encaminhar funcionários para cursos de formação continuada;
- Articular a interação escola-comunidade garantindo o bom funcionamento desta instituição de
ensino;
- Dar continuidade ao horário de limpeza das salas de aula;
- Viabilizar o cumprimento do regimento escolar;
- Incentivar o uso do uniforme escolar nas dependências da escola.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na Psicologia Histórico-Cultural
e na Pedagogia Histórico-Crítica que também fundamenta a organização do trabalho pedagógico desta unidade
de ensino, suas ações e decisões.
Com o homem compreendido como um ser que aprende e se constrói em interação com o meio social
e natural que o cerca, já que, o homem não nasce sabendo ser homem.
Assim se assume a educação como um processo de formação humana, ou seja, o ato educativo encontra
seu valor na medida em que promove a emancipação do homem.
Confluindo com o que diz o Projeto Político-Pedagógico Professor Carlos Mota (2012, p.), ao mostrar
que a “educação deve contemplar as diversas dimensões que formam o humano, não apenas os aspectos
cognitivos”.
Entendendo o processo educativo pautado na realidade, entendida como algo não acabado e sobre a
qual podemos intervir. Essa intervenção deve caminhar pela integração entre a escola e sua comunidade na
perspectiva de compreensão da área de abrangência próxima como território que intervém na formação dos
sujeitos, proporcionando uma educação que extrapola a mera aprendizagem cognitiva e observa a
integralidade humana:
Na perspectiva de compreensão do homem como ser multidimensional, a
educação deve responder a uma multiplicidade de exigências do próprio
indivíduo e do contexto em que vive. Assim, a educação integral deve ter
objetivos que construam relações na direção do aperfeiçoamento humano.
[...] A educação, como constituinte do processo de humanização, que se
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expressa por meio de mediações, assume papel central na organização da
convivência do humano em suas relações e interações, matéria-prima da
constituição da vida pessoal e social (GUARÁ, 2006, p.16).

A educação oferecida deve reconhecer, assim, a necessidade de uma articulação intersetorial entre a
escola, a comunidade, os movimentos sociais, o sistema produtivo local, as associações, clubes e o poder
público, pelo reconhecimento de que a educação acontece em diferentes esferas, tempos e espaços para
construção de um projeto que tenha a justiça social e a justiça ambiental como referência.
Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e
reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza.
Os sujeitos constituem-se a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física, social, histórica, ética,
estética, por isso a educação integral perpassa todas as etapas e modalidades da educação básica, valorizando
o diálogo entre os saberes formais e os saberes socialmente construídos para que juntos adquiram sentido e
sirvam como agente de mudança do ser e da sociedade em que ele está inserido.
E Saviani (1994) nos chama a atenção para a importância do trabalho da escola no que se refere à
seleção dos conteúdos e das formas adequadas para garantir a apropriação do conhecimento escolar pelo aluno:
Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos
elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da
espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e
concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir
esse objetivo (SAVIANI, 1994, p. 24).

Assim, o currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos
estudantes. O foco é a garantia da aprendizagem para todos, sendo fundamental considerar a pluralidade e a
diversidade social e cultural em nível global e local.
A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo que o processo formativo integre
as diversas dimensões que formam o ser humano.
Na busca de realizar algumas das diretrizes do artigo 2º do Plano Distrital de Educação (2015):
IV – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
V – melhoria da qualidade da educação, com foco no educando;
VI – formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, considerando as
características econômicas do Distrito Federal;
VII – promoção do princípio da gestão democrática da educação pública
do Distrito Federal, com participação efetiva da comunidade escolar e
local nos conselhos escolares, e com a participação dos profissionais da
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;
VIII – promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do Distrito
Federal;
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E para isso entende-se que o trabalho do professor é ensinar aquilo que a criança não é capaz de fazer
sozinha. Assim, o professor organiza o ensino através do trabalho com os conteúdos escolares e utilizando- se
de diferentes estratégias metodológicas possibilitará à criança o avanço em seu nível de aprendizagem a
patamares cada vez mais superiores. Portanto, para a psicologia histórico-cultural, a aprendizagem impulsiona
o desenvolvimento (FACCI, 2004):
Em seus estudos, Vygotsky constata que o desenvolvimento cultural da
criança ocorre em duas dimensões, em primeiro lugar como função
interpsicológica, ou seja, nas relações interpessoais, e depois como função
intrapsicológica, isto é, como função já interiorizada pela criança.
Constata ainda que as funções psicológicas superiores criam-se no
coletivo, nas relações com os outros homens (FACCI, 2004).

O trabalho do professor, nesta perspectiva, é o de organizar o ensino de forma a promover a
aprendizagem dos conteúdos sistematizados pela humanidade o que possibilita o desenvolvimento das funções
psicológicas superiores. Portanto, na psicologia histórico-cultural como na pedagogia histórico crítica o
professor como “mediador social” é fundamental no processo educativo, ele organiza o ensino de forma a
promover o desenvolvimento do aluno através dos “mediadores culturais” que se apresentam na forma dos
conteúdos escolares (SFORNI, s/d).
Ao professor cabe a tarefa de identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos
alunos, diz respeito à questão da seleção dos conteúdos. No entanto, também é fundamental a descoberta das
formas adequadas para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, trata-se da organização dos meios que o
professor irá dispor para conseguir a apropriação do conhecimento escolar dos alunos.
Sendo necessário repensar as práticas docentes tendo em vista a indissociabilidade da teoria e da prática
preconizada pelos documentos reguladores da educação que nos regem.
Percebendo que:
a prática é a razão de ser da teoria, o que significa que a teoria só se
constitui e se desenvolve em função da prática que opera, ao mesmo tempo,
como seu fundamento, finalidade e critério de verdade. A teoria depende,
pois, radicalmente da prática. Os problemas de que ela trata são postos
pela prática e ela só faz sentido enquanto é acionada pelo homem como
tentativa de resolver os problemas postos pela prática. Cabe a ela
esclarecer a prática, tornando-a coerente. Portanto, a prática igualmente
depende da teoria, já que sua consistência é determinada pela teoria.
Assim, sem a teoria a prática resulta cega (SAVIANI, 2007, p. 108).

Esta é uma perspectiva segundo a qual teoria e a prática são elementos indissociáveis que devem estar
presentes na formação inicial e continuada de professores. Além disso, para que a competência técnica e o
compromisso político estejam presentes e articulados no trabalho do professor, há que se considerar que o
compromisso político diz respeito a que interesses o trabalho do professor está correspondendo: com a
emancipação humana e transformação da realidade ou com a manutenção das formas alienantes dos homens?
Tem-se também que a competência técnica está relacionada com o domínio do conteúdo da disciplina que o
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professor irá ministrar, com a escolha apropriada das formas de apresentação deste conteúdo que dizem
respeito à didática.
Quanto ao processo avaliativo, a SEEDF e esta unidade de ensino compreende que a função formativa
da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública democrática e emancipatória.
A avaliação é então voltada para as aprendizagens, sendo que sua finalidade maior reside em auxiliar,
ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes. Avalia-se para garantir algo e não apenas para coletar
dados sem comprometimento com o processo; de modo que o compromisso é com o processo e não somente
com o produto. Ademais, a avaliação formativa demanda acompanhamento sistemático do desempenho dos
estudantes, sendo realizada permanentemente.
Avaliar, no âmbito escolar, é a possibilidade de organizar o trabalho pedagógico de maneira que a
instituição educacional, os professores e os alunos consigam efetivar aprendizagens embasadas em objetivos
educacionais, dando-os significado e sentido.
Na perspectiva de como Leontiev (1978) nos mostra:
A significação é o reflexo da realidade independentemente da relação
individual ou pessoal do homem. O homem encontra um sistema de
significações pronto, elaborado historicamente, e apropria-se dele de tal
modo como ele se apropria de um instrumento. O fato propriamente
psicológico, o fato da minha vida, é que eu me aproprie ou não, que eu
assimile ou não uma dada significação, em que grau eu a assimilo ou não
uma dada significação, em que grau eu a assimilo e também o que ela se
torna para mim, para minha personalidade, este último elemento depende
do sentido subjetivo e pessoal que esta significação tenha para mim [...] O
sentido consciente é criado pela relação objetiva que se reflete no cérebro
do homem entre o que incita a agir (motivo) e aquilo para o qual a sua
ação se orienta (o fim a atingir) (LEONTIEV, 1978, p. 96-97).

Assim, a associação entre o sentido e a significação no trabalho do professor está ligada à perspectiva
da atividade autorrealizadora, na medida em que sua profissão promova a emancipação humana.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
PLANO

DE

AÇÃO

DA

COORDENAÇÃO

PEDAGÓGICA,

ALINHAMENTO

COM

DIRETRIZES/OP E ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E PROFESSORA READAPTADA.
A escola entende o espaço da Coordenação Pedagógica assim como declara o Regimento Escolar da
Rede Pública do Distrito Federal, o qual preconiza em seu Art. 119 que “A Coordenação Pedagógica se
constitui em um espaço-tempo de reflexões sobre os processos pedagógicos de ensino e de aprendizagem e
formação continuada, tendo por finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades didáticopedagógicas, a fim de dar suporte ao Projeto Político Pedagógico.”. Nele, as coordenadoras pedagógicas,
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com a ajuda de uma professora readaptada – que exerce função de apoio- realizam um trabalho direto com os
professores, desde a Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental, elaborando e desenvolvendo
projetos, em busca de legitimar este espaço-tempo essencial à escola.
A instituição busca consolidar esse espaço-tempo através do trabalho dos coordenadores, de acordo
com suas atribuições estabelecidas neste mesmo Regimento Escolar, além de vislumbrar o papel destes
profissionais, assim como as Orientações Pedagógicas: Projeto Político Pedagógico da Secretária de Educação
entendendo o coordenador pedagógico:
Como educador-formador, tendo em vista o trabalho pedagógico coletivo,
sua atividade apresenta a complexidade de qualquer ação que defende e
objetiva o crescimento e a construção da autonomia pedagógica dos
profissionais com os quais desenvolve suas funções (BRUNO, 2001). A ele
compete articular e mobilizar a equipe escolar para elaborar, desenvolver
e avaliar o Projeto Político-Pedagógico sempre com o apoio da equipe
gestora e pedagógica da escola. Embora a construção de um grupo não
seja tarefa fácil, conseguida num passe de mágica, a coesão e a
cumplicidade do grupo são possíveis, desde que haja a disposição de todos
em promover as mudanças a partir do Projeto Político-Pedagógico da
escola, construído coletivamente. (p.33)

Além de como bem lembra o PPP Carlos Motta no que diz:
a coordenação pedagógica tem centralidade na Gestão Democrática, por
ser um espaço/tempo fundamental para a construção do diálogo entre a
escola e a comunidade. Essa construção será facilitada se entendermos
que a coordenação não é exclusividade de professores e coordenadores,
pois a participação da equipe gestora e de todos os profissionais da
educação é imprescindível para a efetivação do trabalho. A equipe de
direção, o coordenador, os professores e funcionários da Carreira
Assistência são os atores capazes de estabelecer a interlocução entre a
escola e a comunidade no que se refere ao trabalho desenvolvido pela
unidade escolar.

Assim, através do trabalho coletivo se pensou no plano de ação a seguir:
PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA E DA PROFESSORA READAPTADA E ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 2021

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS
Coordenação Interventiva.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PARCERIA
ENVOLVIDAS

AVALIAÇÃO
PÚBLICO

CRONOGRAMA

NAS AÇÕES
Semanal.

DAS AÇÕES

Oportunizar a formação

Direção, profissionais

Professores da

continuada dos professores

convidados

Educação

Questionário
aplicado ao corpo

da Educação Infantil e

(educadores físicos,

Infantil.

docente e rodas de

oferecer conhecimentos

fonoaudiólogos,

que fundamente a prática

músicos, dentre outros),

docente.

OE.

conversas.
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Coordenação Interventiva.

Oportunizar a formação

Direção,

profissionais

continuada dos professores

convidados (educadores

do 1º Ano e oferecer

físicos, fonoaudiólogos,

conhecimentos que

músicos, dentre outros),

fundamente a prática

OE.

Professores do 1º

Semanal

ano.

Questionário aplicado
ao corpo docente e
rodas de conversas.

docente.
Coordenação Interventiva.

Coordenação Interventiva.

Oportunizar a formação

Direção, profissionais

Professores dos

Semanal

Questionário

continuada dos professores

convidados

2ºs e 3ºs anos.

dos 2ºs e 3ºs Anos e

(educadores físicos,

docente e rodas de

oferecer conhecimentos

fonoaudiólogos,

conversas.

que fundamente a prática

músicos, dentre outros),

docente.

OE.

Oportunizar a formação

Direção, profissionais

Professores dos

continuada dos professores

convidados

4ºs e 5ºs anos.

dos

(educadores físicos,

docente e rodas de

4ºs e 5ºs anos e oferecer

fonoaudiólogos,

conversas.

Conhecimentos que

músicos, dentre outros),

fundamente a prática

OE

aplicado ao corpo

Semanal

Questionário
aplicado ao corpo

docente.
Esclarecer as dúvidas sobre
Reunião de pais – período de
adaptação na Educação
Infantil.

o período de adaptação e
oferecer informações

Direção e Coordenação

Comunidade

Pedagógica.

escolar.

Questionário
Anual.

aplicado aos pais, que
participaram da

práticas que auxiliem os

reunião.

pais nesse momento.
Abordar possíveis
Contação de Histórias

dificuldades que os alunos

Direção, OE e Equipe

Crianças da

demonstram enfrentar

de Apoio.

Educação

Roda de conversa em
Quinzenal

Infantil.

através de histórias lúdicas

sala de aula e
observação direta dos
professores.

e divertidas.
Sondagem do

Fazer o acompanhamento

Coordenação

Crianças da

Desenvolvimento.

dos avanços das crianças

Pedagógica e

Educação

observação direta dos

da Educação Infantil.

Professores.

Infantil.

professores.

Coordenação
Pedagógica, e
Professores dos 1ºs
anos.
Coordenação

Estudantes dos
1ºs anos

Ficha de registro e
observação direta dos
professores.

dos avanços dos estudantes

Pedagógica, Professora

Estudantes dos

dos 2ºs e 3ºs anos

readaptada e

2ºs e 3ºs anos

Sondagem do
Desenvolvimento.

Fazer o acompanhamento
dos avanços dos estudantes
dos 1ºs anos

Fazer o acompanhamento
Sondagem do
Desenvolvimento.

Semestral.

Bimestral

Ficha de registro e

Ficha de registro e
observação direta dos
Bimestral

professores.

Professores dos 2ºs e
3ºs anos.
Fazer o acompanhamento
Sondagem do
Desenvolvimento.

dos avanços dos estudantes
dos 4ºs e 5ºs anos

Ficha de registro e
Coordenação

Estudantes dos

Pedagógica e

4ºs e 5ºs anos

observação direta dos
Bimestral

professores.

Ao longo do ano.

Observação diária em

Professores dos 4ºs e
5ºs anos.
Oferecer atendimento
Reforço (1º Bloco - BIA).

individualizado aos alunos
que necessitam de maior
auxílio.

Coordenação

Estudantes do 1º

Pedagógica, Professora

Bloco - BIA

sala.

readaptada e
Professores.

Reforço do 2º Bloco - BFA

Oferecer atendimento

Coordenação

individualizado aos alunos

Pedagógica e

Estudantes dos
4ºs e 5ºs anos

Observação diária em
Ao longo do ano.

sala.
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Teste da Psicogênese.

que necessitam de maior

Professores dos 4ºs e

auxílio.

5ºs anos.

Trabalhar com os níveis da

Professora readaptada e

Professores do

Professores do 1º
Bimestral.

psicogênese através de

Coordenação

Bloco Inicial de

contações de histórias

Pedagógica.

Alfabetização e

com a professora

discentes.

readaptada.

Professores dos

Diálogo com os
estudantes,
observação do
desempenho dos
mesmos e debate
com os pares em
coordenação
coletiva e conselho
de classe.
Observação do
Desempenho dos

realizadas pela Professora

Bloco em conjunto

Readaptada.
Mapeamentos Ortográfico,
Matemático e Científico.

Trabalhar os eixos de cada

Coordenação

área do conhecimento.

pedagógica e corpo

4ºs e 5ºs anos e

Mensal

corpo discente.

docente.

REAGRUPAMENTO
do Bloco Inicial de

Montar uma turma
Homogênea e aplicar

Alfabetização (BIA) [1º

atividades específicas para

Bloco]: Recuperação de

o nível dela.

Coordenação
pedagógica,
Professora Readaptada

Professores
dos 1ºs, 2ºs, 3ºs.

Bimestral

alunos, debate com

e corpo docente.

os pares em

aprendizagem, priorizando

coordenação coletiva

ações qualitativas com foco

e conselho de classe e

no Letramento em Leitura e

aplicação de novo

Escrita de acordo com cada

teste da psicogênese.

nível da psicogênese.
REAGRUPAMENTO do
Bloco Final de
Alfabetização (BFA) [2º
BLOCO]: Recuperação de
aprendizagem, priorizando
ações qualitativas com foco
no Letramento nas diversas
áreas do conhecimento,
Segundo mapeamentos
ortográfico, matemático e
científico.

Montar uma turma de
níveis aproximados e
aplicar atividades
específicas para os
níveis dela.

Coordenação
pedagógica e
corpo docente.

Professores
dos 4ºs e 5ºs
anos e corpo
discente.

Bimestral

desempenho dos
alunos, debate com
os pares em
coordenação coletiva
e conselho de classe,
e aplicação de novos
mapeamentos.

Recuperar o nível de
aprendizagem, priorizar
Projeto INTERVENTIVO
(1º Bloco - BIA)

Observação do

ações qualitativas com foco
nas dificuldades do aluno
apresentadas em sala de
aula.

Diálogo com os
Direção, Supervisão,
Coordenação
pedagógica, Professora
Readaptada.e Equipe
de Apoio.

Professores dos

Ao longo do ano

1ºs, 2ºs e 3ºs

letivo.

estudantes,
observação do
desempenho dos

anos (1º Bloco) e

mesmos e debate

coordenação e

com os pares em

estudantes do

coordenação coletiva

BIA com

e conselho de classe.

defasagem de
aprendizagem.
Recuperar o nível de
Projeto INTERVENTIVO
(2º BLOCO - BFA)

aprendizagem, priorizar
ações qualitativas com foco
nas dificuldades do aluno
apresentadas em sala de

Professores dos
Direção, Supervisão,
Coordenação
pedagógica e Equipe de
Apoio.

aula.

4ºs e 5ºs anos;

Diálogo com os
Ao longo do ano

estudantes,

coordenação e

observação do

estudantes do

desempenho dos

BFA com

mesmos e debate

defasagem de

com os pares em

aprendizagem

coordenação coletiva
e conselho de classe.

Planejamento bimestral das
atividades a serem
desenvolvidas em sala.

Coordenação
Organizar os conteúdos
anuais por bimestre.

Pedagógica, Professora
Readaptada e
professores

Professores e
alunos

quinzenal

Avaliação semanal
feita pelos
professores.
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Aderir a temáticas de
Projetos Norteadores da
EC52 - Educação Infantil ao
5° ano.

importância social como
Combate à Dengue,
Semana de Inclusão,
Consciência Negra, Uso
sustentável da água, dentre

Direção, Supervisão
Coordenação
Pedagógica, OE,

Observação direta
Comunidade

Ao longo do ano.

escolar.

dos professores e
rodas de conversa.

Serviço de Apoio,
EEAA e corpo docente.

outros.
Datas Obrigatórias do

Trabalhar as temáticas

SEEDF, Direção,

Comunidade

Calendário Escolar da SEEDF

previstas pelas leis

Supervisão

escolar

Ao longo do ano.

Diálogo com os

distritais, com base no

Coordenação

observação do

material repassado pela

Pedagógica, OE,

desempenho dos

SEEDF adaptados a

Serviço de Apoio,

mesmos e debate

realidade da escola.

EEAA e corpo docente

com os pares em

estudantes,

coordenação coletiva
e conselho de classe.
Direção, coordenadores e
Projeto Mural Virtual da
Escola Classe 52 de Ceilândia

professores farão o registro

Direção, Coordenação

Toda

Todos os eventos

Através da

através de imagens para o

e Professora

comunidade

pedagógicos da

repercussão na

escolar.

Escola Classe 52 de

comunidade escolar.

Canal Mural Virtual da
Escola Classe 52 de

Readaptada e

Ceilândia

professores.

Ceilândia.
Promover o gosto pela
Projeto Concurso de Redação
dos 4ºs e 5ºs anos

leitura e escrita. Incentivar
a autoria.

Debate com os pares
Direção, Coordenação

Professores e

e Serviços de Apoio

alunos dos 4ºs e

2º Semestre

em coordenação
coletiva e conselho

5ºs anos

de classe.

Projeto de educação

Promover o contato com o

Direção, supervisão,

Estudantes da

financeira – Educação Infantil

sistema monetário e as

coordenação e equipe

educação infantil

semestral

Rodas de conversa e
relato dos

e 1º ano

noções básicas de educação

de apoio.

e do 1º ano

professores.

Aplicar um projeto

Direção, supervisão,

Estudantes da

multidisciplinar que

coordenação e equipe

educação infantil

relato dos

envolverá inclusão,

de apoio.

e do 1º ano e

professores.

financeira.
Projeto tudo junto e misturado

literatura e grafismo.

semestral

Rodas de conversa e

suas famílias

Projeto de leitura – chá

Desenvolver a leitura,

Direção, supervisão,

Estudantes dos

poético

promover o gosto pela

coordenação,

2ºs e 3ºs anos

poesia e melhorar a escrita

professora readaptada e

– de palavras e textos.

equipe de apoio.

Projeto Hora do desafio

Desenvolver o raciocinio

Direção, supervisão,

Estudantes dos

matemático

lógico matemático

coordenação,

2ºs e 3ºs anos

semestral

Diariamente através
da participação dos
estudantes.

semestral

Diariamente através
da participação dos

professora readaptada e

estudantes.

equipe de apoio.
Projeto Sacola Literária

Promover o gosta pela

Direção, supervisão,

Estudantes dos

leitura, melhorar a escrita.

coordenação e equipe

4ºs e 5ºs anos.

No decorrer do ano

Roda de conversa e
registros.

de apoio.
Preparação e duplicação de

Promover a inclusão dos

Direção, supervisão,

Comunidade

Quinzenal (enquanto

Observação das

material impresso

estudantes que não

coordenação,

escolar

durar a modalidade

atividades realizadas.

possuem acesso as

professora readaptada e

tecnologias.

equipe de apoio.

Colaborar com a

Direção, supervisão,

Professores

Bimestral e

Rodas de conversa e

escrituração do documento

coordenação e equipe

regentes

semestral

conselho de classe.

Leitura e assinatura dos RAvs

de apoio.

remota)
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Reunião com a Supervisão

Organizar, planejar,

Supervisão,

Coordenação e

Pedagógica

debater e refletir o trabalho

Coordenação

professora

pedagógico de cada

pedagógica e

readaptada

segmento (EI, BIA e BFA).

professora readaptada

Organizar, planejar,

Direção, Supervisão,

Direção,

debater e refletir o trabalho

Coordenação

Supervisão,

pedagógico da escola.

pedagógica, professora

Coordenação

readaptada, EEAA, OE,

pedagógica,

AEE/SR.

professora

Reunião Pedagógica

quinzenal

Rodas de conversa e
conselho de classe.

semanal

Rodas de conversa e
conselho de classe.

readaptada,
EEAA, OE,
AEE/SR.

METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS
O Trabalho Pedagógico da escola se pauta numa relação dialógica entre a metodologia construtivista,
baseada na proposta de Jean Piaget, no qual o conhecimento é ativamente construído pelo sujeito e não
passivamente recebido do professor ou do ambiente. Sendo que cada estudante é visto como alguém com um
tempo único de aprendizado e o trabalho em grupo é valorizado.
E são criadas situações em que o estudante é estimulado a pensar e a solucionar problemas propostos;
a metodologia freiriana, baseada nos conceitos de Paulo Freire, em que os aspectos culturais, sociais e
humanos do aluno são levados em conta. Essa postura implica ouvir o aluno para ajudá-lo a construir
confiança, para que ele possa entender o mundo por meio do conhecimento.
Segundo Freire, o conhecimento faz sentido para o estudante quando o transforma em sujeito que pode
transformar o mundo. Bom senso, humildade, tolerância, respeito, curiosidade são alguns dos princípios
defendidos por essa corrente. A educação se torna uma ferramenta para “libertar” o aluno.
E as metodologias ativas que são estimuladas pela Secretária de Estado de Educação do Distrito
Federal, que possui como principal característica a inserção do aluno/estudante como agente principal
responsável pela sua aprendizagem, comprometendo-se com seu aprendizado. O processo de educar, devido
a múltiplos fatores (como a rapidez na produção de conhecimento, a provisoriedade das verdades construídas
no saber científico e, principalmente, da facilidade de acesso à vasta gama de informação) deixou de ser
baseado na mera transmissão de conhecimentos.
Nesse contexto as metodologias ativas surgem como proposta para focar o processo de ensinar e
aprender na busca da participação ativa de todos os envolvidos, centrados na realidade em que estão inseridos.
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CICLOS E SEMESTRES
A escola trabalha no regime de Ciclos de Aprendizagem de acordo com os documentos norteadores da
Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal visando o que diz as Diretrizes Pedagógicas para
Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens: Bia e 2º Bloco (2014):
A organização escolar em ciclos para as aprendizagens fundamenta-se na
concepção de educação integral assumida pela SEEDF, entendida para
além da ampliação do tempo do estudante na escola. Educação integral
implica compreender o sujeito como ser multidimensional em processo
permanente de humanização e desenvolvimento do pensamento crítico a
partir da problematização da realidade que o cerca e atuação consciente
e responsável na construção de uma sociedade mais justa e solidária.
(2014, p.17)

Oferecendo as modalidades de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que no
regime de ciclos de aprendizagem que se organiza segundo o Guia Prático - Organização Escolar em Ciclos
para as Aprendizagens: “Os ciclos estão assim organizados: o 1º Ciclo é representado pelas turmas da
Educação Infantil; o 2º Ciclo é distribuído em dois blocos: o primeiro é o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA)
(1º, 2º e 3º anos) e o segundo bloco (Bloco Final de Alfabetização – BFA) se constitui das turmas dos 4ºs e
5ºs anos; e o 3º Ciclo é composto, de igual maneira, por dois blocos: o primeiro por turmas de 6º e 7º anos e
o segundo turmas de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental”.
Sendo que as turmas de Educação Infantil se organizam, conforme faixa etária, em 1° e 2° Período. As
turmas de alfabetização se organizam em 1º Bloco (1°ano. 2º ano e 3° ano). As turmas de 4° e 5° anos, se
organizam como 2º Bloco. A escola funciona em dois turnos: matutino e vespertino.
Atualmente, a escola oferece:
Segmento

Período / Ano

Quantidade de Turmas

1º Período

6 turmas

2º Período

6 turmas

1º Ano

5 turmas

2º Ano

7 turmas

3º Ano

6 turmas

4º Ano

6 turmas

5º Ano

6 turmas

1º Ciclo – 2º Bloco - CP

2º Ciclo – 1º Bloco - BIA

2º Ciclo – 2º Bloco - BFA
TOTAL DE TURMAS

40 turmas
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RELAÇÃO ESCOLA – COMUNIDADE
A escola entende e busca assegurar que a sua relação com a comunidade realize os princípios do
documento norteador do Ministério da Educação, tais como:
- A escola não é somente um espaço de transmissão da cultura e de
socialização. É também um espaço de construção de identidade.
- O reconhecimento de que a escola atende alunos diferentes uns dos
outros possibilita a construção de estratégias educativas capazes de
promover a igualdade de oportunidades. (MEC, 2010, p. 20)

E entende que ao conhecer as condições reais das famílias – simbólicas e materiais –, a escola consegue
delimitar melhor o seu espaço de responsabilidade específica e planejar de forma mais concreta os apoios
necessários para o grupo de alunos cujas famílias não têm condições (mesmo que temporariamente) de se
envolver na escolaridade dos filhos (MEC, 2010, p.42).
A Escola Classe 52 busca mobilizar as famílias a participarem das ações pedagógicas, com os
propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social
sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais. Neste sentido, desenvolvemos ações voltadas ao
envolvimento da escola-comunidade: reuniões de pais e mestres bimestralmente, dias letivos temáticos;
semana de educação para a vida; avaliações institucionais; construção e revisão do PPP, oficinas com
professores, pais e alunos, palestras, festas e feiras multicultural, semana da educação infantil, cantata de
Natal.
Divulgamos junto à comunidade todas essas ações e incentivamos a participação de todos nas
atividades propostas

OUTROS PROFISSIONAIS (EEAA, OE ETC.)
i. Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem (EEAA)
A Escola conta com a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem que conforme as Orientações
Pedagógicas do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, 2010: “contribui para o aprimoramento da
atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem como colaborando para a promoção da
melhoria do desempenho de todos os estudantes com e sem necessidades educacionais especiais, viabilizando
a construção de uma cultura de sucesso escolar”.
A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem caracteriza-se como um serviço técnico
pedagógico, de caráter multidisciplinar, prestado pela Pedagoga da escola.
Também atua na promoção de ações que viabilizem a reflexão e a conscientização de funções, papeis
e responsabilidades dos atores da escola, principalmente, professores e gestores, bem como no apoio à equipe
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escolar, favorecendo a apropriação de conhecimentos, o desenvolvimento de recursos e habilidades que
viabilizem a oxigenação e a renovação das práticas educativas.
Como disposto no PPP Carlos Motta:
A atuação está voltada para o contexto institucional pedagógico,
considerando sempre as múltiplas variáveis que podem interferir no
desempenho acadêmico dos estudantes – dificuldades psicopedagógicas,
socioafetivas, entre outras – no intuito de facilitar e incentivar o processo
de ensino e aprendizagem. As equipes também atuam no sentido de
contribuir para o aprimoramento dos profissionais das unidades
escolares, a partir da interlocução entre os agentes envolvidos na
superação das dificuldades de aprendizagem dos estudantes. (p.96.)

Sendo uma parte importante para a integração da comunidade escolar dentro e fora dos muros da
escola.
ii. Orientação Educacional (OE)
E podemos contar com a Orientação Educacional, conforme o PPP Carlos Motta (p.97) propõe:
“trabalha na perspectiva da educação integral. Possui uma forma de trabalho mais abrangente na dimensão
pedagógica, pois articula junto aos demais educadores – atuando em todas as etapas e modalidades da
educação básica – o trabalho dos sujeitos da instituição educacional, buscando conhecer a realidade e
transformá-la, para que ela seja mais justa e humana”.
Assim o trabalho das duas orientadoras educacionais segue a Orientação Pedagógica da Orientação
Educacional (2016, p.34): “estar voltada para esse objetivo, ou seja, a transformação social, com estratégias
e ações que colaborem e favoreçam a educação para e pelos direitos humanos, pela diversidade, pela
sustentabilidade, com vistas a uma educação integral”.
iii. Atendimento Educacional Especializado / Sala de Recursos (EAA/SR)
O Atendimento Educacional Especializado é um serviço da Educação Especial para atender aos alunos
que possuem necessidades educacionais especiais durante sua vida escolar. Os alunos com deficiência física,
intelectual, visual, auditiva, múltiplas, transtornos do espectro autista (TEA) são público-alvo do Atendimento
Educacional Especializado.
A educação inclusiva pode ser entendida como uma concepção de ensino que tem como objetivo
garantir o direito de todos à educação. Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das
diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas e
sensoriais. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas
de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção.
Que conforme a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC,
2008) tem como função:
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[...] identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de
acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos
estudantes, considerando suas necessidades específicas. As atividades
desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se
daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à
escolarização.

Assim buscando garantir, através de intervenções pedagógicas, ações inclusivas que assegurem o
desenvolvimento acadêmico e promovam a equidade aos Estudantes com Deficiência, evidenciando suas
habilidades e potencialidades, bem como a sensibilização de alunos, professores e demais segmentos da
comunidade escolar quanto à inclusão desses estudantes.
E por meio do trabalho coletivo se pensou no plano de ação a seguir:
PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP)
EQUIPE DE APOIO – EEAA, OE, AEE/SR - 2021
AÇÕES/ ESTRATÉGIAS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Desenvolver habilidades de se
relacionar de forma empática
consigo e com o outro.

Desenvolver competências
socioemocionais

Mapeamento
Institucional

Compreender a realidade da
instituição educacional

Atender ao estudante em contra
turno, individualmente ou em
dupla

-Fornecer atendimento
adequado ao estudante com
deficiência na Sala de
Recursos e ao docente com
ENEE.

Oferecer novas oportunidades de
inserção social, oportunizando
uma igualdade que reconheça as
diferenças.

Ficha Perfil da Turma

PARCERIA
ENVOLVIDAS
NAS AÇÕES
OE, direção,
supervisão e
equipe de apoio.

PÚBLICO

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

Corpo docente
e discente.

No decorrer do
ano.

Direção,
supervisão,
coordenação,
equipe de apoio.
Direção,
supervisão, AEE

Equipe gestora.

1º Bimestre

Estudantes
ENEE

semanal

Incluir a temática de
diversidades

OE, direção,
supervisão e
equipe de apoio.

Comunidade
escolar.

No decorrer do
ano.

A avaliação ocorrerá de
acordo com a análise
das interações ao longo
dos encontros nas rodas
de conversa

Identificar a realidade de
cada turma por meio de
formulário do google,
acolher as queixas escolares
Fornecer atendimento
adequado ao estudante com
deficiência na Sala de
Recursos e ao docente com
ENEE.
Mediar conflitos

EEAA

Equipe gestora
e pedagógica.

1º semestre

Entrevista
Docentes

Direção,
supervisão, AEE e
equipe de apoio.

Professores
regentes de
turmas com
estudantes
ENEE.
Comunidade
escolar

No decorrer do
ano.

Rodas de conversa,
coordenação coletiva e
conselho de classe.

No decorrer do
ano.

A avaliação ocorrerá de
acordo com a análise
das interações ao longo
dos encontros nas rodas
de conversa

Conselho de Classe

Participar dos momentos de
avaliação das e para as
aprendizagens da escola.

EEAA/OE/ AEE,
direção,
supervisão e
coordenação

Comunidade
Escolar

Bimestralmente

Escuta
Pedagógica
Análise
Documental

Proporcionar orientações às
famílias dos estudantes ENEE.

Orientar as famílias dos
estudantes ENEE.

Direção,
supervisão, AEE,
OE, EEAA,
convidados.

Estudante e
suas famílias.

Ao longo do ano.

A avaliação ocorrerá de
acordo com a análise
das interações ao longo
dos encontros nas rodas
de conversa

Subsidiar as ações dos
professores das classes inclusivas.

Auxiliar na qualidade de
interação entre as pessoas para
cocriarem o futuro desejado.

OE, direção,
supervisão e
equipe de apoio.

A avaliação ocorrerá de
acordo com a análise
das interações ao longo
dos encontros nas rodas
de conversa.
Entrevista;
Análise
Documental
Observação.
A avaliação ocorrerá de
acordo com a análise
das interações ao longo
dos encontros nas rodas
de conversa; Avaliação
interna.
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Preparar cidadãos participativos
que sejam capazes de fazer uma
análise da realidade e identificar
o que é bom ou não para si e para
os outros.

Prevenir e enfrentar ao uso
indevido de drogas

OE, direção,
supervisão e
equipe de apoio e
convidados.

Comunidade
escolar.

No decorrer do
ano.

A avaliação ocorrerá de
acordo com a análise
das interações ao longo
dos encontros nas rodas
de conversa

Coordenação Coletiva

Instrumentalizar a equipe
escolar e, principalmente, o
corpo docente para o estudo,
planejamento,
operacionalização e avaliação
de ações de ensino
intencionalmente
planejadas, por meio de um
assessoramento continuado
em serviço, no que compete
ao conhecimento psicológico
e pedagógico.
Verificar o desempenho de
cada aluno durante o
bimestre; Propor
intervenções pedagógicas
para os alunos com queixas
escolares

EEAA, Direção,
supervisão,
coordenação,
equipe de apoio.

Direção,
supervisão,
coordenação,
equipe de apoio
e equipe
docente.

Semanalmente

Participação, em
conjunto com os demais
profissionais da
instituição educacional,
nas atividades de
planejamento e de
avaliação do trabalho

Direção,
supervisão,
coordenação,
equipe de apoio e
equipe docente.

Direção,
supervisão,
coordenação,
equipe de apoio
e equipe
docente.

bimestral

Escuta Pedagógica
Análise Documental
Autoavaliação e
Avaliação Institucional

Estimular a presença cidadã na
escola e na comunidade.

Estimular a participação
estudantil

OE, direção,
supervisão e
equipe de apoio.

Comunidade
escolar.

No decorrer do
ano.

Apresentação da Equipe
Especializada de Apoio à
Aprendizagem – EEAA em
consonância com o OE/AEE

Apresentar ao grupo de
professores/equipe gestora,
as atribuições do serviço em
espaço da
coordenação coletiva.

OE, EEAA, AEE,
direção e
supervisão.

EEAA, AEE,
OE, Professores
e equipe
diretiva.

1º bimestre

Promover formação no que diz
respeito à inclusão escolar

Proporcionar momento de
reflexão, sobre a pessoa com
deficiência com professores e
equipe gestora e pedagógica.

Comunidade
escolar

Ao longo do ano

Promover a conscientização de
toda a comunidade escolar no que
tangue a saúde em seu aspecto
físico e mental, incluindo as
práticas de prevenção ou
promoção da saúde.

Saúde

Direção,
supervisão,
coordenação,
equipe de apoio e
convidados.
OE, direção,
supervisão e
equipe de apoio,
redes de apoio e
convidados.

A avaliação ocorrerá de
acordo com a análise
das interações ao longo
dos encontros nas rodas
de conversa
A coletiva ocorreu na
data agenda: foi
possível perceber a
satisfação dos
professores durante a
sua participação
efetiva
A maioria dos
profissionais,
tiraram muitas dúvidas
que foram
esclarecidas e
demonstraram
compreensão do
trabalho da equipe
especializada.
Rodas de conversa,
coordenação coletiva,
avaliação institucional e
conselho de classe.

No decorrer do
ano.

A avaliação ocorrerá de
acordo com a análise
das interações ao longo
dos encontros nas rodas
de conversa

Recepção: aos
Acolhimento/assessoria aos
professores/direção

Promover a interação dos
professores
através do afeto para que se
sintam
acolhidos dentro do contexto
escolar
possibilitar a inovação, a
troca de experiências e a
construção de conhecimentos

Ações junto a
comunidade
escolar.
Ações junto aos
estudantes e às
suas famílias.
Ações em rede.
Ações junto aos
professores.
Equipe diretiva
e pedagógica.

1ª semana de
aula

Houve muita interação e
participação
durante o momento de
acolhida

Comunidade
Escolar

Ao longo do ano.

Rodas de conversa,
coordenação coletiva,
avaliação institucional e
conselho de classe.

Comunidade
escolar.

No decorrer do
ano.

A avaliação ocorrerá de
acordo com a análise
das interações ao longo
dos encontros nas rodas
de conversa

Participar das reuniões
pedagógicas e conselho de classe
da Instituição Educacional.

Conquistar parceiros para
aprimorar o trabalho
desenvolvido na perspectiva
inclusiva.
Construir valores sociais voltados
para a cultura da paz na escola e
identificar como evitar as
violências nesses ambientes.

Estimular a cultura da paz

EEAA/ AEE/ OE
e direção

direção,
supervisão e
equipe de apoio,
redes de apoio e
convidados.
OE, direção,
supervisão e
equipe de apoio.
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Vivências e Oficinas.

possibilitar a inovação, a
troca de experiências e a
construção de conhecimentos

Direção,
supervisão,
coordenação,
equipe de apoio e
equipe docente.

Direção,
supervisão,
coordenação,
equipe de apoio
e equipe
docente.
Comunidade
escolar.

Mensalmente

Ao final de cada
encontro

Acolher aos novos estudantes,
promover a adaptação as suas
especificidades, coordenar
pedagogicamente junto ao grupo
as estratégias e formações para a
transição, bem promover a
transição para outra etapa da
educação básica e avaliar esse
processo
Diversos estudantes
Pré-silábicos no 2º 3º ano

Aplicar o projeto de transição

OE, direção,
supervisão,
coordenação e
equipe de apoio.

No decorrer do
ano.

A avaliação ocorrerá de
acordo com a análise
das interações ao longo
dos encontros nas rodas
de conversa. Conselho
de Classe.

Identificar os processos
avaliativos
realizados pelos professores

Direção,
supervisão, eeaa.

Estudantes Présilábicos no 2º
3º ano

Ao longo do ano

Observação ao longo do
processo

Evidenciar os papéis sociais do
homem e da mulher, bem o
enfrentamento das violências, das
discriminações e dos estereótipos
de gêneros enfrentando a
intolerância, ao preconceito, ao
abuso sexual de infantil e à
violência contra a mulher.

Conscientizar sobre a
temática sexualidade

OE, direção,
supervisão e
equipe de apoio.

Comunidade
escolar.

No decorrer do
ano.

A avaliação ocorrerá de
acordo com a análise
das interações ao longo
dos encontros nas rodas
de conversa. Conselho
de Classe.

Demandas/Queixas escolares

Promover momentos e
espaço de escuta aos
professores quanto ao
processo acadêmico dos
estudantes encaminhados
com dificuldade de
aprendizagem para o serviço

Supervisão e
EEAA

Corpo docente.

Ao longo do ano

Estabelecer interação com a
família considerando suas
situações e estimular a
participação do acompanhamento
dos filhos

Promover a Integração
família/Escola

OE, direção,
supervisão e
equipe de apoio.

Comunidade
escolar.

No decorrer do
ano.

Observação e acompanhamento
dos estudantes com TFE e
/estudantes encaminhados com
dificuldades de aprendizagem

Promover momentos e
espaço de escuta aos
professores quanto ao
processo acadêmico dos
estudantes encaminhados
com dificuldade de
aprendizagem para o serviço.
Elaborar plano interventivo
de trabalho/cronograma para
atendimento individual/grupo

DIREÇÃO,
SUPERVIÇÃO,
EEAA.

estudantes com
TFE e
/estudantes
encaminhados
com
dificuldades de
aprendizagem

Ao longo do ano

Acompanhamento do estudante e
família junto aos professores.

Acompanhar
pedagogicamente os alunos
junto aos professores

OE,
direção,
supervisão
e
equipe de apoio.

Comunidade
escolar.

No decorrer
ano.

Projeto: Semana Distrital de
Conscientização e Promoção da
Educação Inclusiva aos Alunos
com Necessidades Educacionais
Especiais

Conscientizar os estudantes,
professores, profissionais e
comunidade escolar da
Escola Classe 52 de
Ceilândia, quanto à “Semana
Distrital de Conscientização
e Promoção da Educação
Inclusiva aos Alunos com
Necessidades Educacionais
Especiais”

OE, direção,
supervisão e
equipe de apoio,
docentes.

Comunidade
escolar

março

No início do
assessoramento, o
professor (a)
demonstrou
preocupação com a
situação apresentada do
estudante, mas sentiu-se
apoiado para trabalhar a
dificuldade apresentada
por cada estudante,
porém, não conseguiu
esconder seu
desconforto com cada
caso.
A avaliação ocorrerá de
acordo com a análise
das interações ao longo
dos encontros nas rodas
de conversa. Conselho
de Classe.
No início do
assessoramento, o
professor (a)
demonstrou
preocupação com a
situação apresentada do
estudante, mas sentiu-se
apoiado para trabalhar a
dificuldade apresentada
por cada estudante,
porém, não conseguiu
esconder seu
desconforto com cada
caso.
Rodas de conversa,
coordenação coletiva,
avaliação institucional e
conselho de classe.
A programação se deu
de maneira harmoniosa
e tranquila, todos se
empenharam em
desenvolver as
atividades propostas
pela EEAA E AEE. Os
professores
desenvolveram em sala
de aula, algumas
atividades e filmes
referentes ao tema
trabalhado na abertura,

do
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expondo os trabalhos
realizados pelas turmas.
Projeto: “#Escola sem Neura”
(Não a medicalização)

Lançar mão de estratégias
que favoreçam a superação
das dificuldades dos
processos de Ensino
Aprendizagem, com foco no
sucesso escolar, bem como a
valorização das
potencialidades do corpo
docente e discente que
podem:  Contribuir para
transformar a realidade do
estudante com queixa escolar

OE, direção,
supervisão e
equipe de apoio,
docentes

Comunidade
escolar

Novembro

Rodas de conversa,
coordenação coletiva,
avaliação institucional e
conselho de classe.

Conscientização do autismo

Levar informação à
população em relação ao
Transtorno do Espectro
Autista, a fim de reduzir a
discriminação e o
preconceito contra os
indivíduos que apresentam o
transtorno.
Implantar estudos, métodos e
técnicas que estimulem o
desenvolvimento do
estudante, considerando suas
potencialidades e limitações,
priorizando as adaptações
curriculares necessárias à sua
progressão na escola e plena
inserção na sociedade.
Despertar a participação e
interesse dos pais e/ou
responsáveis com o
atendimento dos estudantes
encaminhados para a Equipe
Especializada de Apoio à
Aprendizagem -EEAA

Eeaa, supervisão.

Comunidade
escolar

abril

Rodas de conversa,
coordenação coletiva,
avaliação institucional e
conselho de classe.

SEEDF, direção,
supervisão,
coordenação,
equipe de apoio.

Estudantes
atendidos pela
sala de
recursos.

No decorrer do
ano.

Rodas de conversa,
coordenação coletiva,
avaliação institucional e
conselho de classe.

Direção,
coordenação,
equipe de apoio e
supervisão.

Comunidade
escolar

Ao longo do ano

Refletir sobre o papel da
educação socioemocional,
dentro e fora da escola,
auxiliando as crianças e os
professores a lidar com
angústias, frustrações e
medos;
Apresentar, debater e discutir
assuntos relativos a um tema
central e as demandas gerais
da escola.

Direção,
coordenação,
equipe de apoio e
supervisão.

EEAA/ SOE/
EAA e
professores

Ao longo do ano.

Espera-se que
compareça o maior
número de pais
convocados e que
assinem o termo de
compromisso
autorizando o
atendimento do
estudante defasado
idade/série
principalmente com
dificuldade de
aprendizagem
Observação ao longo do
projeto

Direção,
supervisão,
coordenação,
equipe de apoio.

semanal

Rodas de conversa,
avaliação institucional,

Realizar palestras e oficinas
com os professores da Escola
com vistas a esclarecer
dúvidas sobre as adequações
curriculares, atribuições do
AEE e as deficiências
atendidas pelo AEE.
Participar de cursos,
palestras, seminários e
congressos para o
aperfeiçoamento do professor
regente da Sala de Recursos.

Direção,
supervisão,
coordenação,
equipe de apoio.

Direção,
supervisão,
coordenação,
equipe de
apoio.
Comunidade
escolar

Ao longo do ano.

Rodas de conversa,
coordenação coletiva,
avaliação institucional e
conselho de classe.

SEEDF

AEE/SR

Ao longo do ano.

Rodas de conversa,
coordenação coletiva,
avaliação institucional,
avaliação externas e de
rede.

concurso de desenho sobre a
inclusão.

Promover a inclusão.

direção,
supervisão,
coordenação,
equipe de apoio.

Estudantes
atendidos pela
sala de
recursos.

anual

Rodas de conversa,
coordenação coletiva,
avaliação institucional e
conselho de classe.

Viabilizar aos alunos e
professores atividades de inclusão
na Semana Distrital de

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

SEEDF, direção,
supervisão,

Comunidade
escolar

Março.

Rodas de conversa,
coordenação coletiva,

Participar dos Estudos de Caso.

Relação família-escola Ações
voltadas ao compromisso dos pais
para com o desenvolvimento dos
filhos

PROJETO : oficina das emoções

Reuniões com equipe diretiva e
serviços

Realizar palestras e oficinas na
Instituição Educacional de acordo
com as solicitações dos
profissionais da escola.

Participar das reuniões
promovidas pelas CREC e demais
instituições pertinentes ao A.E.E.
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Conscientização e Promover a
Educação Inclusiva (Lei Distrital
nº 5.714/2016).

Ajudar a conscientizar e informar
a comunidade escolar sobre o que
é o Autismo e como lidar com o
Transtorno do Espectro do
Autismo – TEA.

escolar na Semana Nacional
de Luta da Pessoa com
Deficiência em comemoração
ao dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deficiência
conforme a Lei Federal de nº
11.133, de 14 de julho de
2005.
sensibilizar sobre o dia 02 de
Abril: Dia Mundial de
Conscientização sobre o
Autismo.

coordenação,
equipe de apoio.

SEEDF, direção,
supervisão,
coordenação,
equipe de apoio.

avaliação institucional e
conselho de classe.

Comunidade
escolar

Abril.

Rodas de conversa,
coordenação coletiva,
avaliação institucional e
conselho de classe.

No período de aulas remotas, devido a pandemia de COVID-19, toda equipe pedagógica contribuiu
com a busca ativa na Escola Classe 52 de Ceilândia, que se deu através de anúncio em carro de som, ligações
telefônicas, contatos por whatsapp e visitas presenciais às casas dos alunos.

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
A Escola Classe 52 de Ceilândia compreende que o ato de avaliar significa atribuir valor, valorar,
reconhecer, apreciar. E quando se refere à educação implica não apenas em descrever e mensurar a qualidade
dos processos de ensino-aprendizagem, como também dos mecanismos de gestão e da formação de
educadores. Logo a função dos processos avaliativos educacionais é, portanto, melhorar o processo
educacional em todos os seus aspectos.
Sendo que assim como os documentos norteadores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal em consonância com o Ministério da Educação, entende que a avaliação possui diversas funções e
entre seus diversos aspectos e acolhe sua natureza formativa para olhar a educação. Sendo que a SEEDF
entende que na avaliação formativa:
Estão as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se
ensina e o que se aprende. A avaliação formativa é também chamada de
avaliação para as aprendizagens. Tem como foco o processo de ensino e
aprendizagem e pretende aperfeiçoá-lo mediante o uso de uma
perspectiva de interação e de diálogo, respondendo a professores e
estudantes na lógica do feedback e da autoavaliação, bem como
utilizando a avaliação diagnóstica como potencializadora da ação.
(SEEDF, p.16)

A escola também compreende e busca praticar o que diz o Art. 174. do Regimento Escolar desta
Secretaria de Educação que diz: “A avaliação, categoria central da organização do trabalho pedagógico, visa
diagnosticar, intervir, acompanhar e orientar os processos educacionais nos seus três níveis, aprendizagem,
institucional e em larga escala”.
Assim pensando na aprendizagem como elemento primordial e essencial dos processos educativos, a
Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB) propõe que as formas e os procedimentos avaliativos, que ora se
apresentam no âmbito do planejamento e da organização do trabalho pedagógico, sejam revistos na
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perspectiva de que as modalidades e as etapas da Educação Básica estejam articuladas entre si, mantendo as
especificidades próprias de cada uma (SEDF, 2008). Sendo todos os níveis correlacionados.
No dia a dia da escola buscamos seguir este pensamento.
Em 2020 e todo período pandêmico, a Escola Classe 52 orientou-se pelos documentos norteadores da
SEEDF para realizar a avaliação das e para as aprendizagens, numa perspectiva formativa e processual.

LARGA ESCALA
De acordo com as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens:
Bia e 2º Bloco (2014, p.30) a avaliação de larga escala pode ser entendida como: avaliação do desempenho
dos estudantes por equipes externas, realizada pelo próprio sistema de ensino e/ou em nível nacional. É
exemplo deste nível o SAEB, o ENEM, entre outras avaliações.
E a escola participa de forma criteriosa e comprometida. Sendo que os resultados enviados à escola,
são utilizados pelos professores como instrumentos de reorganização da prática e de suas intervenções, em
discussões e estudo no espaço-tempo da coordenação pedagógica.
Com a implementação do Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal pretende
apresentar aos gestores da SEEDF e à comunidade escolar os resultados evidenciados nos exames para que, a
partir deles, sejam realizadas análises das aprendizagens individuais, considerando os fatores associados ao
processo educativo que podem contribuir ou interferir no trabalho escolar, tais como: infraestrutura da unidade
escolar, aspectos socioeconômicos dos estudantes, desigualdade social e regional, contextos culturais,
qualificação dos profissionais da educação, Proposta Pedagógica da unidade escolar e gestão democrática,
entre outros, bem como o planejamento de intervenções que possam promover a melhoria da qualidade do
trabalho pedagógico.
A escola também participa da Avaliação Diagnóstica e demais avaliações inerentes ao SIPAEDF.

INSTITUCIONAL
O propósito da avaliação institucional deve ser o de conduzir o sistema de ensino ao constante
aperfeiçoamento, tendo em vista a natureza da educação e a necessidade de estar em consonância com as
transformações socioculturais e tecnológicas para manter a sua qualidade (Conselho de Educação do DF,
2006).
Sendo que entendemos assim como as Diretrizes da Avaliação Educacional no tocante a importância
da avaliação institucional como:
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A avaliação do trabalho da escola ou sua autoavaliação é interna e
permanente. Deve ocorrer com envolvimento de todos os segmentos:
famílias, estudantes, gestores, professores e demais profissionais da
educação. Existem diversos momentos propícios para a autoavaliação que
devem ocorrer durante todo o ano letivo, como nos dias da avaliação
pedagógica previstos em calendário escolar, coordenações coletivas,
conselhos de classe, reuniões com a família, assembleia escolar e diversa
outras reuniões. Não podem ser momentos estanques de autoavaliação,
mas propiciadores de discussão e reflexão coletiva. (2014-2016, p. 59).

Na escola esses momentos ocorrem em dias como os previstos no calendário escolar: Planejamento
Pedagógico da Comunidade Escolar/Dia Letivo Temático, em que a escola, a comunidade, os alunos são
envolvidos em momentos de discussão, socialização e reflexão no ambiente escolar. Na Semana Pedagógica
também prevista no calendário escolar seguindo portaria pertinente. Nos momentos das coordenações
coletivas e nos conselhos de classe. Buscando continuamente alinhar-se a uma prática formativa e
democrática.
REDE
A avaliação de redes de Educação Básica é periódica, feita por órgãos externos às escolas e engloba
os resultados da avaliação institucional, que sinalizam para a sociedade se a escola apresenta qualidade
suficiente para continuar funcionando.
A avaliação da rede se constitui do enlaçamento dos dados das avaliações institucionais e com a
avaliação de larga escala das escolas da rede pública de ensino nas suas devidas instâncias e da rede particular.
Lembrando que a Avaliação Institucional é o nível de avaliação que pode promover a articulação e
discussão entre os resultados das avaliações do ADEE e das avaliações realizadas pelos professores em sala
de aula, considerando ainda outros fatores que influenciam o processo de ensino e aprendizagem dos
estudantes e de toda a escola, com a finalidade de fomentar reflexões sobre o trabalho pedagógico escolar,
assegurando sua organização com vistas à melhoria da qualidade social da educação.
É vislumbrada como diz no Art. 18 da Portaria 420 de 21/12/2018 que instituiu o SIPAEDF:
Os dados da componente avaliação em rede serão obtidos pelo Índice de
Qualidade da Educação do Distrito Federal (IQEDF) e serão
apresentados nos níveis: I. Unidade escolar; II. Rede de ensino.
§ 1° Os níveis a que refere o caput deverão ser apresentados à comunidade
escolar após um ano da publicação dessa Portaria.
§ 2° O IQEDF deverá articular os resultados de avaliações de desempenho
dos estudantes com os dados contextuais de toda rede de ensino do Distrito
Federal.

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
O processo de ensino-aprendizagem nesta instituição de Ensino tem uma perspectiva processual e
contínua, na qual o conhecimento do educando é construído em parceria com “o par mais competente”
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(CÓOCO; HAILER, 1996) quer seja o próprio educador ou os colegas de sala de aula. Para isto, torna-se
fundamental que sejam articuladas ações em que a avaliação se torne continua e com diferentes formas.
A avaliação da aprendizagem é processual, formativa, constante, cumulativa e abrangente, com
relevância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos do desempenho do estudante, tendo como objetivos
a verificação dos conhecimentos e habilidades intelectuais e outros, bem como atividades e valores decorrentes
das mudanças do comportamento do estudante.
Sendo assim, os registros constantes tornam-se fundamentais para assegurar e garantir tanto a
aprendizagem como a compreensão do processo de construção do conhecimento pela família e pela escola.
Por meio de observações, intervenções e registros de acompanhamento do aluno, identificamos avanços e
dificuldades, facilita-se a dinâmica de aprendizagem e, reorganiza-se a prática pedagógica do professor e a
construção da autoavaliação pelo aluno. Baseado no Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino quando
trata no Art. 182:
A avaliação é realizada por meio da observação e do acompanhamento
contínuo das atividades individuais e coletivas, com o objetivo de se
constatar os avanços obtidos pelo estudante e favorecer o (re)
planejamento docente, considerando as dificuldades enfrentadas no
processo de ensino e aprendizagem, bem como a busca de soluções.

Utilizando-se dos instrumentos descritos pelas Diretrizes da Avaliação Educacional da SEEDF:
INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS
Consiste em colocar os estudantes realizando atividades em duplas ou em grupos. Pode ser acompanhada de registros
Avaliação por pares e colegas

escritos. Qualifica o processo avaliativo sem a exigência de atribuição de pontos ou notas. Potencializa a auto avaliação.

Provas

Devem incluir itens/questões contextuais e instigantes. Requer análise, justificativa, descrição, resumo, conclusão,
inferência, raciocínio lógico. Os enunciados devem ser elaborados com precisão de sentido no contexto e, quando for
o caso, incluem imagem/figura, gráfico, tabela, texto, etc. Suas questões apresentam conteúdos e informações que
promovem aprendizagens também durante sua resolução. Devem ser elaboradas, levando em conta os objetivos de
aprendizagem e o nível em que se encontram os estudantes.
Enquanto são elaboradas, definem-se os critérios de avaliação que, devem ser sempre comunicados aos estudantes ou,
sempre que possível, escritos com sua participação.
Pasta, caderno ou arquivo que serve para o estudante reunir ou dispor a coleção de suas produções, as quais apresentam
evidências da aprendizagem.
O portfólio é um procedimento que permite ao aluno realizar a auto avaliação para a aprendizagem. Deve ser acrescido de

Portfólio

comentários ou reflexões sobre o que aprende como aprende e por que aprende, além de favorecer o diálogo com o docente,
possibilitando a realização de feedback constante.
São anotações diárias ou em dias combinados com a turma, relacionadas às aprendizagens conquistadas. Os registros
reflexivos permitem aos docentes e discentes o acompanhamento das evoluções nas narrativas, bem como na auto avaliação
de cada um que produz o registro. O retorno que cada professor apresentar para o estudante não significa que ele deva

Registros reflexivos

refazer o registro reflexivo apresentado. Contudo, precisa incorporar as novas orientações na produção do próximo registro.
Podem compor o portfólio, a critério do avaliador e dos avaliados.
Todas as etapas do trabalho devem ser orientadas pelo docente e avaliadas por ele e pelos estudantes. A avaliação por pares

Seminários, pesquisas,
trabalhos de pequenos grupos.

Auto avaliação

ou colegas e a auto avaliação oferecem grande contribuição ao processo. Cada etapa realizada e as diferentes habilidades
dos estudantes são valorizadas. Os critérios de avaliação são construídos juntamente com os estudantes.
Processo que oportuniza ao estudante analisar seu desempenho e perceber-se como corresponsável pela aprendizagem.
Pode ser registrada de forma escrita ou ser feita oralmente. Requer orientação do professor, a partir dos objetivos de
aprendizagem e do reconhecimento dos princípios éticos. Não se destina à atribuição de nota, à punição nem ao
oferecimento ou retirada de “pontos”.
Realizam-se em todos os níveis, etapas e modalidades da educação escolar, sempre em consonância com os objetivos de
trabalho.

77
De maneira geral, conforme as orientações da SEEDF, foi preponderante a participação, ainda que limitada, dos estudantes
Ensino Remoto

na plataforma ou nas atividades impressas. A Escola Classe 52 tem utlizado as Orientações à Rede Pública de Ensino para o
Registro das Atividades Pedagógicas Remotas e Presenciais – 2021, quanto a questão da avaliação dos estudantes e sua
participação nas aulas remotas.

Ressalta-se que, os relatórios são o instrumento de registro descritivo avaliativo oficial, padrão da
Secretaria de Educação, sendo elaborados levando–se em sua composição todos os outros instrumentos
avaliativos utilizados.
Quanto aos critérios de aprovação, o uso das notas e conceitos se dá em uma perspectiva formativa.
Aos alunos da Educação Infantil, para avançar para a próxima etapa é necessário apresentar frequência anual
de 75%. O Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) e o 2º Bloco (4° e 5 ° anos) tem a dimensão positiva de
promover a progressão continuada do processo de aprendizagem, além de possibilitar a organização de um
tempo maior e mais flexível para o desenvolvimento das competências que a criança precisa construir. É
necessário ao aluno, para sua progressão a frequência mínima de 75%. O não cumprimento resulta em sua
retenção no período cursado. No 3° ano, observa-se se o aluno alcançou as competências necessárias para
avançar para o 4° ano. E no 5º ano observa-se o estudante alcançou as competências necessárias para avançar
para o próximo ano letivo.
No período de pandemia conforme as Orientações à Rede Pública de Ensino para o Registro das
Atividades Pedagógicas Remotas e Presenciais – 2021, a Escola tem avaliado seu trabalho com a oferta de
atividades pedagógicas remotas:
a oferta de atividades pedagógicas remotas, ressalta-se que as atividades
mediadas por tecnologias, ou impressas, devem ser centradas nos
estudantes, promovendo sua autonomia e criticidade, possibilitando a
aprendizagem mesmo fora do ambiente físico da unidade escolar. Desta
forma, as atividades, em 2021, permanecerão sendo realizadas em
plataformas como a “Escola em Casa DF – Google Educação”, a
“Plataforma Moodle” e por meio de material impresso, ou outros meios,
de acordo com a organização de cada uma das unidades escolares –
equipe gestoras e professores. (p.12-13)

Tendo em vista, o que este mesmo documento pede aos professores: “aplicar atividades/avaliações de
caráter interdisciplinar, que apresentem dinâmicas desafiadoras e partir das práticas sociais dos estudantes,
sendo o percurso pedagógico organizado nos seguintes desafios” (SEEDF, 2021, p. 23)

CONSELHO DE CLASSE
Segundo as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens: BIA
e 2º Bloco, “O Conselho de Classe é um órgão colegiado compreendido como espaço e tempo de avaliação
do desempenho do estudante, do professor e da escola”. Implica refletir sobre a função social da escola, uma
vez que tem a avaliação formativa como articuladora e as aprendizagens dos estudantes como finalidade.

78
Nesse sentido, Santos (2011, p.22) destaca que precisamos resgatar o Conselho de Classe da ótica apenas
burocrática e classificatória a fim de “[...] que seja visto como um momento pedagógico que propicia a
reflexão e a reconstrução do trabalho pedagógico da escola”.
O conselho de classe ocorre ao final de cada bimestre, com um dia por segmento, a fim de oportunizar
espaço e tempo para as demandas especificas de cada um, avaliação e reorganização da prática pedagógica.
No ano de 2020, os conselhos se iniciaram mediatizados pelas tecnologias através do Google Meet,
prática essa que ainda tem sido realizada no ano de 2021. A equipe pedagógica e gestora da escola, organizou
esses momentos por etapas, atendendo os docentes por segmentos, de maneira organizada. Em 2020 foi
utilizado uma ata com as especificidades da educação remota, a fim de facilitar o processo, em 2021, o grupo
optou por usar o formulário padrão da ata do conselho de classe da SEEDF.
Participam os professores, coordenadores, supervisores, demais profissionais da escola, avaliando e
definindo ações e, assim, vão consolidando a perspectiva de participação, bem como de diálogo sobre as
aprendizagens que ocorrem na escola. Além de identificar os saberes ainda não conquistados, os Conselhos
de Classe são momentos de reconhecimento dos progressos dos estudantes, das práticas que são ou não
adequadas para a promoção das aprendizagens.
Segundo as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
2009/2013, o conselho de classe deve se reunir, ordinariamente, uma vez por bimestre e ao final do semestre
ou do ano letivo, ou, extraordinariamente, quando convocado pelo diretor da instituição educacional. O
registro da reunião, de acordo com o Regimento Escolar, dar-se-á por ata, em livro próprio. No entanto, no
Conselho de Classe Final, quando houver aprovação de aluno em discordância com o parecer do professor
regente, deve-se registrar o resultado dessa reunião de Conselho de Classe, também, no Diário de Classe do
professor regente, no campo Informações Complementares, “preservando-se nesse documento (diário de
classe) o registro anteriormente efetuado pelo professor”.
A participação direta dos profissionais envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem, com seus
diferentes olhares, pautados nas experiências cotidianas vividas, nas informações obtidas por instrumentos e
procedimentos avaliativos permite uma organização interdisciplinar que favorece uma reflexão sobre as metas
planejadas, o que foi ensinado e o que foi avaliado, focando o trabalho na avaliação escolar. Além disso, a
ação avaliativa possibilita a inter-relação entre profissionais e alunos, entre turnos e entre séries e turmas,
favorece a integração e sequência das competências, habilidades e conteúdos curriculares de cada série/ano e
orienta o processo de gestão do ensino.
Assim, por meio da ação coletiva, reavaliam-se, dinamizam-se e fortalecem-se os processos escolares
promovendo o avanço dos atos de ensinar e aprender, aqui compreendidos como processos inerentes e
indissociáveis da produção do saber humano.
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MATRIZ CURRICULAR
A escola segue o que diz as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica:
A matriz curricular deve, portanto, ser entendida como algo que funciona
assegurando movimento, dinamismo, vida curricular e educacional na sua
multidimensionalidade, de tal modo que os diferentes campos do
conhecimento possam se coadunar com o conjunto de atividades
educativas e instigar, estimular o despertar de necessidades e desejos nos
sujeitos que dão vida à escola como um todo.

Constituindo-se no espaço em que se delimita o conhecimento e representa, além de alternativa
operacional que subsidia a gestão de determinado currículo escolar, subsídio para a gestão da escola
(organização do tempo e espaço curricular; distribuição e controle da carga horária docente) e primeiro passo
para a conquista de outra forma de gestão do conhecimento pelos sujeitos que dão vida ao cotidiano escolar,
traduzida como gestão centrada na abordagem interdisciplinar. Neste sentido, a matriz curricular deve se
organizar por “eixos temáticos”, definidos pela unidade escolar ou pelo sistema educativo.
Que no caso da SEEDF, os Eixos integradores da Educação Infantil são Educar e Cuidar, Brincar e
Interagir. Dos Anos Iniciais são: a Alfabetização, os Letramentos e a Ludicidade. Nossa Matriz Curricular se
baseia na segunda edição do Currículo em Movimento do Distrito Federal.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A Escola Classe 52 entende que o currículo é o coração do trabalho pedagógico, atribuindo como traz
o PPP Carlos Motta:
atribui-se ao currículo o significado de construção social que possibilita
o acesso do estudante aos diferentes referenciais de leitura de mundo, às
vivências diferenciadas, à construção e reconstrução de saberes
específicos de cada etapa/modalidade da Educação Básica, bem como
conteúdos organizados em torno de uma ideia, um eixo integrador. Isso
favorece o desvelamento dos interesses individuais e, ao mesmo tempo,
coletivos e das especificidades de cada uma das etapas/modalidades da
Educação Básica em uma articulação que indicará um referencial para o
trabalho pedagógico a ser desenvolvido por professores e por estudantes
articulado ao eixo integrador. (PPP Carlos Motta, p.124-125)

Assim a organização curricular da Educação Infantil segue o que é proposto pelos aspectos do
Currículo em Movimento (SEE/DF): “Currículo em Movimento do Distrito Federal para a Educação Infantil
oferece aspectos que norteiam e subsidiam as instituições de educação coletiva para a primeira infância na
elaboração, desenvolvimento e avaliação de suas Propostas Pedagógicas – PP2, com o objetivo de ofertar
um atendimento educativo de qualidade aos bebês, às crianças bem pequenas e às crianças pequenas,
alinhando-se às Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil – DCNEI e à Base Nacional
Comum Curricular – BNCC, entre outros documentos legais” (p.9).
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Em que se guiando pelos Eixos Integradores definidos pela Resolução do Conselho Nacional de
Educação nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa para a Educação Infantil devem ter como eixos
norteadores a brincadeira e as interações: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir, precisando serem 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.
E com o entendimento de que eixo é algo que sustenta, apoia e integra, pois ao mesmo tempo em que
articula entre si, é articulador dos objetivos e conteúdos curriculares no processo de ensino e aprendizagem.
A Educação Infantil na escola trabalha por meio de Projetos Norteadores (Semeando Valores;
Empreendendo Saberes; Mural Virtual; Movimentando o Aprender; Plenarinha) que fundamentados nos Eixos
Integradores e transversos pelos Eixos Transversais baseiam as propostas pedagógicas para o processo de
ensino-aprendizagem das crianças pequenas. Reconhecendo os direitos de aprendizagem e desenvolvimento
nos campos de experiência como traz o Currículo em Movimento em perspectiva aos demais documentos
norteadores da SEE/DF “na perspectiva do Currículo Integrado, a aproximação das diferentes áreas do
conhecimento de modo transversal, focando questões relacionadas à sustentabilidade ambiental, direitos
humanos, respeito, valorização das diferenças, complexidade das relações entre escola e sociedade”.
E como também na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) busca-se fazer a transição para os Anos
Iniciais do Ensino Fundamental
A Educação Infantil da escola trabalha para que as crianças superem com sucesso os desafios da
transição, buscando o equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das aprendizagens e o
acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa se construa com base no que os educandos sabem e são capazes
de fazer, evitando a fragmentação e a descontinuidade do trabalho pedagógico.
E seguindo o que traz a BNCC (2017, p.53): “considerando os direitos e os objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento, apresenta-se a síntese das aprendizagens esperadas em cada campo de experiências
compreendida como elemento balizador e indicativo de objetivos a ser explorados em todo o segmento da
Educação Infantil, e que serão ampliados e aprofundados no Ensino Fundamental, e não como condição ou
pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental”:
SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS
O eu, o outro e o nós

Respeitar e expressar sentimentos e emoções.
Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com
os outros.
Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.

Corpo, gestos e movimentos

Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção
de ambientes saudáveis.
Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o
próprio corpo.
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Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como instrumento de interação com o outro
e com o meio.
Coordenar suas habilidades manuais.
Traços, sons, cores e formas

Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão
individual e coletiva.
Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. Relacionar-se com o outro empregando gestos,
palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal.

Escuta,

fala,

pensamento

e

imaginação

Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios.
Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto
em que é produzida.
Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas.
Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e
reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação.

Espaços,

tempos,

quantidades,

relações e transformações

Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles.
Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com
relação a eles.
Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e medidas
(comprido, curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências.
Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e noções de tempo (presente, passado e futuro;
antes, agora e depois), para responder a necessidades e questões do cotidiano.
Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação
(contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos etc.)

Os Anos Iniciais do Ensino Fundamental também se baseiam em Projetos Norteadores (Semeando
Valores; Empreendendo Saberes; Mural Virtual; Movimentando o Aprender) que fundamentados nos Eixos
Integradores (a Alfabetização, os Letramentos e a Ludicidade) e transversos pelos Eixos Transversais na
perspectiva de essa organização proporá intervenções didáticas em atendimento às necessidades de
aprendizagem dos estudantes.
Comprometendo-se com os direitos de aprendizagem dos estudantes deste seguimento numa
perspectiva integrada e dialógica, na busca de alcançar as competências necessárias, tais como a BNCC (2017,
p.9-10) traz:
COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre
o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a
realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma
sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a
imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar
hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das
locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da
produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se
expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
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5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se
de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência
crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns
que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos
outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções
e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e
de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades,
sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

E como sugere as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens:
BIA e 2º Bloco (2014, p.45):
“Os projetos didáticos que levam à construção da autonomia e da
corresponsabilidade requerem um trabalho pedagógico integrador, que
rompa com ações de conteúdos e atividades estanques, possibilitando
processos que permitem a reflexão crítica e a investigação. O trabalho
com projetos se apresenta como aliado do processo de reorganização dos
tempos e espaços no 2º Ciclo, quando possibilita o planejamento coletivo
com a participação de todos os envolvidos no processo e, em
consequência, a abordagem de temas de interesse comum”.

Para que os estudantes assumam, em seu percurso formativo, a condição de sujeitos de direito que
constroem gradativamente sua cidadania.
No contexto da pandemia, a Escola adequou o Replanejamento Curricular proposto pela SEEDF a sua
realidade, através do estudo do documento disponibilizado, do Currículo em Movimento e da práxis
pedagógica da escola, num documento mais próximo a realidade da comunidade escolar sem desrespeitar seus
princípios.

MATRIZ CURRICULAR – EC52 - SEEDF
EDUCAÇÃO INFANTIL
1º PERÍODO
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segunda-feira

terça-feira

Demonstrar empatia pelos
outros, percebendo que as
pessoas têm diferentes
sentimentos, necessidades
e maneiras de pensar e
agir.

Valorizar e criar
produções artísticas
individuais e
coletivas em suas
respectivas
linguagens

Criar com o corpo formas
diversificadas de expressão
de sentimentos, sensações
e emoções, tanto nas
situações do cotidiano
quanto em brincadeiras,
dança, teatro, música, entre
outros.

segunda-feira
Criar movimentos, olhares
e mímicas em brincadeiras,
jogos e atividades artísticas
como dança, teatro e
música.

Demonstrar empatia pelos
outros, percebendo que as
pessoas têm diferentes
sentimentos, necessidades
e maneiras de pensar e
agir.

segunda-feira

Inventar
brincadeiras
cantadas, poemas e
canções, criando
rimas, aliterações e
ritmos.

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

terça-feira

Reconhecer as cores
primárias e secundárias

Coordenar suas
habilidades manuais no
atendimento adequado a
seus interesses e
necessidades em
situações diversas.

Produzir suas próprias
histórias orais e escritas
(escrita espontânea), em
situações com função
social significativa.

Reconhecer e valorizar
as brincadeiras da
cultura infantil, de
acordo com as regras
estabelecidas (brincar
de pique-esconde, entre
outras brincadeiras).
Demonstrar valorização
das características de
seu corpo (cor dos
olhos, cabelos, pele) e
respeitar as
características dos

Estabelecer relações de
comparação entre
objetos, observando
suas propriedades.

terça-feira
Recontar histórias ouvidas
e planejar coletivamente
roteiros de encenações,
definindo os contextos e os
personagens, a estrutura da
história.

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

segunda-feira

1º BIMESTRE
SEMANA 1 – 08/03 A 13/03
quarta-feira
quinta-feira
Expressar ideias,
Ampliar o repertório e a
desejos e sentimentos
criação de produções
sobre suas vivências,
artísticas individuais e
por meio da linguagem
coletivas, nas diversas
oral e escrita (escrita
linguagens artísticas,
espontânea), de fotos,
desenvolvendo a
desenhos e outras
dimensão estética da
formas de expressão.
arte.

terça-feira
Selecionar textos de gêneros
conhecidos para a leitura de
um adulto e/ou para sua
própria leitura
(partindo de seu repertório
sobre esses textos, como a
recuperação pela memória,
pela leitura das ilustrações
etc.).
Experimentar e reconhecer a
relação entre
texturas/objetos/materiais,
utilizando-os em diversas
criações artísticas.

Observar e descrever
mudanças em diferentes
materiais, resultantes de
ações sobre eles, em
experimentos
envolvendo fenômenos
naturais e artificiais.

SEMANA 2 – 15/03 A 19/03
quarta-feira

sexta-feira

sábado

Agir de maneira
independente, com confiança
em suas capacidades,
reconhecendo suas
conquistas e limitações.

Demonstrar controle e
adequação do uso de seu
corpo em brincadeiras e
jogos, na escuta e reconto de
histórias, em atividades
artísticas, entre outras.

quinta-feira

sexta-feira

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

Identificar relações
espaciais (dentro e fora,
em cima, embaixo,
acima, abaixo, do lado).

Cuidar de sua higiene,
alimentação, conforto e
aparência.

Compartilhar com outras
crianças situações de
cuidado de plantas e
animais nos espaços da
instituição e fora dela.

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

SEMANA 3 – 22/03 A 27/03
quarta-feira
quinta-feira
Produzir tintas alternativas
a partir de materiais
Recontar histórias
naturais (pó de café,
ouvidas para produção
urucum, cenoura,
de reconto escrito,
beterraba, folhas verdes,
tendo o professor
terras, dentre outros),
como escriba.
utilizando-as em estado
original ou acrescentando
cola na formulação.
Relatar fatos a partir da
Classificar e seriar
utilização de conceitos
objetos e figuras de
básicos de tempo (agora,
acordo com suas
antes, durante, depois,
semelhanças e
ontem, hoje, amanhã,
diferenças.
lento, rápido, depressa,
devagar).

SEMANA 4 – 29/03 A 02/04
quarta-feira
quinta-feira
- Acompanhar o
Levantar hipóteses
registro de números em
sobre gêneros textuais
situações do cotidiano:
veiculados em
a quantidade de
portadores diversos,
crianças (presentes e
recorrendo a
ausentes) e a
estratégias de
quantidade de objetos
observação e leitura.
da mesma natureza
(bonecas, bolas etc.).
Utilizar, de forma
Relacionar números às
dirigida, diferentes
suas respectivas
fontes sonoras
quantidades e
para acompanhar
identificar o antecessor
canções, cantigas e
e sucessor.
brincadeiras cantadas.

sábado

Agir de maneira
independente, com
confiança em suas
capacidades,
reconhecendo suas
conquistas e limitações.

sexta-feira

sábado

Comunicar suas ideias e
sentimentos a pessoas e
grupos diversos, por
meio de contatos diretos
ou possibilitados pelas
tecnologias da
comunicação.
Reconhecimento
progressivo do próprio
corpo em brincadeiras,
jogos e demais
atividades, assim como
na interação com os
outros.

sexta-feira

sábado
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outros (crianças e
adultos) com os quais
convive.

segunda-feira
Compreender que as
regras são passíveis de
questionamento,
discussão e reformulação
entre os elementos do
grupo.

Reconhecer, observar e
nomear as diversas
expressões corporais,
possibilitando a
familiarização com a
imagem de seu próprio
corpo refletida no
espelho.

terça-feira
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.

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

segunda-feira

terça-feira

Reconhecer e valorizar
as conquistas corporais e
a dos colegas em
diversas situações.

Expressar-se por meio
das palavras de forma
clara e organizada.

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

segunda-feira
Agir de maneira
independente, com
confiança em suas
capacidades,
reconhecendo suas
conquistas e limitações.

Perceber e expressar
sensações, sentimentos
e pensamentos por
meio de participação
ativa e criação de
histórias sonorizadas.

terça-feira
Explorar diferentes
sons produzidos com o
corpo e reconhecê-los
como forma de
comunicação (assoviar,
estalar os dedos, bater
palmas, bater o pé
etc.).

Inventar brincadeiras
cantadas, poemas e
canções, criando rimas,
aliterações e ritmos.

Expressar ideias,
desejos e sentimentos
sobre suas vivências,
por meio da linguagem
oral e escrita (escrita
espontânea), de fotos,
desenhos e outras
formas de expressão.

segunda-feira

terça-feira

Participar e criar jogos
teatrais com sombras,
pantomima, fantoches,
bonecos, máscaras, entre
outras possibilidades.

Valorizar e criar
produções artísticas
individuais e coletivas
em suas respectivas
linguagens

Observar e descrever
mudanças em diferentes
materiais, resultantes de

Agir de maneira
independente, com
confiança em suas

SEMANA 5 – 05/04 A 10/04
quarta-feira
quinta-feira

Levantar hipóteses em
relação à linguagem
escrita, realizando
registros de letras por
meio de escrita
espontânea.

Organizar objetos por
critérios de semelhanças
e diferenças, agrupandoos numa categoria
(classificação).

Criar, individual ou
coletivamente, histórias
para sonorizá-las,
utilizando diversas
fontes sonoras.

Identificar formas
geométricas em
apreciação de obras de
arte, desenhos, pinturas,
colagens etc.

SEMANA 6 – 12/04 A 16/04
quarta-feira
quinta-feira
Observar e discutir
questões sobre a
Expressar-se usando
vegetação nativa e as
imagens e gestos,
transformações que
representando ideias e
ocorrem a partir de
fazendo relações.
construções na cidade
ou no campo.
Realizar experimentos
para produzir novas
cores, misturando
materiais diversos:
Criar pequenas paródias
tinta, massinha de
individuais e coletivas.
modelar, anilina, dentre
outros, e relacionar
cores nos objetos e nos
elementos da natureza.
SEMANA 7 – 19/04 A 24/04
quarta-feira
quinta-feira
Criar com o corpo
formas diversificadas de
expressão de
sentimentos, sensações e
emoções, tanto nas
situações do cotidiano
quanto em brincadeiras,
dança, teatro, música,
entre outros.

Estabelecer relações de
comparação entre
objetos, observando
suas propriedades.

SEMANA 8 – 26/04 A 30/04
quarta-feira
quinta-feira
Ampliar as relações
interpessoais,
Reconhecer e valorizar
desenvolvendo afeto,
o uso adequado das
atenção, limites e
palavras.
atitudes de participação
e cooperação.
Demonstrar controle e
Reconhecer as cores
adequação do uso de
primárias e secundárias
seu corpo em

sexta-feira
Demonstrar valorização
das características de
seu corpo (cor dos
olhos, cabelos, pele) e
respeitar as
características dos
outros (crianças e
adultos) com os quais
convive.

sábado

Experimentar diferentes
situações que ampliem a
consciência de suas
potencialidades e limites
do corpo (força,
velocidade, resistência,
agilidade, equilíbrio e
flexibilidade).

sexta-feira

sábado

Criar e compartilhar
situações que envolvam
movimentos, com outras
crianças e com adultos.

Demonstrar empatia
pelos outros,
percebendo que as
pessoas têm diferentes
sentimentos,
necessidades e maneiras
de pensar e agir.

sexta-feira

sábado

Criar e improvisar
situações cênicas em
jogos de faz de conta.

Ampliar o repertório e a
criação de produções
artísticas individuais e
coletivas, nas diversas
linguagens artísticas,
desenvolvendo a
dimensão estética da
arte.

sexta-feira
Explorar, vivenciar e
organizar movimentos
corporais por meio de
vários tipos de sons e
músicas de diversos
estilos e culturas.
Produzir suas próprias
histórias orais e escritas
(escrita espontânea),

sábado
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ações sobre eles, em
experimentos
envolvendo fenômenos
naturais e artificiais.

capacidades,
reconhecendo suas
conquistas e limitações.

segunda-feira

terça-feira

Reconhecer as
características dos
diferentes papéis sociais
e realizar brincadeiras
de faz de conta.

Classificar e seriar
objetos e figuras de
acordo com suas
semelhanças e
diferenças.

Reconhecer as cores
primárias e secundárias

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

brincadeiras e jogos, na
escuta e reconto de
histórias, em atividades
artísticas, entre outras.

em situações com
função social
significativa.

SEMANA 9 – 03/05 A 08/05
quarta-feira
quinta-feira
Compreender que as
Reconhecer e utilizar
regras são passíveis de
diferentes formas de
questionamento,
expressão para se
discussão e reformulação
comunicar (sorriso,
entre os elementos do
choro, beijo, balanço
grupo.
da cabeça negativa ou
afirmativa etc.).
Reconhecer, observar e
nomear as diversas
expressões corporais,
possibilitando a
familiarização com a
imagem de seu próprio

Levantar hipóteses em
relação à linguagem
escrita, realizando
registros de letras por
meio de escrita
espontânea.

sexta-feira

sábado

Participar e criar jogos
teatrais com sombras,
pantomima, fantoches,
bonecos, máscaras, entre
outras possibilidades.

Identificar formas
geométricas em
apreciação de obras de
arte, desenhos, pinturas,
colagens etc.

1º Bimestre / 2º Bimestre

segunda-feira

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

Reconhecer sua
atuação de forma
individual e coletiva
em brincadeiras livres
e dirigidas, entre
outras atividades.

segunda-feira

terça-feira
Escutar atentamente,
em mídias,
apresentações ou
concertos, estilos e
gêneros musicais
(música folclórica,
erudita, popular, dentre
outros) do contexto da
criança, seja familiar,
comunitário e/ou da
instituição educacional,
identificando
livremente algumas
diferenças existentes
entre eles.

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

terça-feira

Reconhecer e nomear as
sensações e ritmos
(rápido, lento, forte,
fraco...) por meio de
movimentos corporais
associados a diferentes
sons.

Transmitir avisos,
recados e outros
procedimentos
correlatos.

Reconhecer as mudanças
ocorridas nas suas
características desde o
nascimento, a fim de
perceber as
transformações.

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

SEMANA 10 – 10/05 A 14/05
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

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

Cantar de modo livre e
direcionado, em
variados momentos do
cotidiano, observando
a maneira mais
confortável de cantar,
de acordo com sua voz
(adequação do tom da
música).

Reconhecer sua história
de vida, individual e
coletiva, por meio de
construção de linha do
tempo com fotografias
e árvore genealógica,
identificando e
respeitando diferentes
configurações
familiares.

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

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

Criar e valorizar
movimentos pela
utilização de diferentes
modalidades de dança.

SEMANA 11 – 17/05 a 21/05
quarta-feira
quinta-feira
Conhecer a história do
dinheiro, como evoluiu
Demonstrar a
do escambo, passando
capacidade de lembrar e
pelas moedas de metal,
executar ações em
notas de papel, cartões
passos sequenciais,
de polietileno
seguindo instruções
(plástico), chegando às
verbais.
moedas atuais.
Confeccionar
Construir coleções
instrumentos e objetos
maiores utilizando o
sonoros com materiais
processo de inclusão
reaproveitáveis,
(Exemplo: juntar a
utilizando-os para
coleção de bananas e a
acompanhar músicas
coleção de morangos
cantadas e pequenas
na coleção de frutas; a
composições autorais
coleção de bonecas e a
individuais ou coletivas
coleção de bolas na
(chocalhos com

sexta-feira
Adequar gestos,
movimentos e ritmos
corporais a suas
necessidades, intenções
e ambientes, para
desenvolver a
independência.

Reconhecer que bons
hábitos alimentares, de
higiene e prática de
lazer contribuem para a
promoção da saúde e
bem-estar físico e
mental.

sábado

sábado
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de jogos musicais
corporais e de
brincadeiras cantadas.

segunda-feira

terça-feira

Diferenciar alimentos
doces e salgados,
amargos e azedos,
alimentando-se de
modo independente,
usando talheres, copos
e guardanapos.

Organizar a pulsação
rítmica para acompanhar
músicas cantadas,
utilizando instrumentos
musicais convencionais
ou instrumentos
confeccionados com
materiais
reaproveitáveis.

Reconhecer, participar
e valorizar as
manifestações culturais
como um patrimônio
imaterial (quadrilhas,
brincadeiras de roda,
brincadeiras cantadas
etc.).

Narrar fatos em
sequência temporal e
causal.

coleção de
brinquedos).

SEMANA 12 – 24/05 a 29/05
quarta-feira
quinta-feira
Conhecer os diversos
mecanismos que os
seres humanos
Cantar intercalando som e
empregaram para
silêncio, utilizando
marcar o tempo:
instrumentos e objetos
relógio de sol, de
sonoros para
areia, de água, de
acompanhamento.
bolso, de pêndulo,
atômico, analógico e
digital.
Desenvolver o senso
de resiliência (saber
perder, saber ganhar,
aceitar a opinião das
outras pessoas,
reconsiderar seu ponto
de vista).

terça-feira

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

Expor ideias e fatos com
e sem auxílio de adultos
e utilização de recursos
como ilustrações, objetos
etc.

Reconhecer sua atuação
de forma individual e
coletiva em brincadeiras
livres e dirigidas, entre
outras atividades.

Compreender que a
quantidade não depende
da arrumação, forma ou
posição dos objetos.

Cantar músicas e
acompanhá-las com
instrumentos
convencionais ou
confeccionados com
materiais diversos,
explorando a intensidade
do som (forte/fraco), e
amplificar a intensidade
das músicas cantadas e
tocadas por meio de
microfones e comparar
sua vibração, tateando
caixas de som durante a
execução.

Escutar atentamente, em
mídias, apresentações
ou concertos, estilos e
gêneros musicais
(música folclórica,
erudita, popular, dentre
outros) do contexto da
criança, seja familiar,
comunitário e/ou da
instituição educacional,
identificando livremente
algumas diferenças
existentes entre eles.

terça-feira

Reconhecer a
importância e a
diferença do ritmo
respiratório e dos
batimentos cardíacos
durante as
atividades ativas e
tranquilas, visando ao
desempenho eficaz
nas ações e tendo
como base os sinais
do corpo

Descrever as características
de objetos, personagens,
cenas de histórias e
situações cotidianas.

sexta-feira

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

sexta-feira
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.).

sábado

Realizar medições e
comparações de diversos
objetos, espaços e
pessoas, utilizando
instrumentos
diversificados: palmos,
palitos, folhas de papel,
metro.

SEMANA 14 – 07/06 A 11/06
quarta-feira
quinta-feira

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

sábado

Vivenciar rotinas:
organização dos tempos,
espaços e materiais, de
modo a constituir,
gradualmente, sua
autorregulação e
autonomia.

Reconhecer e valorizar a
oralidade como forma de
expressar desejos,
experiências,
necessidades e opiniões.

SEMANA 13 – 31/05 A 04/06
quarta-feira
quinta-feira

segunda-feira

segunda-feira

vasilhames, grãos e
miçangas, clavas com
pedaços de cabo de
vassoura, tambores com
potes e caixas diversos,
dentre outros).

Participar de conversas
em grupos, apoiandose não apenas na fala
complementar do
adulto, mas também
em sua memória.

sexta-feira
Participar, reconhecer
e valorizar as diversas
manifestações
culturais, como
brincadeiras,
brincadeiras de roda,
jogos, danças, festejos
e
canções tradicionais
(pipa, cantigas de
roda, pegapega, cabracega, barra-manteiga,
corda, pião, ciranda,
esconde-esconde,
elástico, bambolê etc.)

sábado
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e demais
manifestações que
digam respeito às
tradições culturais de
sua comunidade e de
outras.

Identificar, nomear e
registrar números em
atividades lúdicas.

Cantar músicas
acompanhadas de
instrumentos musicais
convencionais ou
confeccionados,
explorando a altura dos
sons (agudo/médio/grave).

segunda-feira

terça-feira

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

Participar de atividades
com músicas usadas
como fundo para a
formação de repertório
de memória e realização
de trabalho corporal livre
e direcionado.

Criar e reconhecer a
autoexpressão nas
brincadeiras de faz de
conta, lançando mão da
imaginação e memória.

Comparar quantidades,
utilizando recursos
pessoais, como desenho
e correspondência
(biunívoca).

segunda-feira
Explorar e manipular
materiais
tridimensionais com
diversas superfícies,
planos, formas, volumes
e objetos (areia
molhada, argila, massa
de modelar, dentre
outros), modelando suas
formas e texturas para
criar obra artística.
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.

terça-feira
Reconhecer sua
história de vida,
individual e coletiva,
por meio de construção
de linha do tempo com
fotografias e árvore
genealógica,
identificando e
respeitando diferentes
configurações
familiares.

segunda-feira

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

terça-feira

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.

Criar e decodificar
registros sonoros
utilizando seu próprio
código de diferentes
formas como o
grafismo, pinturas e
colagens.

SEMANA 15 – 14/06 A 19/06
quarta-feira
quinta-feira
Gravar em celular e
ouvir suas produções
Representar com
musicais individuais e
desenhos estratégias
coletivas, identificando
utilizadas para a
elementos tais como:
resolução de situaçõesobjetos e instrumentos
problema e
utilizados, quem está
desenvolver noções de
cantando em tal ou qual
operações matemáticas
período da música, qual
em situações
som se apresenta mais
concretas.
forte e mais fraco na
música.
Cantar de modo livre e
direcionado, em
variados momentos do
Explicar o próprio
cotidiano, observando
desenho e tentar fazer o
a maneira mais
mesmo com o dos
confortável de cantar,
colegas.
de acordo com sua voz
(adequação do tom da
música).
SEMANA 16 – 21/06 A 25/06
quarta-feira
quinta-feira

Reconhecer e nomear
as sensações e ritmos
(rápido, lento, forte,
fraco...) por meio de
movimentos corporais
associados a
diferentes sons.

Reconhecer que bons
hábitos alimentares,
de higiene e prática de
lazer contribuem para
a promoção da saúde e
bem-estar físico e
mental.

Utilizar e compartilhar
linguagem oral e
pictórica para
comunicar ideias
matemáticas.

sexta-feira

Conhecer e utilizar
gradativamente os
elementos visuais e
sonoros da
representação teatral:
personagens, texto,
caracterização, cenário e
sonoplastia.

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

sexta-feira

Reconhecer e
identificar, de diversas
formas, o próprio nome
e o nome dos colegas.

Reconhecer as mudanças
ocorridas nas suas
características desde o
nascimento, a fim de
perceber as transformações.

Diferenciar alimentos
doces e salgados,
amargos e azedos,
alimentando-se de
modo independente,
usando talheres, copos
e guardanapos.

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.

SEMANA 17 – 28/06 A 02/07
quarta-feira
quinta-feira

sábado

sexta-feira

sábado

sábado
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Identificar e reconhecer
rótulos e embalagens no
cotidiano, a fim de perceber
suas funções e diferenças.

Reconhecer, participar e
valorizar as
manifestações culturais
como um patrimônio
imaterial (quadrilhas,
brincadeiras de roda,
brincadeiras cantadas
etc.).

Narrar fatos em
sequência temporal e
causal.

Cantar intercalando som e
silêncio, utilizando
instrumentos e objetos
sonoros para
acompanhamento.

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.

Organizar a pulsação
rítmica para acompanhar
músicas cantadas,
utilizando instrumentos
musicais convencionais
ou instrumentos
confeccionados com
materiais
reaproveitáveis.

Conhecer os diversos
mecanismos que os
seres humanos
empregaram para
marcar o tempo:
relógio de sol, de
areia, de água, de
bolso, de pêndulo,
atômico, analógico e
digital.

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

segunda-feira

terça-feira

Reconhecer e valorizar a
oralidade como forma de
expressar desejos,
experiências, necessidades
e opiniões

Vivenciar rotinas:
organização dos
tempos, espaços e
materiais, de modo a
constituir,
gradualmente, sua
autorregulação e
autonomia.

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.).

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

segunda-feira
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.

Compreender que a quantidade
não depende da arrumação, forma
ou posição dos objetos.

SEMANA 18 – 05/07 A 10/07
quarta-feira
quinta-feira

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

Compreender que a
quantidade não
depende da
arrumação, forma ou
posição dos objetos.

terça-feira

Descrever as
características de
objetos, personagens,
cenas de histórias e
situações cotidianas.

Expor ideias e fatos
com e sem auxílio de
adultos e utilização de
recursos como
ilustrações, objetos etc.

SEMANA 19 – 12/07 A 16/07
quarta-feira

sexta-feira
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.
Escutar atentamente, em mídias,
apresentações ou concertos,
estilos e gêneros musicais
(música folclórica, erudita,
popular, dentre outros) do
contexto da criança, seja familiar,
comunitário e/ou da instituição
educacional, identificando
livremente algumas diferenças
existentes entre eles.

quinta-feira

sexta-feira

Identificar, nomear e
registrar números em
atividades lúdicas.

Explicar o próprio desenho
e tentar fazer o mesmo com
o dos colegas.

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

Utilizar e compartilhar
linguagem oral e
pictórica para
comunicar ideias
matemáticas.

Realizar medições e
comparações de
diversos objetos,
espaços e pessoas,
utilizando
instrumentos
diversificados: palmos,
palitos, folhas de
papel, metro.

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.).

Criar e decodificar
registros sonoros
utilizando seu
próprio código de
diferentes formas
como o grafismo,
pinturas e colagens.

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

3º BIMESTRE

sábado

sábado
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segunda-feira

Identificar-se como
membro de diversos
grupos sociais (família,
instituição de
Educação Infantil) e
distinguir seu papel
dentro de cada um.

Manipular materiais
diversos para
confeccionar
brinquedos com
materiais alternativos.

segunda-feira

terça-feira
Criar livremente utilizando
diversos materiais (lápis; gizão
de cera; canetas grandes; papéis
de tamanhos, cores, texturas e
formatos variados; colas líquidas
e em bastão; tintas variadas, de
pintura a dedo, com pincéis
grandes, grossos e finos; entre
outros), expressando sua arte por
meio de desenho, pintura,
colagem, escultura, modelagens.
Reconhecer os suportes
convencionais e incidentais dos
gêneros textuais (revista, jornal,
outdoor, quadro de avisos, rádio,
TV, computador, faixas, muros,
paredes, janelas de veículos,
ambiente virtual – computador,
tablet, celular etc.).

terça-feira

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

Realizar leituras por
meio de gravuras,
imagens etc.

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

Criar livremente figuras
humanas, de animais, de
objetos e de cenas por
meio de desenhos,
pinturas, colagens e
modelagens,
contextualizando-as
intencionalmente.

segunda-feira
Reconhecer as
diferenças culturais,
estabelecendo relações
de aprendizagem
mútua, respeito e
igualdade social.

Participar, em
diferentes espaços, de
situações com
obstáculos, por baixo e
por cima de diferentes
objetos, em caminhos
marcados no chão,
escalando, equilibrando
com um ou os dois pés.

terça-feira
Desenhar observando
modelo real de pessoas,
animais e objetos para
perceber forma, volume
e luz, exercitando a
percepção visual,
raciocínio, atenção,
interpretação e
imaginação.
Realizar procedimentos
de leitura, de textos
literários e não
literários, apoiando-se
em modelos de outras
pessoas, mesmo não
lendo de forma
convencional.

segunda-feira

terça-feira

Participar e ampliar
suas diversas formas de
comunicação (gestual e
verbal).

Reconhecer e valorizar
a leitura/escrita como
uma prática para
mudança de ação
(placas de sinalização,

SEMANA 20 – 02/08 A 06/08
quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

Demonstrar interesse em
situações individuais e
coletivas de leitura, como
forma de vivência
estética.

Observar e reconhecer
diversas
imagens/cenas/obras por
meio de fotografias,
pinturas, objetos,
esculturas, cenas
cotidianas, gravuras e
obras de artistas.

Reconhecer sua
imagem no espelho e
em diferentes
fotografias

Analisar, de maneira
oral, listas, tabelas e
gráficos (pictóricos e
corporais), com o
registro do professor em
variados suportes.

Observar e explorar a
paisagem do entorno da
instituição de Educação
Infantil.

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

SEMANA 21 – 09/08 A 13/08
quarta-feira
quinta-feira
Identificar componentes
que formam determinadas
paisagens do meio
ambiente (rios, vegetações,
construções, campos, mar,
Vivenciar, respeitar e
montanhas, seres vivos),
conhecer a história de
distinguindo entre
brincadeiras de
paisagens naturais e
diferentes culturas.
modificadas (pela ação
humana ou pela ação da
natureza), de modo a
desenvolver atitudes de
respeito e cuidado.
Desenvolver atitudes
de manutenção dos
espaços públicos,
privados, coletivos e
do meio ambiente.

Criar livremente figuras
humanas, de animais, de
objetos e de cenas por meio
de desenhos, pinturas,
colagens e modelagens,
contextualizando-as
intencionalmente.

SEMANA 22 – 16/08 A 20/08
quarta-feira
quinta-feira

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

Desenhar e criar
narrativas de histórias,
lugares e
acontecimentos

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

Realizar ações
relacionadas ao
consumo sustentável
(economia de matéria
prima, água, energia) e
atitudes como reduzir,
reciclar e reutilizar,
desenvolvendo práticas
de cuidado com o meio
ambiente.

SEMANA 23 – 23/08 A 27/08
quarta-feira
quinta-feira
Compreender e incentivar
Recriar, de forma
entre seus pares a
gráfica (desenho ou
conservação, o uso racional
escrita espontânea), as
e o reaproveitamento de
histórias ouvidas.
objetos utilizados
individual e coletivamente.

sexta-feira

sábado

sábado

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

Identificar e utilizar
diferentes possibilidades
de comunicação com as
pessoas do convívio
social, respeitando e
negociando as regras
sociais.

sexta-feira
Participar de
celebrações das datas
comemorativas numa
perspectiva cultural e
supra religiosa,
cultivando e
fortalecendo valores
como solidariedade e
respeito

sábado

Dominar o equilíbrio
corporal em diferentes
situações de
movimentos (andando
em linha reta, parado,
pulando, saltando).

sexta-feira
Realizar circuitos de
locomoção: arrastar,
rolar, saltar, pular com
um pé ou com os dois,
fazer estrelinha, andar.

sábado
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Participar de pesquisa
sobre a ação da luz, do
calor, do som, da força
e do movimento, a
exemplo do cozimento
dos alimentos e a
relação entre um
impulso e o ganho de
velocidade de um
carrinho.

segunda-feira

Participar de feiras,
exposições e mostras
de trabalhos científicos,
em interface com
outras linguagens.

Praticar atividades de
relaxamento pelo
controle da respiração e
escuta de variados
sons.

segunda-feira
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...).

avisos, instruções,
cartazes de rua etc.).
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.

terça-feira

Emitir opiniões e
sentimentos em relação
a diversas obras de Arte

Reconhecer a evolução
dos meios de
comunicação entre
humanos no decorrer da
história.

terça-feira

Vivenciar, respeitar e
conhecer a cultura de
diferentes povos.

segunda-feira

terça-feira

Confeccionar
brinquedos com
materiais alternativos

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

Reconhecer sua
imagem no espelho e
em diferentes
fotografias

Desenhar de maneira a
ativar a imagem mental
de objetos e imagens
reais, desenvolvendo

Identificar-se como
membro de diversos
grupos sociais
(família, instituição de
Educação Infantil) e
distinguir seu papel
dentro de cada um.

Pesquisar e colecionar (com
a família/responsáveis)
imagens narrativas e
experimentos científicos
para confecção de álbuns
temáticos.

Manipular materiais
diversos para
confeccionar
brinquedos com
materiais alternativos.

SEMANA 24 – 30/08 A 03/09
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

Perceber a importância
do ritmo e da entonação
da leitura de textos
(palavras e frases)
realizada pelo adulto
para melhor
compreensão dos
sentidos.

Desenvolver a sensibilidade,
sentimentos e imaginação por
meio da apreciação e da
produção artística

Reconhecer os suportes
convencionais e
incidentais dos gêneros
textuais (revista, jornal,
outdoor, quadro de
avisos, rádio, TV,
computador, faixas,
muros, paredes, janelas
de veículos, ambiente
virtual – computador,
tablet, celular etc.).

Registrar os
experimentos realizados
por meio de desenhos.

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.

Realizar e compartilhar,
com seus pares e com
adultos, atividades de
coordenação visomotora

SEMANA 25 – 06/09 A 10/09
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

Reconhecer a evolução
dos meios de
comunicação entre
humanos no decorrer da
história, experimentando
particularmente as novas
tecnologias.

Realizar sua higiene
pessoal com autonomia.

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

Demonstrar interesse em
situações individuais e
coletivas de leitura, como
forma de vivência
estética.

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

Analisar, de maneira
oral, listas, tabelas e
gráficos (pictóricos e
corporais), com o
registro do professor em
variados suportes.

SEMANA 26 – 13/09 A 17/09
quarta-feira
quinta-feira
Identificar e elaborar
regras e limites nas
Recitar parlendas,
relações, desenvolvendo,
adivinhas, canções,
progressivamente, a
poemas e trava-línguas.
capacidade de
autorregulação.
Participar e reconhecer
Imitar e criar gestos, sons
os processos
e movimentos corporais
simbólicos, por meio
de outras crianças, adultos
da dramatização de
e animais em

sexta-feira
Observar e descrever as
características corporais
individuais: a forma, o
volume e o peso.
Realizar leituras por
meio de gravuras,
imagens etc.

sábado

sábado

sábado
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memória, observação e
imaginação.

segunda-feira

terça-feira

Vivenciar e protagonizar
brincadeiras dançadas
como as cirandas, rodas e
outras possibilidades da
cultura popular.

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

Criar livremente figuras
humanas, de animais, de
objetos e de cenas por
meio de desenhos,
pinturas, colagens e
modelagens,
contextualizando-as
intencionalmente.

Desenvolver atitudes
de manutenção dos
espaços públicos,
privados, coletivos e
do meio ambiente.

segunda-feira

terça-feira

Desenhar observando
modelo real de pessoas,
animais e objetos para
perceber forma, volume
e luz, exercitando a
percepção visual,
raciocínio, atenção,
interpretação e
imaginação.

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

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

segunda-feira
Reconhecer e valorizar
a leitura/escrita como
uma prática para
mudança de ação
(placas de sinalização,
avisos, instruções,
cartazes de rua etc.).
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.

Desenhar e criar
narrativas de histórias,
lugares e
acontecimentos

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

Compreender e
incentivar entre seus
pares a conservação, o
uso racional e o
reaproveitamento de
objetos utilizados
individual e
coletivamente.

histórias, músicas,
entre outros, tendo o
corpo como
protagonista.

brincadeiras, contação de
histórias e dramatizações.

SEMANA 27– 20/09 A 24/09
quarta-feira
quinta-feira
Identificar componentes que
formam determinadas
paisagens do meio ambiente
Identificar e utilizar
(rios, vegetações, construções,
diferentes possibilidades
campos, mar, montanhas, seres
de comunicação com as
vivos), distinguindo entre
pessoas do convívio
paisagens naturais e
social, respeitando e
modificadas (pela ação
negociando as regras
humana ou pela ação da
sociais.
natureza), de modo a
desenvolver atitudes de
respeito e cuidado.

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

Criar livremente figuras
humanas, de animais, de
objetos e de cenas por
meio de desenhos,
pinturas, colagens e
modelagens,
contextualizando-as
intencionalmente.

SEMANA 28 – 27/09 A 01/10
quarta-feira
quinta-feira
Realizar ações
Participar de
relacionadas ao
celebrações das datas
consumo sustentável
comemorativas numa
(economia de matéria
perspectiva cultural e
prima, água, energia) e
supra religiosa,
atitudes como reduzir,
cultivando e
reciclar e reutilizar,
fortalecendo valores
desenvolvendo práticas
como solidariedade e
de cuidado com o meio
respeito
ambiente.

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

Dominar o equilíbrio
corporal em diferentes
situações de
movimentos (andando
em linha reta, parado,
pulando, saltando).

SEMANA 29 – 04/10 A 08/10
quarta-feira
quinta-feira
Pesquisar e colecionar
(com a
Praticar atividades de
família/responsáveis)
relaxamento pelo
imagens narrativas e
controle da respiração
experimentos científicos
e escuta de variados
para confecção de álbuns
sons
temáticos.

Manipular materiais
diversos para confeccionar
brinquedos com materiais
alternativos.

Identificar-se como
membro de diversos
grupos sociais
(família, instituição de
Educação Infantil) e
distinguir seu papel
dentro de cada um.

sexta-feira

sábado

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

Participar, em
diferentes espaços, de
situações com
obstáculos, por baixo e
por cima de diferentes
objetos, em caminhos
marcados no chão,
escalando,
equilibrando com um
ou os dois pés.

sexta-feira

sábado

Participar e ampliar
suas diversas formas de
comunicação (gestual e
verbal).

Participar de pesquisa
sobre a ação da luz, do
calor, do som, da força
e do movimento, a
exemplo do cozimento
dos alimentos e a
relação entre um
impulso e o ganho de
velocidade de um
carrinho.

sexta-feira
Emitir opiniões e
sentimentos em
relação a diversas
obras de Arte

Perceber a importância
do ritmo e da
entonação da leitura de
textos (palavras e
frases) realizada pelo
adulto para melhor
compreensão dos
sentidos.

sábado
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segunda-feira

terça-feira

SEMANA 30 – 11/10 A 15/10
quarta-feira
quinta-feira
Desenvolver a
Reconhecer a evolução
sensibilidade,
dos meios de
sentimentos e
comunicação entre
imaginação por meio da
humanos no decorrer da
apreciação e da produção
história.
artística
Reconhecer os suportes
convencionais e
incidentais dos gêneros
textuais (revista, jornal,
Registrar os
outdoor, quadro de
experimentos realizados
avisos, rádio, TV,
por meio de desenhos.
computador, faixas,
muros, paredes, janelas
de veículos, ambiente
virtual – computador,
tablet, celular etc.).

sexta-feira

sábado

Realizar e compartilhar,
com seus pares e com
adultos, atividades de
coordenação visomotora

Reconhecer a evolução
dos meios de
comunicação entre
humanos no decorrer da
história, experimentando
particularmente as novas
tecnologias.

4º BIMESTRE

segunda-feira
Reconhecer a
importância das
diferentes profissões
para a vida em
sociedade,
identificando seus
instrumentos
característicos e
funções sociais.
Criar brincadeiras com
objetos de diferentes
tamanhos, formas,
texturas e pesos (pneus,
latas, caixas de papelão,
copos plásticos, bastões
de madeira, bolas de
meia, sacos de estopa,
tampinhas de garrafa,
pedaços de espuma,
isopor, EVA etc.).

segunda-feira

terça-feira
Ampliar
progressivamente as
possibilidades de
apreciação de
dramatizações, criação de
histórias, apresentações e
jogos teatrais, observando
suas temáticas.

Expressar ideias e
sentimentos por meio do
desenho, comunicando
experiências de lugares,
pessoas e objetos.

terça-feira

SEMANA 31 – 18/10 A 23/10
quarta-feira
quinta-feira
Reconhecer as
diferentes
Experimentar
possibilidades de
intencionalmente a
escolha de materiais
expressividade (triste,
para a realização de
alegre, bravo), por meio
pinturas (papel, pisos,
de jogos e brincadeiras
paredes, guache, gizão
teatrais, utilizando
de cera, giz, pincel
bonecos e máscaras.
etc.).
Compreender as
necessidades vitais dos
seres vivos, discutindo
a importância da
preservação de seu
habitat natural para a
satisfação de tais
necessidades.

SEMANA 32 – 25/10 A 29/10
quarta-feira
quinta-feira

Criar e improvisar
situações cênicas em
jogos de faz de conta.

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

Conhecer e utilizar
gradativamente os
elementos visuais e
sonoros da
representação teatral:
personagens, texto,
caracterização, cenário e
sonoplastia

- Distinguir diferentes
tipos de moradia, desde
os tempos das cavernas
até os dias atuais,
relacionando-os aos
materiais de que são
construídos ao levar em
conta aspectos
econômicos, culturais e
sociais.

Reconhecer diferentes
possibilidades de
posições espacial e
corporal (sentado, em
pé, deitado de bruços,
entre outras) para
desenhar.

Valorizar os cuidados
básicos com os animais
(higienização,
vacinação, alimentação,
carinho) e com as
plantas (cultivo de
hortas, jardins).

Identificar as partes das
plantas: raiz, caule,
folha, flor, fruto e
semente, conhecendo a
função de cada uma.

segunda-feira

terça-feira

SEMANA 33 – 01/11 A 06/11
quarta-feira
quinta-feira
Desenvolver, de forma
Participar da elaboração
gradativa, a ideia de
de roteiros cênicos,
representação por meio
cenários, figurino e
da produção de rabiscos
maquiagem em
e garatujas na realização
situações de

sábado

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

Identificar alguns
animais ameaçados de
extinção, desenvolvendo
pensamento crítico sobre
a caça e a criação em
cativeiro.

Reelaborar as
brincadeiras e jogos,
incluindo a criação de
outros gestos e regras,
em substituição e
acréscimo aos
tradicionais.

Passear, observar e
discutir acerca das
características das
imediações da

sexta-feira

Ampliar as diferentes
estratégias motoras
para separar objetos
altos de baixos, curtos
de compridos, finos
de grossos, largos de
estreitos, cheios de
vazios etc.

sexta-feira
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.

sábado

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

sexta-feira
Conhecer e discutir
acerca da história de
Brasília, curiosidades e a
história de vida das

sábado
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instituição de Educação
Infantil.

de tentativas de escritas
não convencionais.

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

Conhecer princípios da
“Carta da Terra para
Crianças”.

segunda-feira
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.
Reconhecer a
importância das
diferentes profissões
para a vida em
sociedade, identificando
seus instrumentos
característicos e funções
sociais.

segunda-feira

Escrever o próprio
nome e reconhecer a sua
importância e sua
utilidade como elemento
de identificação pessoal.

SEMANA 34 – 08/11 A 12/11
quarta-feira
quinta-feira

terça-feira

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

Identificar e registrar
as letras que compõem
o próprio nome em
diferentes situações.

Ampliar a noção de
plateia e artista por meio
de vivências em jogos
teatrais e faz de conta.

terça-feira
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.

dramatização de
histórias conhecidas ou
inventadas pelo grupo.

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

Explorar, vivenciar e
organizar movimentos
corporais por meio de
vários tipos de sons e
músicas de diversos
estilos e culturas.

segunda-feira

terça-feira

Demonstrar autonomia
no processo de
alimentação e realizar a
prática do
autosservimento com a
orientação do adulto.

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

Manipular e reproduzir
maquetes, mapas e
globos com materiais
diversificados.

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

sexta-feira

Participar de atividades
de preparação de
alimentos, aprendendo
sobre higiene, escolha e
consumo de alimentos
saudáveis.

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

Participar e criar jogos
teatrais com sombras,
pantomima, fantoches,
bonecos, máscaras, entre
outras possibilidades.

Criar brincadeiras com
objetos de diferentes
tamanhos, formas, texturas
e pesos (pneus, latas,
caixas de papelão, copos
plásticos, bastões de
madeira, bolas de meia,
sacos de estopa, tampinhas
de garrafa, pedaços de
espuma, isopor, EVA etc.).

SEMANA 35 – 15/11 A 19/11
quarta-feira
quinta-feira

Estabelecer a relação
entre grafema/fonema do
próprio nome e de
palavras de uso cotidiano.

pessoas que constituem
esse contexto.

sexta-feira

Reconhecer sua
dominância lateral em
ações habituais e
brincadeiras.

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

Observar e descrever as
características corporais
individuais: a forma, o
volume e o peso.

Reconhecer e utilizar
diferentes materiais que
riscam (giz de cera, tinta
guache, cola colorida,
carvão) para expressar
sentimentos, ideias, com a
compreensão que são
elementos culturais
(processo do grafismo).

SEMANA 36 – 22/11 A 26/11
quarta-feira
quinta-feira
Desenvolver maior
controle da expressão
gráfica por meio da
Compartilhar
escrita espontânea,
narrativas após leitura
visando ao
de histórias sobre
desenvolvimento de
Brasília e sobre o
movimentos manuais, na
Cerrado.
perspectiva do
aprendizado futuro da
escrita.

sexta-feira

Ampliar a noção de
plateia e artista por
meio de vivências em
jogos teatrais e faz de
conta.

sábado

sábado

sábado
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Vivenciar e protagonizar
brincadeiras dançadas
como as cirandas, rodas
e outras possibilidades
da cultura popular.

segunda-feira

Ampliar
progressivamente as
possibilidades de
apreciação de
dramatizações, criação de
histórias, apresentações e
jogos teatrais,
observando suas
temáticas.

terça-feira

Reconhecer as
características dos
diferentes papéis sociais
e realizar brincadeiras de
faz de conta.

SEMANA 37 – 29/11 A 03/12
quarta-feira
quinta-feira
Participar da criação de
Perceber a importância da
diversos jogos que
utilização das letras do
relacionam a fala com a
alfabeto para a escrita de
escrita, por meio da
palavras.
dança, do teatro, da
música, da matemática.

Compreender as
necessidades vitais dos
seres vivos, discutindo a
importância da
preservação de seu
habitat natural para a
satisfação de tais
necessidades.

segunda-feira

Compreender as regras
sociais por meio da fala e
da brincadeira,
elaborando novos
comportamentos.

Ampliar as diferentes
estratégias motoras para
separar objetos altos de
baixos, curtos de
compridos, finos de
grossos, largos de
estreitos, cheios de vazios
etc.

Discutir questões de
sustentabilidade que
envolvem Brasília e o
Cerrado.

terça-feira
Distinguir diferentes
tipos de moradia, desde
os tempos das cavernas
até os dias atuais,
relacionando-os aos
materiais de que são
construídos ao levar em
conta aspectos
econômicos, culturais e
sociais.
Reelaborar as
brincadeiras e jogos,
incluindo a criação de
outros gestos e regras,
em substituição e
acréscimo aos
tradicionais.

segunda-feira

terça-feira

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

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

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

Reconhecer sua
dominância lateral em
ações habituais e
brincadeiras.

segunda-feira
Criar e improvisar
situações cênicas em
jogos de faz de conta

Expressar ideias e
sentimentos por meio do
desenho, comunicando
experiências de lugares,
pessoas e objetos.

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

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

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

SEMANA 38 – 06/12 A 10/12
quarta-feira
quinta-feira

Confeccionar
brinquedos com
materiais alternativos.

sexta-feira
Identificar alguns
animais ameaçados de
extinção, desenvolvendo
pensamento crítico sobre
a caça e a criação em
cativeiro.
Identificar a evolução
dos meios de transporte,
sinais de trânsito e
discutir sobre as regras
de trânsito em culturas
diversas.

sexta-feira

Compreender que as
regras sociais de
diferentes povos fazem
parte de sua identidade
e história e que
precisam ser
respeitadas.

Conhecer princípios da
“Carta da Terra para
Crianças”.

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

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

Confeccionar
brinquedos com
materiais alternativos

Reconhecer sua
dominância lateral em
ações habituais e
brincadeiras.

SEMANA 39 – 13/12 A 18/12
quarta-feira
quinta-feira
Participar da criação de
diversos jogos que
Conhecer princípios da
relacionam a fala com a
“Carta da Terra para
escrita, por meio da
Crianças”.
dança, do teatro, da
música, da matemática.
Reconhecer e
diferenciar letras,
números, desenhos e
outros sinais gráficos.

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

SEMANA 40 – 20/12 A 22/12
quarta-feira
quinta-feira
Reconhecer e
diferenciar letras,
números, desenhos e
outros sinais gráficos.

sábado

sexta-feira

sábado

sábado

Reconhecer e
diferenciar letras,
números, desenhos e
outros sinais gráficos.
Participar da criação de
diversos jogos que
relacionam a fala com a
escrita, por meio da
dança, do teatro, da
música, da matemática.

sexta-feira

sábado
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Confeccionar brinquedos
com materiais
alternativos

Confeccionar brinquedos
com materiais
alternativos

Criar e improvisar
situações cênicas em
jogos de faz de conta

EDUCAÇÃO INFANTIL
2º PERÍODO

segunda-feira

terça-feira

Demonstrar empatia
pelos outros,
percebendo que as
pessoas têm diferentes
sentimentos,
necessidades e maneiras
de pensar e agir.

Valorizar e criar
produções artísticas
individuais e coletivas
em suas respectivas
linguagens

Criar com o corpo
formas diversificadas de
expressão de
sentimentos, sensações
e emoções, tanto nas
situações do cotidiano
quanto em brincadeiras,
dança, teatro, música,
entre outros.

segunda-feira
Criar movimentos,
olhares e mímicas em
brincadeiras, jogos e
atividades artísticas
como dança, teatro e
música.

Inventar brincadeiras
cantadas, poemas e
canções, criando rimas,
aliterações e ritmos.

terça-feira
Recontar histórias
ouvidas e planejar
coletivamente roteiros
de encenações,
definindo os contextos e
os personagens, a
estrutura da história.

Demonstrar empatia
pelos outros,
percebendo que as
pessoas têm diferentes
sentimentos,
necessidades e
maneiras de pensar e
agir.

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

segunda-feira

terça-feira

1º BIMESTRE
SEMANA 1 – 08/03 A 13/03
quarta-feira
quinta-feira
Expressar ideias,
Ampliar o repertório e a
desejos e sentimentos
criação de produções
sobre suas vivências,
artísticas individuais e
por meio da linguagem
coletivas, nas diversas
oral e escrita (escrita
linguagens artísticas,
espontânea), de fotos,
desenvolvendo a
desenhos e outras
dimensão estética da
formas de expressão.
arte.

Estabelecer relações de
comparação entre
objetos, observando
suas propriedades.

Observar e descrever
mudanças em diferentes
materiais, resultantes de
ações sobre eles, em
experimentos
envolvendo fenômenos
naturais e artificiais.

sexta-feira
Agir de maneira
independente, com
confiança em suas
capacidades,
reconhecendo suas
conquistas e limitações.

Demonstrar controle e
adequação do uso de
seu corpo em
brincadeiras e jogos, na
escuta e reconto de
histórias, em atividades
artísticas, entre outras.

SEMANA 2 – 15/03 A 19/03
quarta-feira
quinta-feira
Escolher e folhear livros,
procurando se orientar
por temas e ilustrações,
acompanhando a
narrativa.

Identificar relações
espaciais (dentro e fora,
em cima, embaixo,
acima, abaixo, do lado).

Compartilhar com outras
crianças situações de
cuidado de plantas e
animais nos espaços da
instituição e fora dela.

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

SEMANA 3 – 22/03 A 27/03
quarta-feira
quinta-feira
Produzir tintas
alternativas a partir de
materiais naturais (pó
Recontar histórias
de café, urucum,
ouvidas para produção
cenoura, beterraba,
de reconto escrito,
folhas verdes, terras,
tendo o professor como
dentre outros),
escriba.
utilizando-as em estado
original ou
acrescentando cola na
formulação.
Relatar fatos a partir da
Classificar e seriar
utilização de conceitos
objetos e figuras de
básicos de tempo
acordo com suas
(agora, antes, durante,
semelhanças e
depois, ontem, hoje,
diferenças.
amanhã, lento, rápido,
depressa, devagar).

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

Reconhecer as cores
primárias e secundárias

Coordenar suas
habilidades manuais no
atendimento adequado a
seus interesses e
necessidades em
situações diversas.

Produzir suas próprias
histórias orais e
escritas (escrita
espontânea), em
situações com função
social significativa.

segunda-feira
Reconhecer e valorizar
as brincadeiras da

terça-feira
Selecionar textos de gêneros
conhecidos para a leitura de

sábado

sexta-feira

sábado

Cuidar de sua higiene,
alimentação, conforto e
aparência.

Agir de maneira
independente, com
confiança em suas
capacidades,
reconhecendo suas
conquistas e limitações.

sexta-feira

sábado

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

Reconhecimento
progressivo do próprio
corpo em brincadeiras,
jogos e demais
atividades, assim como
na interação com os
outros.

SEMANA 4 – 29/03 A 02/04
quarta-feira
quinta-feira
Levantar hipóteses
- Acompanhar o
sobre gêneros textuais
registro de números em

sexta-feira

sábado
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cultura infantil, de
acordo com as regras
estabelecidas (brincar
de pique-esconde, entre
outras brincadeiras).

Demonstrar valorização
das características de
seu corpo (cor dos
olhos, cabelos, pele) e
respeitar as
características dos
outros (crianças e
adultos) com os quais
convive.

segunda-feira
Compreender que as
regras são passíveis de
questionamento,
discussão e reformulação
entre os elementos do
grupo.

Reconhecer, observar e
nomear as diversas
expressões corporais,
possibilitando a
familiarização com a
imagem de seu próprio
corpo refletida no
espelho.

um adulto e/ou para sua
própria leitura
(partindo de seu repertório
sobre esses textos, como a
recuperação pela memória,
pela leitura das ilustrações
etc.).

veiculados em
portadores diversos,
recorrendo a
estratégias de
observação e leitura.

Experimentar e reconhecer a
relação entre
texturas/objetos/materiais,
utilizando-os em diversas
criações artísticas.

Relacionar números às
suas respectivas
quantidades e
identificar o antecessor
e sucessor.

terça-feira
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.

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

segunda-feira

terça-feira

Reconhecer e valorizar
as conquistas corporais e
a dos colegas em
diversas situações.

Expressar-se por meio
das palavras de forma
clara e organizada.

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

segunda-feira
Agir de maneira
independente, com
confiança em suas
capacidades,
reconhecendo suas
conquistas e limitações.

Inventar brincadeiras
cantadas, poemas e
canções, criando rimas,
aliterações e ritmos.

Perceber e expressar
sensações, sentimentos
e pensamentos por
meio de participação
ativa e criação de
histórias sonorizadas.

terça-feira
Explorar diferentes
sons produzidos com o
corpo e reconhecê-los
como forma de
comunicação (assoviar,
estalar os dedos, bater
palmas, bater o pé
etc.).
Expressar ideias,
desejos e sentimentos
sobre suas vivências,
por meio da linguagem
oral e escrita (escrita
espontânea), de fotos,
desenhos e outras
formas de expressão.

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

Utilizar, de forma
dirigida, diferentes
fontes sonoras
para acompanhar
canções, cantigas e
brincadeiras cantadas.

SEMANA 5 – 05/04 A 10/04
quarta-feira
quinta-feira

Levantar hipóteses em
relação à linguagem
escrita, realizando
registros de letras por
meio de escrita
espontânea.

Organizar objetos por
critérios de semelhanças
e diferenças, agrupandoos numa categoria
(classificação).

Criar, individual ou
coletivamente, histórias
para sonorizá-las,
utilizando diversas
fontes sonoras.

Identificar formas
geométricas em
apreciação de obras de
arte, desenhos, pinturas,
colagens etc.

sexta-feira
Demonstrar valorização
das características de
seu corpo (cor dos
olhos, cabelos, pele) e
respeitar as
características dos
outros (crianças e
adultos) com os quais
convive.
Experimentar diferentes
situações que ampliem a
consciência de suas
potencialidades e limites
do corpo (força,
velocidade, resistência,
agilidade, equilíbrio e
flexibilidade).

SEMANA 6 – 12/04 A 16/04
quarta-feira
quinta-feira
Observar e discutir
Expressar-se usando
questões sobre a vegetação
imagens e gestos,
nativa e as transformações
representando ideias e
que ocorrem a partir de
fazendo relações.
construções na cidade ou no
campo.
Realizar experimentos
para produzir novas
cores, misturando
materiais diversos:
Criar pequenas paródias
tinta, massinha de
individuais e coletivas.
modelar, anilina, dentre
outros, e relacionar
cores nos objetos e nos
elementos da natureza.
SEMANA 7 – 19/04 A 24/04
quarta-feira
quinta-feira
Criar com o corpo formas
diversificadas de expressão
de sentimentos, sensações e
emoções, tanto nas
situações do cotidiano
quanto em brincadeiras,
dança, teatro, música, entre
outros.

Estabelecer relações de
comparação entre objetos,
observando suas
propriedades.

sábado

sexta-feira

sábado

Criar e compartilhar
situações que envolvam
movimentos, com outras
crianças e com adultos.

Demonstrar empatia
pelos outros, percebendo
que as pessoas têm
diferentes sentimentos,
necessidades e maneiras
de pensar e agir.

sexta-feira

Criar e improvisar
situações cênicas em
jogos de faz de conta.

Ampliar o repertório e a
criação de produções
artísticas individuais e
coletivas, nas diversas
linguagens artísticas,
desenvolvendo a
dimensão estética da
arte.

sábado
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segunda-feira

terça-feira

Participar e criar jogos
teatrais com sombras,
pantomima, fantoches,
bonecos, máscaras, entre
outras possibilidades.

Valorizar e criar
produções artísticas
individuais e coletivas
em suas respectivas
linguagens

Observar e descrever
mudanças em diferentes
materiais, resultantes de
ações sobre eles, em
experimentos
envolvendo fenômenos
naturais e artificiais.

Agir de maneira
independente, com
confiança em suas
capacidades,
reconhecendo suas
conquistas e limitações.

segunda-feira

terça-feira

Reconhecer as
características dos
diferentes papéis sociais
e realizar brincadeiras
de faz de conta.

Classificar e seriar
objetos e figuras de
acordo com suas
semelhanças e
diferenças.

Reconhecer as cores
primárias e secundárias

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

SEMANA 8 – 26/04 A 30/04
quarta-feira
quinta-feira
Ampliar as relações
interpessoais,
Reconhecer e valorizar
desenvolvendo afeto,
o uso adequado das
atenção, limites e
palavras.
atitudes de participação
e cooperação.
Demonstrar controle e
adequação do uso de
seu corpo em
Reconhecer as cores
brincadeiras e jogos, na
primárias e secundárias
escuta e reconto de
histórias, em atividades
artísticas, entre outras.
SEMANA 9 – 03/05 A 08/05
quarta-feira
quinta-feira
Compreender que as
Reconhecer e utilizar
regras são passíveis de
diferentes formas de
questionamento,
expressão para se
discussão e reformulação
comunicar (sorriso,
entre os elementos do
choro, beijo, balanço
grupo.
da cabeça negativa ou
afirmativa etc.).
Reconhecer, observar e
nomear as diversas
expressões corporais,
possibilitando a
familiarização com a
imagem de seu próprio

Levantar hipóteses em
relação à linguagem
escrita, realizando
registros de letras por
meio de escrita
espontânea.

sexta-feira
Explorar, vivenciar e
organizar movimentos
corporais por meio de
vários tipos de sons e
músicas de diversos
estilos e culturas.

sábado

Produzir suas próprias
histórias orais e escritas
(escrita espontânea),
em situações com
função social
significativa.

sexta-feira

sábado

Participar e criar jogos
teatrais com sombras,
pantomima, fantoches,
bonecos, máscaras, entre
outras possibilidades.

Identificar formas
geométricas em
apreciação de obras de
arte, desenhos, pinturas,
colagens etc.

1º Bimestre / 2º Bimestre

segunda-feira

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

Reconhecer sua
atuação de forma
individual e coletiva
em brincadeiras livres
e dirigidas, entre
outras atividades.

segunda-feira
Reconhecer e nomear as
sensações e ritmos
(rápido, lento, forte,
fraco...) por meio de
movimentos corporais
associados a diferentes
sons.

terça-feira
Escutar atentamente,
em mídias,
apresentações ou
concertos, estilos e
gêneros musicais
(música folclórica,
erudita, popular, dentre
outros) do contexto da
criança, seja familiar,
comunitário e/ou da
instituição educacional,
identificando
livremente algumas
diferenças existentes
entre eles.

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

terça-feira

Transmitir avisos,
recados e outros
procedimentos
correlatos.

SEMANA 10 – 10/05 A 14/05
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

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

Cantar de modo livre e
direcionado, em
variados momentos do
cotidiano, observando
a maneira mais
confortável de cantar,
de acordo com sua voz
(adequação do tom da
música).

Reconhecer sua história
de vida, individual e
coletiva, por meio de
construção de linha do
tempo com fotografias
e árvore genealógica,
identificando e
respeitando diferentes
configurações
familiares.

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

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

Criar e valorizar
movimentos pela
utilização de diferentes
modalidades de dança.

SEMANA 11 – 17/05 a 21/05
quarta-feira
quinta-feira
Conhecer a história do
dinheiro, como evoluiu
Demonstrar a
do escambo, passando
capacidade de lembrar e
pelas moedas de metal,
executar ações em
notas de papel, cartões
passos sequenciais,
de polietileno
seguindo instruções
(plástico), chegando às
verbais.
moedas atuais.

sexta-feira
Adequar gestos,
movimentos e ritmos
corporais a suas
necessidades, intenções
e ambientes, para
desenvolver a
independência.

sábado

sábado
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Reconhecer as mudanças
ocorridas nas suas
características desde o
nascimento, a fim de
perceber as
transformações.

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.

segunda-feira

terça-feira

Diferenciar alimentos
doces e salgados,
amargos e azedos,
alimentando-se de
modo independente,
usando talheres, copos
e guardanapos.

Organizar a pulsação
rítmica para acompanhar
músicas cantadas,
utilizando instrumentos
musicais convencionais
ou instrumentos
confeccionados com
materiais
reaproveitáveis.

Reconhecer, participar
e valorizar as
manifestações culturais
como um patrimônio
imaterial (quadrilhas,
brincadeiras de roda,
brincadeiras cantadas
etc.).

Narrar fatos em
sequência temporal e
causal.

Construir coleções
maiores utilizando o
processo de inclusão
(Exemplo: juntar a
coleção de bananas e a
coleção de morangos
na coleção de frutas; a
coleção de bonecas e a
coleção de bolas na
coleção de
brinquedos).

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

Reconhecer que bons
hábitos alimentares, de
higiene e prática de
lazer contribuem para a
promoção da saúde e
bem-estar físico e
mental.

SEMANA 12 – 24/05 a 29/05
quarta-feira
quinta-feira
Conhecer os diversos
mecanismos que os
seres humanos
Cantar intercalando som e
empregaram para
silêncio, utilizando
marcar o tempo:
instrumentos e objetos
relógio de sol, de
sonoros para
areia, de água, de
acompanhamento.
bolso, de pêndulo,
atômico, analógico e
digital.
Desenvolver o senso
de resiliência (saber
perder, saber ganhar,
aceitar a opinião das
outras pessoas,
reconsiderar seu ponto
de vista).

terça-feira

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

Expor ideias e fatos com
e sem auxílio de adultos
e utilização de recursos
como ilustrações, objetos
etc.

Reconhecer sua atuação
de forma individual e
coletiva em brincadeiras
livres e dirigidas, entre
outras atividades.

Compreender que a
quantidade não depende
da arrumação, forma ou
posição dos objetos.

Cantar músicas e
acompanhá-las com
instrumentos
convencionais ou
confeccionados com
materiais diversos,
explorando a intensidade
do som (forte/fraco), e
amplificar a intensidade
das músicas cantadas e
tocadas por meio de
microfones e comparar
sua vibração, tateando
caixas de som durante a
execução.

Escutar atentamente, em
mídias, apresentações
ou concertos, estilos e
gêneros musicais
(música folclórica,
erudita, popular, dentre
outros) do contexto da
criança, seja familiar,
comunitário e/ou da
instituição educacional,
identificando livremente
algumas diferenças
existentes entre eles.

segunda-feira
Reconhecer a
importância e a diferença
do ritmo respiratório e
dos batimentos cardíacos
durante as

terça-feira
Descrever as
características de
objetos, personagens,
cenas de histórias e
situações cotidianas.

sábado

Vivenciar rotinas:
organização dos tempos,
espaços e materiais, de
modo a constituir,
gradualmente, sua
autorregulação e
autonomia.

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

Reconhecer e valorizar a
oralidade como forma de
expressar desejos,
experiências,
necessidades e opiniões.

SEMANA 13 – 31/05 A 04/06
quarta-feira
quinta-feira

segunda-feira

sexta-feira

sexta-feira
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.).

sábado

Realizar medições e
comparações de diversos
objetos, espaços e
pessoas, utilizando
instrumentos
diversificados: palmos,
palitos, folhas de papel,
metro.

SEMANA 14 – 07/06 A 11/06
quarta-feira
quinta-feira
Comunicar-se por meio da
Participar de conversas
linguagem oral com seus
em grupos, apoiandopares e com os adultos,
se não apenas na fala
expressando clareza de
complementar do
pensamentos

sexta-feira
Participar, reconhecer
e valorizar as diversas
manifestações
culturais, como
brincadeiras,

sábado
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atividades ativas e
tranquilas, visando ao
desempenho eficaz nas
ações e tendo como base
os sinais do corpo

adulto, mas também
em sua memória.

Identificar, nomear e
registrar números em
atividades lúdicas.

Cantar músicas
acompanhadas de
instrumentos musicais
convencionais ou
confeccionados,
explorando a altura dos
sons
(agudo/médio/grave).

segunda-feira

terça-feira

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

Participar de atividades
com músicas usadas
como fundo para a
formação de repertório
de memória e realização
de trabalho corporal livre
e direcionado.

Criar e reconhecer a
autoexpressão nas
brincadeiras de faz de
conta, lançando mão da
imaginação e memória.

Comparar quantidades,
utilizando recursos
pessoais, como desenho
e correspondência
(biunívoca).

segunda-feira
Explorar e manipular
materiais
tridimensionais com
diversas superfícies,
planos, formas, volumes
e objetos (areia
molhada, argila, massa
de modelar, dentre
outros), modelando suas
formas e texturas para
criar obra artística.
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

terça-feira
Reconhecer sua
história de vida,
individual e coletiva,
por meio de construção
de linha do tempo com
fotografias e árvore
genealógica,
identificando e
respeitando diferentes
configurações
familiares.
Conhecer a história do
dinheiro, como evoluiu
do escambo, passando
pelas moedas de metal,
notas de papel, cartões
de polietileno
(plástico), chegando às
moedas atuais.

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.

Criar e decodificar
registros sonoros
utilizando seu próprio
código de diferentes
formas como o
grafismo, pinturas e
colagens.

SEMANA 15 – 14/06 A 19/06
quarta-feira
quinta-feira
Gravar em celular e
ouvir suas produções
Representar com
musicais individuais e
desenhos estratégias
coletivas, identificando
utilizadas para a
elementos tais como:
resolução de situaçõesobjetos e instrumentos
problema e
utilizados, quem está
desenvolver noções de
cantando em tal ou qual
operações matemáticas
período da música, qual
em situações
som se apresenta mais
concretas.
forte e mais fraco na
música.
Cantar de modo livre e
direcionado, em
variados momentos do
Explicar o próprio
cotidiano, observando
desenho e tentar fazer o
a maneira mais
mesmo com o dos
confortável de cantar,
colegas.
de acordo com sua voz
(adequação do tom da
música).
SEMANA 16 – 21/06 A 25/06
quarta-feira
quinta-feira

Reconhecer e nomear
as sensações e ritmos
(rápido, lento, forte,
fraco...) por meio de
movimentos corporais
associados a
diferentes sons.

Reconhecer que bons
hábitos alimentares,
de higiene e prática de
lazer contribuem para
a promoção da saúde e
bem-estar físico e
mental.

brincadeiras de roda,
jogos, danças, festejos
e
canções tradicionais
(pipa, cantigas de
roda, pegapega, cabracega, barra-manteiga,
corda, pião, ciranda,
esconde-esconde,
elástico, bambolê etc.)
e demais
manifestações que
digam respeito às
tradições culturais de
sua comunidade e de
outras.

Utilizar e compartilhar
linguagem oral e
pictórica para
comunicar ideias
matemáticas.

sexta-feira

sábado

Conhecer e utilizar
gradativamente os
elementos visuais e
sonoros da
representação teatral:
personagens, texto,
caracterização, cenário e
sonoplastia.

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

sexta-feira

Reconhecer e
identificar, de diversas
formas, o próprio nome
e o nome dos colegas.

Reconhecer as mudanças
ocorridas nas suas
características desde o
nascimento, a fim de
perceber as transformações.

Diferenciar alimentos
doces e salgados,
amargos e azedos,
alimentando-se de
modo independente,
usando talheres, copos
e guardanapos.

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

sábado
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corporais e de
brincadeiras cantadas.

segunda-feira

Identificar e reconhecer
rótulos e embalagens no
cotidiano, a fim de perceber
suas funções e diferenças.

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.

esquerda, para cima/para
baixo.

SEMANA 17 – 28/06 A 02/07
quarta-feira
quinta-feira

terça-feira
Reconhecer, participar e
valorizar as
manifestações culturais
como um patrimônio
imaterial (quadrilhas,
brincadeiras de roda,
brincadeiras cantadas
etc.).

Organizar a pulsação
rítmica para acompanhar
músicas cantadas,
utilizando instrumentos
musicais convencionais
ou instrumentos
confeccionados com
materiais
reaproveitáveis.

segunda-feira

terça-feira

Reconhecer e valorizar a
oralidade como forma de
expressar desejos,
experiências, necessidades
e opiniões

Vivenciar rotinas:
organização dos
tempos, espaços e
materiais, de modo a
constituir,
gradualmente, sua
autorregulação e
autonomia.

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.).

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

segunda-feira
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.

Compreender que a quantidade
não depende da arrumação, forma
ou posição dos objetos.

Narrar fatos em
sequência temporal e
causal.

Cantar intercalando som e
silêncio, utilizando
instrumentos e objetos
sonoros para
acompanhamento.

Conhecer os diversos
mecanismos que os
seres humanos
empregaram para
marcar o tempo:
relógio de sol, de
areia, de água, de
bolso, de pêndulo,
atômico, analógico e
digital.

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

SEMANA 18 – 05/07 A 10/07
quarta-feira
quinta-feira

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

Compreender que a
quantidade não
depende da
arrumação, forma ou
posição dos objetos.

terça-feira

sexta-feira

Descrever as
características de
objetos, personagens,
cenas de histórias e
situações cotidianas.

Expor ideias e fatos
com e sem auxílio de
adultos e utilização de
recursos como
ilustrações, objetos etc.

SEMANA 19 – 12/07 A 16/07
quarta-feira

sexta-feira
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.

sábado

sábado

Escutar atentamente, em mídias,
apresentações ou concertos,
estilos e gêneros musicais
(música folclórica, erudita,
popular, dentre outros) do
contexto da criança, seja familiar,
comunitário e/ou da instituição
educacional, identificando
livremente algumas diferenças
existentes entre eles.

quinta-feira

sexta-feira

Identificar, nomear e
registrar números em
atividades lúdicas.

Explicar o próprio desenho
e tentar fazer o mesmo com
o dos colegas.

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

Utilizar e compartilhar
linguagem oral e
pictórica para
comunicar ideias
matemáticas.

Realizar medições e
comparações de
diversos objetos,
espaços e pessoas,
utilizando
instrumentos
diversificados: palmos,

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;

Criar e decodificar
registros sonoros
utilizando seu
próprio código de
diferentes formas
como o grafismo,
pinturas e colagens.

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

sábado
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palitos, folhas de
papel, metro.

mastigação; imitar os sons
produzidos pelos animais;
fazer bolhas de sabão; jogar
beijos etc.).

3º BIMESTRE

segunda-feira

Identificar-se como
membro de diversos
grupos sociais (família,
instituição de
Educação Infantil) e
distinguir seu papel
dentro de cada um.

Manipular materiais
diversos para
confeccionar
brinquedos com
materiais alternativos.

segunda-feira

terça-feira
Criar livremente utilizando
diversos materiais (lápis; gizão
de cera; canetas grandes; papéis
de tamanhos, cores, texturas e
formatos variados; colas líquidas
e em bastão; tintas variadas, de
pintura a dedo, com pincéis
grandes, grossos e finos; entre
outros), expressando sua arte por
meio de desenho, pintura,
colagem, escultura, modelagens.
Reconhecer os suportes
convencionais e incidentais dos
gêneros textuais (revista, jornal,
outdoor, quadro de avisos, rádio,
TV, computador, faixas, muros,
paredes, janelas de veículos,
ambiente virtual – computador,
tablet, celular etc.).

terça-feira

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

Realizar leituras por
meio de gravuras,
imagens etc.

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

Criar livremente figuras
humanas, de animais, de
objetos e de cenas por
meio de desenhos,
pinturas, colagens e
modelagens,
contextualizando-as
intencionalmente.

segunda-feira
Reconhecer as
diferenças culturais,
estabelecendo relações
de aprendizagem
mútua, respeito e
igualdade social.
Participar, em
diferentes espaços, de
situações com
obstáculos, por baixo e
por cima de diferentes
objetos, em caminhos
marcados no chão,

terça-feira
Desenhar observando
modelo real de pessoas,
animais e objetos para
perceber forma, volume
e luz, exercitando a
percepção visual,
raciocínio, atenção,
interpretação e
imaginação.
Realizar procedimentos
de leitura, de textos
literários e não
literários, apoiando-se
em modelos de outras
pessoas, mesmo não

SEMANA 20 – 02/08 A 06/08
quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

Demonstrar interesse em
situações individuais e
coletivas de leitura, como
forma de vivência
estética.

Observar e reconhecer
diversas
imagens/cenas/obras por
meio de fotografias,
pinturas, objetos,
esculturas, cenas
cotidianas, gravuras e
obras de artistas.

Reconhecer sua
imagem no espelho e
em diferentes
fotografias

Analisar, de maneira
oral, listas, tabelas e
gráficos (pictóricos e
corporais), com o
registro do professor em
variados suportes.

Observar e explorar a
paisagem do entorno da
instituição de Educação
Infantil.

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

SEMANA 21 – 09/08 A 13/08
quarta-feira
quinta-feira
Identificar componentes
que formam determinadas
paisagens do meio
ambiente (rios, vegetações,
construções, campos, mar,
Vivenciar, respeitar e
montanhas, seres vivos),
conhecer a história de
distinguindo entre
brincadeiras de
paisagens naturais e
diferentes culturas.
modificadas (pela ação
humana ou pela ação da
natureza), de modo a
desenvolver atitudes de
respeito e cuidado.
Desenvolver atitudes
de manutenção dos
espaços públicos,
privados, coletivos e
do meio ambiente.

Criar livremente figuras
humanas, de animais, de
objetos e de cenas por meio
de desenhos, pinturas,
colagens e modelagens,
contextualizando-as
intencionalmente.

SEMANA 22 – 16/08 A 20/08
quarta-feira
quinta-feira

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

Desenhar e criar
narrativas de histórias,
lugares e
acontecimentos

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

Realizar ações
relacionadas ao
consumo sustentável
(economia de matéria
prima, água, energia) e
atitudes como reduzir,
reciclar e reutilizar,

sexta-feira

sábado

sábado

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

Identificar e utilizar
diferentes possibilidades
de comunicação com as
pessoas do convívio
social, respeitando e
negociando as regras
sociais.

sexta-feira
Participar de
celebrações das datas
comemorativas numa
perspectiva cultural e
supra religiosa,
cultivando e
fortalecendo valores
como solidariedade e
respeito
Dominar o equilíbrio
corporal em diferentes
situações de
movimentos (andando
em linha reta, parado,
pulando, saltando).

sábado
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escalando, equilibrando
com um ou os dois pés.

segunda-feira
Participar e ampliar
suas diversas formas de
comunicação (gestual e
verbal).

Participar de pesquisa
sobre a ação da luz, do
calor, do som, da força
e do movimento, a
exemplo do cozimento
dos alimentos e a
relação entre um
impulso e o ganho de
velocidade de um
carrinho.

segunda-feira

Participar de feiras,
exposições e mostras
de trabalhos científicos,
em interface com
outras linguagens.

Praticar atividades de
relaxamento pelo
controle da respiração e
escuta de variados
sons.

segunda-feira
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...).

Vivenciar, respeitar e
conhecer a cultura de
diferentes povos.

lendo de forma
convencional.

terça-feira
Reconhecer e valorizar
a leitura/escrita como
uma prática para
mudança de ação
(placas de sinalização,
avisos, instruções,
cartazes de rua etc.).
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.

terça-feira

Emitir opiniões e
sentimentos em relação
a diversas obras de Arte

Reconhecer a evolução
dos meios de
comunicação entre
humanos no decorrer da
história.

terça-feira

desenvolvendo práticas
de cuidado com o meio
ambiente.
SEMANA 23 – 23/08 A 27/08
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

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

Compreender e incentivar
entre seus pares a
conservação, o uso racional
e o reaproveitamento de
objetos utilizados
individual e coletivamente.

Realizar circuitos de
locomoção: arrastar,
rolar, saltar, pular com
um pé ou com os dois,
fazer estrelinha, andar.

Identificar-se como
membro de diversos
grupos sociais
(família, instituição de
Educação Infantil) e
distinguir seu papel
dentro de cada um.

Pesquisar e colecionar (com
a família/responsáveis)
imagens narrativas e
experimentos científicos
para confecção de álbuns
temáticos.

Manipular materiais
diversos para
confeccionar
brinquedos com
materiais alternativos.

SEMANA 24 – 30/08 A 03/09
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

Perceber a importância
do ritmo e da entonação
da leitura de textos
(palavras e frases)
realizada pelo adulto
para melhor
compreensão dos
sentidos.

Desenvolver a sensibilidade,
sentimentos e imaginação por
meio da apreciação e da
produção artística

Reconhecer os suportes
convencionais e
incidentais dos gêneros
textuais (revista, jornal,
outdoor, quadro de
avisos, rádio, TV,
computador, faixas,
muros, paredes, janelas
de veículos, ambiente
virtual – computador,
tablet, celular etc.).

Registrar os
experimentos realizados
por meio de desenhos.

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.

Realizar e compartilhar,
com seus pares e com
adultos, atividades de
coordenação visomotora

SEMANA 25 – 06/09 A 10/09
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

Reconhecer a evolução
dos meios de
comunicação entre
humanos no decorrer da
história, experimentando
particularmente as novas
tecnologias.

Realizar sua higiene
pessoal com autonomia.

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

Demonstrar interesse em
situações individuais e
coletivas de leitura, como
forma de vivência
estética.

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

Analisar, de maneira
oral, listas, tabelas e
gráficos (pictóricos e
corporais), com o
registro do professor em
variados suportes.

sábado

sábado

sábado
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segunda-feira

terça-feira

Confeccionar
brinquedos com
materiais alternativos

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

Reconhecer sua
imagem no espelho e
em diferentes
fotografias

Desenhar de maneira a
ativar a imagem mental
de objetos e imagens
reais, desenvolvendo
memória, observação e
imaginação.

segunda-feira

terça-feira

Vivenciar e protagonizar
brincadeiras dançadas
como as cirandas, rodas e
outras possibilidades da
cultura popular.

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

Criar livremente figuras
humanas, de animais, de
objetos e de cenas por
meio de desenhos,
pinturas, colagens e
modelagens,
contextualizando-as
intencionalmente.

Desenvolver atitudes
de manutenção dos
espaços públicos,
privados, coletivos e
do meio ambiente.

segunda-feira

terça-feira

Desenhar observando
modelo real de pessoas,
animais e objetos para
perceber forma, volume
e luz, exercitando a
percepção visual,
raciocínio, atenção,
interpretação e
imaginação.

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

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

Desenhar e criar
narrativas de histórias,
lugares e
acontecimentos

segunda-feira
Reconhecer e valorizar
a leitura/escrita como
uma prática para
mudança de ação

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

SEMANA 26 – 13/09 A 17/09
quarta-feira
quinta-feira
Identificar e elaborar
regras e limites nas
Recitar parlendas,
relações, desenvolvendo,
adivinhas, canções,
progressivamente, a
poemas e trava-línguas.
capacidade de
autorregulação.
Participar e reconhecer
os processos
Imitar e criar gestos, sons
simbólicos, por meio
e movimentos corporais
da dramatização de
de outras crianças, adultos
histórias, músicas,
e animais em
entre outros, tendo o
brincadeiras, contação de
corpo como
histórias e dramatizações.
protagonista.

SEMANA 27– 20/09 A 24/09
quarta-feira
quinta-feira
Identificar
componentes que
formam determinadas
paisagens do meio
ambiente (rios,
Identificar e utilizar
vegetações,
diferentes possibilidades
construções, campos,
de comunicação com as
mar, montanhas, seres
pessoas do convívio
vivos), distinguindo
social, respeitando e
entre paisagens
negociando as regras
naturais e modificadas
sociais.
(pela ação humana ou
pela ação da natureza),
de modo a desenvolver
atitudes de respeito e
cuidado.
Reconhecer e utilizar a
linguagem não verbal,
por meio da imitação e
mímica, de forma a
inventar e reinventar os
movimentos dos
elementos do mundo
que a cerca.

Criar livremente figuras
humanas, de animais, de
objetos e de cenas por
meio de desenhos,
pinturas, colagens e
modelagens,
contextualizando-as
intencionalmente.

SEMANA 28 – 27/09 A 01/10
quarta-feira
quinta-feira
Realizar ações
Participar de
relacionadas ao
celebrações das datas
consumo sustentável
comemorativas numa
(economia de matéria
perspectiva cultural e
prima, água, energia) e
supra religiosa,
atitudes como reduzir,
cultivando e
reciclar e reutilizar,
fortalecendo valores
desenvolvendo práticas
como solidariedade e
de cuidado com o meio
respeito
ambiente.

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

Dominar o equilíbrio
corporal em diferentes
situações de
movimentos (andando
em linha reta, parado,
pulando, saltando).

SEMANA 29 – 04/10 A 08/10
quarta-feira
quinta-feira
Pesquisar e colecionar
Praticar atividades de
(com a
relaxamento pelo
família/responsáveis)
controle da respiração
imagens narrativas e

sexta-feira

sábado

Observar e descrever as
características corporais
individuais: a forma, o
volume e o peso.

Realizar leituras por
meio de gravuras,
imagens etc.

sexta-feira

sábado

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

Participar, em
diferentes espaços, de
situações com
obstáculos, por baixo e
por cima de diferentes
objetos, em caminhos
marcados no chão,
escalando, equilibrando
com um ou os dois pés.

sexta-feira

sábado

Participar e ampliar
suas diversas formas de
comunicação (gestual e
verbal).

Participar de pesquisa
sobre a ação da luz, do
calor, do som, da força
e do movimento, a
exemplo do cozimento
dos alimentos e a
relação entre um
impulso e o ganho de
velocidade de um
carrinho.

sexta-feira
Emitir opiniões e
sentimentos em
relação a diversas
obras de Arte

sábado
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(placas de sinalização,
avisos, instruções,
cartazes de rua etc.).
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.

segunda-feira

experimentos científicos
para confecção de álbuns
temáticos.

Compreender e
incentivar entre seus
pares a conservação, o
uso racional e o
reaproveitamento de
objetos utilizados
individual e
coletivamente.

terça-feira

e escuta de variados
sons

Manipular materiais
diversos para confeccionar
brinquedos com materiais
alternativos.

Identificar-se como
membro de diversos
grupos sociais
(família, instituição de
Educação Infantil) e
distinguir seu papel
dentro de cada um.

SEMANA 30 – 11/10 A 15/10
quarta-feira
quinta-feira
Desenvolver a
Reconhecer a evolução
sensibilidade,
dos meios de
sentimentos e
comunicação entre
imaginação por meio da
humanos no decorrer da
apreciação e da produção
história.
artística
Reconhecer os suportes
convencionais e
incidentais dos gêneros
textuais (revista, jornal,
Registrar os
outdoor, quadro de
experimentos realizados
avisos, rádio, TV,
por meio de desenhos.
computador, faixas,
muros, paredes, janelas
de veículos, ambiente
virtual – computador,
tablet, celular etc.).

Perceber a importância
do ritmo e da
entonação da leitura de
textos (palavras e
frases) realizada pelo
adulto para melhor
compreensão dos
sentidos.

sexta-feira

sábado

Realizar e compartilhar,
com seus pares e com
adultos, atividades de
coordenação visomotora

Reconhecer a evolução
dos meios de
comunicação entre
humanos no decorrer da
história, experimentando
particularmente as novas
tecnologias.

4º BIMESTRE

segunda-feira
Reconhecer a
importância das
diferentes profissões
para a vida em
sociedade,
identificando seus
instrumentos
característicos e
funções sociais.
Criar brincadeiras com
objetos de diferentes
tamanhos, formas,
texturas e pesos (pneus,
latas, caixas de papelão,
copos plásticos, bastões
de madeira, bolas de
meia, sacos de estopa,
tampinhas de garrafa,
pedaços de espuma,
isopor, EVA etc.).

segunda-feira

terça-feira
Ampliar
progressivamente as
possibilidades de
apreciação de
dramatizações, criação de
histórias, apresentações e
jogos teatrais, observando
suas temáticas.

Expressar ideias e
sentimentos por meio do
desenho, comunicando
experiências de lugares,
pessoas e objetos.

terça-feira

SEMANA 31 – 18/10 A 23/10
quarta-feira
quinta-feira
Reconhecer as
diferentes
Experimentar
possibilidades de
intencionalmente a
escolha de materiais
expressividade (triste,
para a realização de
alegre, bravo), por meio
pinturas (papel, pisos,
de jogos e brincadeiras
paredes, guache, gizão
teatrais, utilizando
de cera, giz, pincel
bonecos e máscaras.
etc.).
Compreender as
necessidades vitais dos
seres vivos, discutindo
a importância da
preservação de seu
habitat natural para a
satisfação de tais
necessidades.

Identificar alguns
animais ameaçados de
extinção, desenvolvendo
pensamento crítico sobre
a caça e a criação em
cativeiro.

SEMANA 32 – 25/10 A 29/10
quarta-feira
quinta-feira

Reelaborar as
brincadeiras e jogos,
incluindo a criação de
outros gestos e regras,
em substituição e
acréscimo aos
tradicionais.

Criar e improvisar
situações cênicas em
jogos de faz de conta.

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

Conhecer e utilizar
gradativamente os
elementos visuais e
sonoros da
representação teatral:
personagens, texto,
caracterização, cenário e
sonoplastia

- Distinguir diferentes
tipos de moradia, desde

Reconhecer diferentes
possibilidades de

Valorizar os cuidados
básicos com os animais

Identificar as partes das
plantas: raiz, caule,

sexta-feira

sábado

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

Ampliar as diferentes
estratégias motoras
para separar objetos
altos de baixos, curtos
de compridos, finos
de grossos, largos de
estreitos, cheios de
vazios etc.

sexta-feira
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.
Desenvolver, gradativamente,
atitudes antirracistas,

sábado
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os tempos das cavernas
até os dias atuais,
relacionando-os aos
materiais de que são
construídos ao levar em
conta aspectos
econômicos, culturais e
sociais.

posições espacial e
corporal (sentado, em
pé, deitado de bruços,
entre outras) para
desenhar.

segunda-feira

terça-feira

Passear, observar e
discutir acerca das
características das
imediações da
instituição de Educação
Infantil.

(higienização,
vacinação, alimentação,
carinho) e com as
plantas (cultivo de
hortas, jardins).

SEMANA 33 – 01/11 A 06/11
quarta-feira
quinta-feira
Participar da elaboração
Desenvolver, de forma
de roteiros cênicos,
gradativa, a ideia de
cenários, figurino e
representação por meio
maquiagem em
da produção de rabiscos
situações de
e garatujas na realização
dramatização de
de tentativas de escritas
histórias conhecidas ou
não convencionais.
inventadas pelo grupo.

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

segunda-feira
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.
Reconhecer a
importância das
diferentes profissões
para a vida em
sociedade, identificando
seus instrumentos
característicos e funções
sociais.

segunda-feira

Conhecer princípios da
“Carta da Terra para
Crianças”.

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

Identificar e registrar
as letras que compõem
o próprio nome em
diferentes situações.

Ampliar a noção de
plateia e artista por meio
de vivências em jogos
teatrais e faz de conta.

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

Estabelecer a relação
entre grafema/fonema do
próprio nome e de
palavras de uso cotidiano.

terça-feira
Reconhecer e identificar,
por meio dos sentidos, as

Manipular e reproduzir
maquetes, mapas e
globos com materiais
diversificados.

antissexistas, anti-homofóbicas
e antibullying.

sexta-feira

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

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

Participar e criar jogos
teatrais com sombras,
pantomima, fantoches,
bonecos, máscaras, entre
outras possibilidades.

Criar brincadeiras com
objetos de diferentes
tamanhos, formas, texturas
e pesos (pneus, latas,
caixas de papelão, copos
plásticos, bastões de
madeira, bolas de meia,
sacos de estopa, tampinhas
de garrafa, pedaços de
espuma, isopor, EVA etc.).

sexta-feira

Reconhecer sua
dominância lateral em
ações habituais e
brincadeiras.

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

Observar e descrever as
características corporais
individuais: a forma, o
volume e o peso.

Reconhecer e utilizar
diferentes materiais que
riscam (giz de cera, tinta
guache, cola colorida,
carvão) para expressar
sentimentos, ideias, com a
compreensão que são
elementos culturais
(processo do grafismo).

SEMANA 36 – 22/11 A 26/11
quarta-feira
quinta-feira
Desenvolver maior
Compartilhar
controle da expressão
narrativas após leitura

sábado

Conhecer e discutir
acerca da história de
Brasília, curiosidades e a
história de vida das
pessoas que constituem
esse contexto.

Participar de atividades
de preparação de
alimentos, aprendendo
sobre higiene, escolha e
consumo de alimentos
saudáveis.

SEMANA 35 – 15/11 A 19/11
quarta-feira
quinta-feira

Explorar, vivenciar e
organizar movimentos
corporais por meio de
vários tipos de sons e
músicas de diversos
estilos e culturas.

segunda-feira
Demonstrar autonomia
no processo de

Escrever o próprio
nome e reconhecer a sua
importância e sua
utilidade como elemento
de identificação pessoal.

SEMANA 34 – 08/11 A 12/11
quarta-feira
quinta-feira

terça-feira

terça-feira
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.

folha, flor, fruto e
semente, conhecendo a
função de cada uma.

sexta-feira
Ampliar a noção de
plateia e artista por

sábado

sábado

sábado
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alimentação e realizar a
prática do
autosservimento com a
orientação do adulto.

Vivenciar e protagonizar
brincadeiras dançadas
como as cirandas, rodas
e outras possibilidades
da cultura popular.

segunda-feira

características dos
elementos naturais, dos
materiais e do ambiente:
quente, frio, liso, áspero,
grosso, fino, doce,
salgado, amargo, azedo,
fortes e fracos etc.
Ampliar
progressivamente as
possibilidades de
apreciação de
dramatizações, criação de
histórias, apresentações e
jogos teatrais,
observando suas
temáticas.

terça-feira

Reconhecer as
características dos
diferentes papéis sociais
e realizar brincadeiras de
faz de conta.

Compreender as regras
sociais por meio da fala e
da brincadeira,
elaborando novos
comportamentos.

Ampliar as diferentes
estratégias motoras para
separar objetos altos de
baixos, curtos de
compridos, finos de
grossos, largos de
estreitos, cheios de vazios
etc.

Discutir questões de
sustentabilidade que
envolvem Brasília e o
Cerrado.

terça-feira
Distinguir diferentes
tipos de moradia, desde
os tempos das cavernas
até os dias atuais,
relacionando-os aos
materiais de que são
construídos ao levar em
conta aspectos
econômicos, culturais e
sociais.
Reelaborar as
brincadeiras e jogos,
incluindo a criação de
outros gestos e regras,
em substituição e
acréscimo aos
tradicionais.

segunda-feira

terça-feira

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

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

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

Reconhecer sua
dominância lateral em
ações habituais e
brincadeiras.

segunda-feira

Expressar ideias e
sentimentos por meio do
desenho, comunicando
experiências de lugares,
pessoas e objetos.

terça-feira

de histórias sobre
Brasília e sobre o
Cerrado.

meio de vivências em
jogos teatrais e faz de
conta.

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

Confeccionar
brinquedos com
materiais alternativos.

SEMANA 37 – 29/11 A 03/12
quarta-feira
quinta-feira
Participar da criação de
Perceber a importância da
diversos jogos que
utilização das letras do
relacionam a fala com a
alfabeto para a escrita de
escrita, por meio da
palavras.
dança, do teatro, da
música, da matemática.

Compreender as
necessidades vitais dos
seres vivos, discutindo a
importância da
preservação de seu
habitat natural para a
satisfação de tais
necessidades.

segunda-feira

gráfica por meio da
escrita espontânea,
visando ao
desenvolvimento de
movimentos manuais, na
perspectiva do
aprendizado futuro da
escrita.

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

SEMANA 38 – 06/12 A 10/12
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira
Identificar alguns
animais ameaçados de
extinção, desenvolvendo
pensamento crítico sobre
a caça e a criação em
cativeiro.
Identificar a evolução
dos meios de transporte,
sinais de trânsito e
discutir sobre as regras
de trânsito em culturas
diversas.

sexta-feira

Compreender que as
regras sociais de
diferentes povos fazem
parte de sua identidade
e história e que
precisam ser
respeitadas.

Conhecer princípios da
“Carta da Terra para
Crianças”.

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

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

Confeccionar
brinquedos com
materiais alternativos

Reconhecer sua
dominância lateral em
ações habituais e
brincadeiras.

SEMANA 39 – 13/12 A 18/12
quarta-feira
quinta-feira
Participar da criação de
diversos jogos que
Conhecer princípios da
relacionam a fala com a
“Carta da Terra para
escrita, por meio da
Crianças”.
dança, do teatro, da
música, da matemática.
Reconhecer e
diferenciar letras,
números, desenhos e
outros sinais gráficos.

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

SEMANA 40 – 20/12 A 22/12
quarta-feira
quinta-feira

sábado

sexta-feira

sábado

sábado

Reconhecer e
diferenciar letras,
números, desenhos e
outros sinais gráficos.
Participar da criação de
diversos jogos que
relacionam a fala com a
escrita, por meio da
dança, do teatro, da
música, da matemática.

sexta-feira

sábado
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Criar e improvisar
situações cênicas em
jogos de faz de conta
Confeccionar brinquedos
com materiais
alternativos

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

Reconhecer e
diferenciar letras,
números, desenhos e
outros sinais gráficos.
Criar e improvisar
situações cênicas em
jogos de faz de conta

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
1º ANO
1º BIMESTRE
SEMANA 1 – 08/03 A 13/03 - Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais
(Lei Distrital nº 5.714/2016) – 08 a 12/03
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira
sábado
Localização de objetos
e de pessoas no
espaço, segundo um
dado ponto
referencial, utilizando
termos que se referem
Localização de objetos e de pessoas
à posição e ao sentido
no espaço, segundo um dado ponto
comparando-os.
Nome próprio e
referencial, utilizando termos que se
(Linguagem
de colegas:
referem à posição e ao sentido
Nome próprio e de
matemática – em
comparando-os.
(Linguagem
colegas:
cima, embaixo, longe,
matemática – em cima, embaixo,
(leitura e escuta;
perto, na frente, atrás,
longe, perto, na frente, atrás, direita,
quantidade de
Brincadeiras
direita, esquerda,
(leitura e escuta;
esquerda, aberto, fechado, dentro,
letras, alfabeto,
(brincadeiras de pique etc.)
aberto, fechado,
Reunião de Pais
quantidade de letras, fora, maior, menor, grosso, fino,
som e letra
dentro,
fora,
maior,
alfabeto, som e letra
mais, menos, através, horizontal,
inicial e final,
menor, grosso, fino,
inicial e final, sílaba, vertical, diagonal) Sequência oral
sílaba,
mais, menos, através,
decodificação etc.)
numérica. Conservação de
decodificação
horizontal, vertical,
quantidade. Relação entre
etc.)
diagonal)
quantidade e quantidade;
Sequência oral
quantidade e símbolo; símbolo e
numérica.
quantidade.
Conservação de
quantidade. Relação
entre quantidade e
quantidade;
quantidade e símbolo;
símbolo e quantidade.
Localização de objetos e de
pessoas no espaço, segundo
um dado ponto referencial,
utilizando termos que se
referem à posição e ao
sentido comparando-os.
(Linguagem matemática –
em cima, embaixo, longe,
Eu: (direito ao
Eu: (direito ao
perto, na frente, atrás,
Regras de convivência nome, prenome,
nome, prenome,
direita, esquerda, aberto,
Dia Letivo
sobrenome,
Regras de convivência (as regras de
(as regras de
sobrenome, agnome
fechado, dentro, fora,
Temático
agnome
e
convivência dos diversos espaços)
convivência dos
e pseudônimo)
maior, menor, grosso, fino,
pseudônimo)
diversos espaços)
mais, menos, através,
horizontal, vertical,
diagonal) Sequência oral
numérica. Conservação de
quantidade. Relação entre
quantidade e quantidade;
quantidade e símbolo;
símbolo e quantidade.

O
novo
coronavírus.(doença
, tratamento e
preservação)

Convívio escolar(respeito, justiça,
solidariedade no ambiente
escolar)(Desenho, pintura, colagem,
escultura, modelagem e construções
a partir de vivências relacionadas às
questões ambientais, éticas e
sociais.)

Nome próprio e de
colegas:
(leitura e escuta;
quantidade de letras,
alfabeto, som e letra inicial
e final, sílaba,
decodificação etc.)

(Desenho, pintura,
colagem, escultura,
modelagem e
construções a partir de
vivências relacionadas
às questões
ambientais, éticas e
sociais.)

Partes do corpo
(cabeça, braços,
pernas, tronco.
forma corporal).
O novo
coronavírus.
(doença,
tratamento e
preservação)

SEMANA 2 – 15/03 A 19/03 – Semana Diagnóstica – Teste da Psicogênese e Mapeamento Ortográfico

Revisão
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segunda-feira
Nome próprio e de
colegas:
(leitura e escuta;
quantidade de letras,
alfabeto, som e letra
inicial e final, sílaba,
decodificação etc.)
Percepção do som –
Consciência fonológica

Eu: (direito ao nome,
prenome, sobrenome,
agnome e pseudônimo)

O novo coronavírus.
(doença, tratamento e
preservação)

terça-feira

Reconhecimento de
formas geométricas
espaciais em contextos
variados e relações com
objetos familiares do
mundo físico. (os sólidos
geométricos e sua
relação com os objetos
cotidianos)

Regras de convivência
(as regras de convivência
dos diversos espaços)

Convívio
escolar(respeito, justiça,
solidariedade no
ambiente escolar).
(Desenho, pintura,
colagem, escultura,
modelagem e
construções a partir de
vivências relacionadas às
questões ambientais,
éticas e sociais.)

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

(movimentos coordenação,
lateralidade, equilíbrio e
organização espaçotemporal)

Reconhecimento de
formas geométricas
espaciais em contextos
variados e relações com
objetos familiares do
mundo físico. (os sólidos
geométricos e sua
relação com os objetos
cotidianos)

Nome próprio e de
colegas: (leitura e
escuta; quantidade de
letras, alfabeto, som e
letra inicial e final,
sílaba, decodificação
etc.)Escrita de listas
diversas de acordo com
alguns critérios:
(ordem alfabética,
contexto semântico.)

Reconhecimento de
formas geométricas
espaciais em contextos
variados e relações com
objetos familiares do
mundo físico. (os sólidos
geométricos e sua
relação com os objetos
cotidianos)
Nome próprio e de
colegas: (leitura e escuta;
quantidade de letras,
alfabeto, som e letra
inicial e final, sílaba,
decodificação
etc.)Percepção do som –
Consciência fonológica

Regras de convivência
(as regras de convivência
dos diversos espaços)

(Desenho, pintura,
colagem, escultura,
modelagem e
construções a partir de
vivências relacionadas às
questões ambientais,
éticas e sociais.)

sábado

Eu: (direito ao nome,
prenome, sobrenome,
agnome e pseudônimo)

(o corpo por meio de
atividades lúdicas,
desenhos, pinturas,
espelho, argila e
desenho animado)
O novo coronavírus.
(doença, tratamento e
preservação)

SEMANA 3 – 22/03 A 27/03 - Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF (Lei Distrital nº 5.243/2013) – 22 a 26/03
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira
sábado
Nome próprio e de
colegas:
(leitura e escuta;
quantidade de letras,
alfabeto, som e letra
inicial e final, sílaba,
decodificação etc.)
Escrita de listas
diversas de acordo com
alguns critérios:
(ordem alfabética,
contexto semântico.)
Percepção do som –
Consciência fonológica

Figuras geométricas
planas: reconhecimento
do formato das faces de
figuras geométricas
espaciais. (figuras
planas, e
reconhecimento das
figuras planas como face
das figuras espaciais)
Sequências recursivas:
observação de regras
utilizadas em seriações
numéricas (mais 1, mais
2, menos1 menos 2, por
exemplo).

Registros da história
pessoal (certidão de
nascimento, identidade,
álbuns, cartas etc.)

Regras de convivência
(as regras de
convivência dos diversos
espaços)

Corpo Humano: partes
e noções básicas das
suas funções
(partes do corpo e as
funções básicas)

Convívio
escolar(respeito, justiça,
solidariedade no
ambiente escolar).

Brincadeiras
(brincadeiras de pique
etc.)

Figuras geométricas
planas: reconhecimento
do formato das faces de
figuras geométricas
espaciais. (figuras
planas, e
reconhecimento das
figuras planas como face
das figuras espaciais)
Sequências recursivas:
observação de regras
utilizadas em seriações
numéricas (mais 1, mais
2, menos1 menos 2, por
exemplo).

Nome próprio e de
colegas:
(leitura e escuta;
quantidade de letras,
alfabeto, som e letra
inicial e final, sílaba,
decodificação etc.)
Escrita de listas
diversas de acordo com
alguns critérios:
(ordem alfabética,
contexto semântico.)
Percepção do som –
Consciência fonológica

Figuras geométricas
planas: reconhecimento
do formato das faces de
figuras geométricas
espaciais. (figuras
planas, e
reconhecimento das
figuras planas como face
das figuras espaciais)
Sequências recursivas:
observação de regras
utilizadas em seriações
numéricas (mais 1, mais
2, menos1 menos 2, por
exemplo).
Escrita de listas
diversas de acordo com
alguns critérios:

Regras de convivência
(as regras de
convivência dos
diversos espaços)

Registros da história
pessoal (certidão de
nascimento, identidade,
álbuns, cartas etc.)

Ações corporais:
(caminhar, correr, saltar,
girar, pausar)

(o corpo por meio de
atividades lúdicas,
desenhos, pinturas,
espelho, argila e
desenho animado)
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Ações corporais:
(caminhar, correr, saltar,
girar, pausar)

(ordem alfabética,
contexto semântico.)

Corpo Humano:
partes e noções básicas
das suas funções
(partes do corpo e as
funções básicas)

Percepção do som –
Consciência fonológica

segunda-feira
Leitura feita com
auxílio 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.)
Percepção do som –
Consciência
fonológica

Registros da história
pessoal (certidão de
nascimento,
identidade, álbuns,
cartas etc.)

(a importância das
vacinas e dos hábitos
de higiene para
manter a saúde)

segunda-feira
Texto:
(verbal - escrita; não
verbal - imagem e
multimodal - escrita e
imagem, concretizados
em diversos gêneros,
em diferentes suportes.
– Exemplos de
diversos textos de
diversas formas e
suportes)

Percepção do som –
Consciência fonológica

terça-feira

SEMANA 4 – 29/03 A 02/04
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

Registro, relato e
socialização de
orientação e trajetória
no espaço (caminhos e
orientação espacial)
Reconhecimento de
formas geométricas
espaciais em contextos
variados e relações com
objetos familiares do
mundo físico. (os
sólidos geométricos e
sua relação com os
objetos cotidianos)

(movimentos - coordenação,
lateralidade, equilíbrio e
organização espaçotemporal)

Localização e
Orientação (noções de
dentro, fora, ao lado,
entre; esquerda e
direita; em cima,
embaixo, na frente)

Registro, relato e socialização
de orientação e trajetória no
espaço (caminhos e
orientação
espacial)Reconhecimento de
formas geométricas espaciais
em contextos variados e
relações com objetos
familiares do mundo físico.
(os sólidos geométricos e sua
relação com os objetos
cotidianos)

Localização e Orientação
(noções de dentro, fora, ao
lado, entre; esquerda e
direita; em cima, embaixo, na
frente)

Leitura feita com auxílio 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.)Percepção do som
– Consciência fonológica

Espaços de informação e de
comunicação artística
presente na cultura: (teatros,
salas de apresentação e outros
- características)

Convívio
escolar(respeito, justiça,
solidariedade no
ambiente escolar)
Espaços de informação
e de comunicação
artística presente na
cultura: (teatros, salas
de apresentação e outros
- características)

terça-feira

Funções do número: o
Indicador de quantidade;
o Indicador de posição; o
Código; o Medidas de
grandezas. (as funções
sociais do
número).Registro, leitura,
contagem, ordenação,
comparação e escrita
numérica de quantidades
até 99.

Registro, relato e socialização
de orientação e trajetória no
espaço (caminhos e
orientação
espacial)Reconhecimento de
formas geométricas espaciais
em contextos variados e
relações com objetos
familiares do mundo físico.
(os sólidos geométricos e sua
relação com os objetos
cotidianos)

SEMANA 5 – 05/04 A 10/04
quarta-feira
quinta-feira

Brincadeiras
(brincadeiras de pique
etc.)

sábado

Funções do número: o
Indicador de
quantidade; o
Indicador de posição;
o Código; o Medidas
de grandezas. (as
funções sociais do
número). Registro,
leitura, contagem,
ordenação,
comparação e escrita
numérica de
quantidades até 99.

sexta-feira
Texto:
(verbal - escrita; não verbal
- imagem e multimodal escrita e imagem,
concretizados em diversos
gêneros, em diferentes
suportes. – Exemplos de
diversos textos de diversas
formas e suportes)
Leitura feita com auxílio do
professor ou já com certa
autonomia: (agendas,
avisos, calendários, bilhetes,
convites, receitas,
instruções de montagem,
notícias, anúncios, dentre
outros gêneros, usados no

sábado
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cotidiano, de acordo com o
contexto de uso, sua forma
e finalidade.)

As fases da vida e a
temporalidade
(passado, presente e
futuro)

Corpo
Humano: (semelhanças
e diferenças)

Localização e Orientação
(noções de dentro, fora,
ao lado, entre; esquerda e
direita; em cima,
embaixo, na frente)

Convívio
escolar(respeito, justiça,
solidariedade no
ambiente escolar)
Ritmo a pulsação
(percepção do tempo
forte da música e da
palavra – o lento/
moderado/ rápido.)

Funções do número: o
Indicador de
quantidade; o
Indicador de posição;
o Código; o Medidas
de grandezas. (as
funções sociais do
número). Registro,
leitura, contagem,
ordenação,
comparação e escrita
numérica de
quantidades até 99
Texto:
(verbal - escrita; não
verbal - imagem e
multimodal - escrita e
imagem, concretizados
em diversos gêneros,
em diferentes suportes.
– Exemplos de
diversos textos de
diversas formas e
suportes)

Localização e
Orientação (noções
de dentro, fora, ao
lado, entre; esquerda
e direita; em cima,
embaixo, na frente)

Ritmo a pulsação
(percepção do tempo
forte da música e da
palavra – o lento/
moderado/ rápido.)

As fases da vida e a
temporalidade (passado,
presente e futuro)

(o corpo por meio de
atividades lúdicas,
desenhos, pinturas, espelho,
argila e desenho animado)
Corpo
Humano:(semelhanças e
diferenças)

Percepção do som –
Consciência
fonológica

segunda-feira
Texto:
(verbal - escrita; não
verbal - imagem e
multimodal - escrita e
imagem, concretizados
em diversos gêneros, em
diferentes suportes. –
Exemplos de diversos
textos de diversas
formas e suportes)
Percepção do som –
Consciência fonológica

As fases da vida e a
temporalidade (passado,
presente e futuro)

Corpo Humano:
(diversidade humana, e a
importância do respeito
às diferenças físicas,
socioeconômicas,
culturais etc.)

terça-feira

Correspondência
biunívoca. (relação
quantidade – número,
fala). Funções do
número: o Indicador de
quantidade; o Indicador
de posição; o Código; o
Medidas de grandezas.
(as funções sociais do
número)

Ciclos naturais e a vida
cotidiana (ciclos da
natureza, o dia e a noite
etc.)

Convívio escolar
(respeito, justiça,
solidariedade no
ambiente escolar)
Elementos da linguagem
visual: (Cores, linhas,
ponto, formas e textura.

SEMANA 6 – 12/04 A 16/04
quarta-feira
quinta-feira

(movimentos coordenação,
lateralidade, equilíbrio e
organização espaçotemporal)

Correspondência
biunívoca. (relação
quantidade – número,
fala). Funções do
número: o Indicador de
quantidade; o Indicador
de posição; o Código; o
Medidas de grandezas.
(as funções sociais do
número)
Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia:
(agendas, avisos,
calendários, bilhetes,
convites, receitas,
instruções de

Correspondência
biunívoca. (relação
quantidade – número,
fala). Funções do
número: o Indicador de
quantidade; o Indicador
de posição; o Código; o
Medidas de grandezas.
(as funções sociais do
número)

Ciclos naturais e a vida
cotidiana (ciclos da
natureza, o dia e a noite
etc.)

Elementos da
linguagem visual:
(Cores, linhas, ponto,
formas e textura. – o
que são, características)

sexta-feira
Níveis de compreensão
da leitura:
(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias
de leitura – pistas
textuais, antecipação,
hipóteses de
compreensão,
intertextualidade,
assunto e finalidade do
texto, sentido e
significado)

As fases da vida e a
temporalidade (passado,
presente e futuro)

Partes do corpo (cabeça,
braços, pernas, tronco.
forma corporal)
Corpo Humano:
(diversidade humana, e a
importância do respeito
às diferenças físicas,

sábado
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– o que são,
características)

segunda-feira
Níveis de compreensão
da leitura:
(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias
de leitura – pistas
textuais, antecipação,
hipóteses de
compreensão,
intertextualidade,
assunto e finalidade do
texto, sentido e
significado)
Eu: (direito ao nome,
prenome, sobrenome,
agnome e pseudônimo)

Corpo Humano:
partes e noções básicas
das suas funções (partes
do corpo e as funções
básicas)

segunda-feira

terça-feira

montagem, notícias,
anúncios, dentre outros
gêneros, usados no
cotidiano, de acordo
com o contexto de uso,
sua forma e finalidade.)
Percepção do som –
Consciência fonológica

socioeconômicas,
culturais etc.)

SEMANA 7 – 19/04 A 24/04 – Semana Avaliativa
quarta-feira
quinta-feira

Zoneamento. (conjuntos
– representação, tipos,
igualdade e
desigualdade, número e
numeral etc.)
Quantificação de
eventos: (número de
estudantes presentes,
número de jogadas, ou
coleções fazendo
estimativas, contagem
um a um, pareamento ou
outros grupos e
comparação.)

Zoneamento. (conjuntos
– representação, tipos,
igualdade e
desigualdade, número e
numeral etc.)
Quantificação de
eventos: (número de
estudantes presentes,
número de jogadas, ou
coleções fazendo
estimativas, contagem
um a um, pareamento
ou outros grupos e
comparação.

Ciclos naturais e a vida
cotidiana (ciclos da
natureza, o dia e a noite
etc.)
Convívio
escolar(respeito, justiça,
solidariedade no
ambiente
escolar)(Desenho,
pintura, colagem,
escultura, modelagem e
construções a partir de
vivências relacionadas às
questões ambientais,
éticas e sociais.)

Ciclos naturais e a vida
cotidiana (ciclos da
natureza, o dia e a noite
etc.)

terça-feira

(Desenho, pintura,
colagem, escultura,
modelagem e
construções a partir de
vivências relacionadas
às questões ambientais,
éticas e sociais.)

SEMANA 8 – 26/04 A 30/04
quarta-feira
quinta-feira

Registros da história
pessoal (certidão de
nascimento, identidade,
álbuns, cartas etc.)

Quantificação de
eventos: (número de
estudantes presentes,
número de jogadas, ou
coleções fazendo
estimativas, contagem
um a um, pareamento ou
outros grupos e
comparação.)

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

(movimentos coordenação,
lateralidade, equilíbrio e
organização espaçotemporal)

Quantificação de
eventos: (número de
estudantes presentes,
número de jogadas, ou
coleções fazendo
estimativas, contagem
um a um, pareamento ou
outros grupos e
comparação.)

Quantificação de
eventos: (número de
estudantes presentes,
número de jogadas, ou
coleções fazendo
estimativas, contagem
um a um, pareamento
ou outros grupos e
comparação.)

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

sábado

Leitura feita com auxílio
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.)
Eu: (direito ao nome,
prenome, sobrenome,
agnome e pseudônimo)
(o corpo por meio de
atividades lúdicas,
desenhos, pinturas,
espelho, argila e
desenho animado)
Corpo Humano:
partes e noções básicas
das suas funções (partes
do corpo e as funções
básicas)

sexta-feira
Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa
autonomia:

Texto:
(verbal - escrita; não
verbal - imagem e
multimodal - escrita e
imagem, concretizados
em diversos gêneros,
em diferentes suportes.
– Exemplos de diversos
textos de diversas
formas e suportes)

sexta-feira

(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.)

Registros da história
pessoal (certidão de
nascimento, identidade,
álbuns, cartas etc.)

sábado
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Corpo Humano:
(semelhanças e
diferenças)

Convívio
escolar(respeito, justiça,
solidariedade no
ambiente escolar)
Ações corporais:
(caminhar, correr, saltar,
girar, pausar)

Níveis de compreensão
da leitura: (objetiva,
inferencial e avaliativa –
estratégias de leitura –
pistas textuais,
antecipação, hipóteses de
compreensão,
intertextualidade, assunto
e finalidade do texto,
sentido e significado)
Escrita de listas diversas
de acordo com alguns
critérios: (ordem
alfabética, contexto
semântico.) Percepção do
som – Consciência
fonológica

Ações corporais:
(caminhar, correr,
saltar, girar, pausar)

Partes do corpo
(cabeça, braços,
pernas, tronco. forma
corporal)
Corpo Humano:
(semelhanças e
diferenças)

SEMANA 9 – 03/05 A 08/05 - Semana da Educação Para a Vida (Lei nº 11.998/2009) – 03 a 07/05 – Teste da Psicogênese e Mapeamento Ortografico
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira
sábado
Níveis de compreensão
da leitura:
(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias
de leitura – pistas
textuais, antecipação,
hipóteses de
compreensão,
intertextualidade,
assunto e finalidade do
texto, sentido e
significado)
. Escrita de listas
diversas de acordo com
alguns critérios:

Registro, leitura,
contagem, ordenação,
comparação e escrita
numérica de quantidades
até 99.Correspondência
biunívoca. (relação
quantidade – número,
fala)

Brincadeiras
(brincadeiras de pique
etc.)

Registro, leitura,
contagem, ordenação,
comparação e escrita
numérica de
quantidades até 99.
Correspondência
biunívoca. (relação
quantidade – número,
fala)

Percepção do som –
Consciência
fonológica
. Escrita de listas
diversas de acordo
com alguns critérios:

Reunião de Pais do
1º Bimestre

(ordem alfabética,
contexto semântico.)

(ordem alfabética,
contexto semântico.)
Percepção do som –
Consciência fonológica

As fases da vida e a
temporalidade (passado,
presente e futuro)

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

O novo
coronavírus.
(doença, tratamento e
preservação)
3.
A importância da
vacina e da higienização
para a prevenção de
doenças
(a importância das
vacinas e dos hábitos de
higiene para manter a
saúde)

Convívio escolar(respeito,
justiça, solidariedade no
ambiente escolar)
Espaços de informação e
de comunicação artística
presente na cultura:
(teatros, salas de
apresentação e outros características)

Registro, leitura,
contagem, ordenação,
comparação e escrita
numérica de
quantidades até 99.
Correspondência
biunívoca. (relação
quantidade – número,
fala)

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

Revisão

(o corpo por meio de
atividades lúdicas,
desenhos, pinturas,
espelho, argila e
desenho animado)

Níveis de compreensão
da leitura:
(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias
de leitura – pistas
textuais, antecipação,
hipóteses de
compreensão,
intertextualidade,
assunto e finalidade do
texto, sentido e
significado)

As fases da vida e a
temporalidade
(passado, presente e
futuro)

Espaços de informação
e de comunicação
artística presente na
cultura: (teatros, salas
de apresentação e outros
- características)

O novo
coronavírus. (doença,
tratamento e
preservação) A
importância da vacina
e da higienização para
a prevenção de
doenças(a importância
das vacinas e dos
hábitos de higiene
para manter a saúde)

Revisão
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1º Bimestre / 2º Bimestre

segunda-feira

terça-feira

SEMANA 10 – 10/05 A 14/05
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

Nome próprio e de
colegas:

Nome próprio e de
colegas:

(leitura e escuta; escrita,
quantidade de letras,
alfabeto, som e letra
inicial e final, sílaba,
decodificação etc.)

(leitura e escuta; escrita,
quantidade de letras,
alfabeto, som e letra
inicial e final, sílaba,
decodificação etc.)

Alfabeto:
Percepção do som –
Consciência fonológica

Agrupamentos
(agrupamento de 10 –
unidade para dezena)
Noções de tempo e
intervalos de tempo e
uso destes para realizar
atividades diversas.

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Agrupamentos
(agrupamento de 10 –
unidade para dezena)
Noções de tempo e
intervalos de tempo e
uso destes para realizar
atividades diversas.

Letras iniciais de
palavras significativas.
(– Percepção do som

(A escola - a
representação espacial,
histórica, e seu papel na
comunidade)

sábado

Alfabeto:
Percepção do som –
Consciência fonológica
Letras iniciais de
palavras significativas.
(– Percepção do som

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

Agrupamentos
(agrupamento de 10 –
unidade para dezena)
Noções de tempo e
intervalos de tempo e
uso destes para realizar
atividades diversas.

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

(A escola - a
representação espacial,
histórica, e seu papel na
comunidade)

Nome próprio e de
colegas:

Higiene (Hábitos
saudáveis e cuidados
com o corpo)
7. Manuseio de
produtos de limpeza
(cuidados na utilização
de álcool em gel e
produtos de limpeza
para evitar acidentes)

Convívio
escolar(respeito, justiça,
solidariedade no
ambiente escolar)
Ritmo a pulsação
(percepção do tempo
forte da música e da
palavra – o lento/
moderado/ rápido.)

(leitura e escuta; escrita,
quantidade de letras,
alfabeto, som e letra
inicial e final, sílaba,
decodificação etc.)
Alfabeto:

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Ritmo a pulsação
(percepção do tempo
forte da música e da
palavra – o lento/
moderado/ rápido.)

Higiene (Hábitos
saudáveis e cuidados
com o corpo)
7. Manuseio de
produtos de limpeza
(cuidados na utilização
de álcool em gel e
produtos de limpeza
para evitar acidentes)

Percepção do som –
Consciência fonológica
Letras iniciais de
palavras significativas.
(– Percepção do som

SEMANA 11 – 17/05 a 21/05 - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Lei Federal nº 9.970/2000) – 18/05
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira
sábado
Nome próprio e de
colegas:

Nome próprio e de
colegas:

Leitura feita com auxílio
do professor ou já com
certa autonomia

Leitura feita com auxílio
do professor ou já com
certa autonomia

(leitura e escuta; escrita,
quantidade de letras,
alfabeto, som e letra
inicial e final, sílaba,
decodificação etc.)

Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Relação
entre quantidade e
quantidade; quantidade
e símbolo; símbolo e
quantidade.

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda
etc.)

Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Relação
entre quantidade e
quantidade; quantidade
e símbolo; símbolo e
quantidade.

(leitura e escuta; escrita,
quantidade de letras,
alfabeto, som e letra
inicial e final, sílaba,
decodificação etc.)

Alfabeto/ símbolos

Alfabeto/ símbolos

Percepção do som –
Consciência fonológica
Letras iniciais de
palavras significativas.
(– Percepção do som

Percepção do som –
Consciência fonológica
Letras iniciais de
palavras significativas.
(– Percepção do som
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(A escola - a
representação espacial,
histórica, e seu papel na
comunidade)

Paisagens da escola e
locais próximos (sala
de aula, arredores,
salas, pátio etc.)

Arte em questões
ambientais

(fonte/focos de
microrganismos nocivos
à saúde)

(desenho, pintura,
colagem, escultura,
modelagem e
construções a partir de
questões ambientais)

Paisagens da escola e
locais próximos (sala
de aula, arredores,
salas, pátio etc.)

(A escola - a
representação espacial,
histórica, e seu papel na
comunidade)

Nome próprio e de
colegas:
(leitura e escuta; escrita,
quantidade de letras,
alfabeto, som e letra
inicial e final, sílaba,
decodificação etc.)
Alfabeto/ símbolos

Níveis do espaço e
direções básicas (Alto
e baixo - frente, atrás,
lado).

segunda-feira

Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Relação
entre quantidade e
quantidade; quantidade
e símbolo; símbolo e
quantidade.

Percepção do som –
Consciência fonológica
Letras iniciais de
palavras significativas.
(– Percepção do som

Níveis do espaço e
direções básicas (Alto
e baixo - frente, atrás,
lado).

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
(fonte/focos de
microrganismos nocivos
à saúde)

SEMANA 12 – 24/05 a 29/05 - Semana do Brincar (Lei nº 13.257/2016) – 24 a 28/05
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira

Leitura feita com
auxílio do professor
ou já com certa
autonomia 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:(sons iniciais –
aliteração ou finais rimas das palavras.
Segmentação –
divisão - oral da
palavra em sílabas.)
Identificação do som
da sílaba na palavra.

(festas e
comemorações que
ocorrem no ambiente
escolar ligadas a
cultura e costumes do
lugar de vivência)

(o autocuidado como
forma de saúde)

Uso da reta
numérica.Correspondência
biunívoca. (relação
quantidade – número, fala)

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Uso da reta
numérica.Correspondência
biunívoca. (relação
quantidade – número, ala)

Leitura feita com
auxílio do professor
ou já com certa
autonomia 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:(sons iniciais –
aliteração ou finais rimas das palavras.
Segmentação –
divisão - oral da
palavra em sílabas.)
Identificação do som
da sílaba na palavra.

Paisagens da escola e locais
próximos (sala de aula,
arredores, salas, pátio etc.)

Arte em questões ambientais
(desenho, pintura, colagem,
escultura, modelagem e
construções a partir de
questões ambientais)
Conto e reconto de histórias:
(Jogos dramáticos e teatrais;
improvisação teatral e
representações corporais.)

Uso da reta numérica.
Correspondência
biunívoca. (relação
quantidade – número,
fala)

Paisagens da escola e locais
próximos (sala de aula,
arredores, salas, pátio etc.)

Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa
autonomia
Letras iniciais de
palavras significativas.
(– Percepção do som)
Análise de palavras
significativas quanto a
(número de letras,
sílabas orais, letras
inicial e final.)

Conto e reconto de histórias:
(Jogos dramáticos e teatrais;
improvisação teatral e
representações corporais.)

(festas e
comemorações que
ocorrem no ambiente
escolar ligadas a
cultura e costumes do
lugar de vivência)

(confecção de
brinquedos e jogos
com sucata,
reutilizáveis e
recicláveis)
(o autocuidado como
forma de saúde)

sábado
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Exploração de sons:
(sons iniciais –
aliteração ou finais rimas das palavras.
Segmentação – divisão
- oral da palavra em
sílabas.)
Identificação do som
da sílaba na palavra.

segunda-feira

SEMANA 13 – 31/05 A 04/06 - Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei nº 12.633/2012) – 03/06
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira

Texto:

Texto:

Níveis de compreensão
da leitura:

Níveis de compreensão
da leitura:

Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia.

Orientação e trajetória no
espaço vivido, em
trajetórias familiares (casa,
vizinhança, escola).

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda
etc.)

Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia.

Escrita de listas diversas
de acordo com alguns
critérios

(festas e comemorações
que ocorrem no
ambiente escolar ligadas
a cultura e costumes do
lugar de vivência)

sábado

Escrita de listas diversas
de acordo com alguns
critérios

Corporeidade, lateralidade,
dimensões, posicionamento
(dentro, fora, ao lado,
entre; esquerda e direita;
em cima, embaixo, na
frente etc.)

Orientação e trajetória
no espaço vivido, em
trajetórias familiares
(casa, vizinhança,
escola).

(festas e comemorações
que ocorrem no
ambiente escolar ligadas
a cultura e costumes do
lugar de vivência)

Texto:

relação entre a sujeira
dos ambientes e o lixo e
a proliferação de
doenças

segunda-feira

Arte em questões
ambientais (desenho,
pintura, colagem,
escultura, modelagem e
construções a partir de
questões ambientais)
Intensidade e altura do som
Forte/médio/fraco agudo/médio/grave.

terça-feira

Níveis de compreensão
da leitura:

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis) relação entre
a sujeira dos ambientes e
o lixo e a proliferação de
doenças

Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia.
Escrita de listas
diversas de acordo com
alguns critérios

SEMANA 14 – 07/06 A 11/06
quarta-feira
quinta-feira

Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia
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:
(sons iniciais –
aliteração ou finais -

Agrupamentos e
desagrupamentos de
quantidades menores
que a centena (2 em 2,3
em 3, 5 em 5,10 em 10).

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Agrupamentos e
desagrupamentos de
quantidades menores
que a centena (2 em 2,3
em 3, 5 em 5,10 em 10).

sexta-feira
Leitura feita com auxílio
do professor ou já com
certa autonomia 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:
(sons iniciais –
aliteração ou finais -

sábado
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rimas das palavras.
Segmentação – divisão
- oral da palavra em
sílabas.)

rimas das palavras.
Segmentação – divisão oral da palavra em
sílabas.)

Identificação do som
da sílaba na palavra.

Identificação do som da
sílaba na palavra.

Instrumentos e
marcadores de tempo
(relógios, calendários
em diferentes épocas)

(Hábitos saudáveis e
cuidados com o corpo)
7.
Manuseio de
produtos de limpeza
(cuidados na utilização
de álcool em gel e
produtos de limpeza
para evitar acidentes)

Corporeidade,
lateralidade, dimensões,
posicionamento (dentro,
fora, ao lado, entre;
esquerda e direita; em
cima, embaixo, na frente
etc.)

Arte em questões
ambientais (desenho,
pintura, colagem,
escultura, modelagem e
construções a partir de
questões ambientais)
Cores e formas
presentes na fauna e na
flora do Cerrado:
(elementos encontrados
na natureza - folhas,
pedras, terra etc.).

Agrupamentos e
desagrupamentos de
quantidades menores
que a centena (2 em 2,3
em 3, 5 em 5,10 em 10).

Corporeidade,
lateralidade, dimensões,
posicionamento (dentro,
fora, ao lado, entre;
esquerda e direita; em
cima, embaixo, na frente
etc.)

Leitura feita com auxílio
do professor ou já com
certa autonomia 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:
(sons iniciais –
aliteração ou finais rimas das palavras.
Segmentação – divisão oral da palavra em
sílabas.)

Cores e formas presentes
na fauna e na flora do
Cerrado: (elementos
encontrados na natureza
- folhas, pedras, terra
etc.).

Instrumentos e
marcadores de tempo
(relógios, calendários em
diferentes épocas)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis); (Hábitos
saudáveis e cuidados
com o corpo)
7. Manuseio de
produtos de
limpeza(cuidados na
utilização de álcool em
gel e produtos de
limpeza para evitar
acidentes)

Identificação do som da
sílaba na palavra.

segunda-feira

terça-feira

SEMANA 15 – 14/06 A 19/06
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia
Nome próprio e de
colegas:

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:
(sons iniciais aliteraçãoou finais rimas das palavras.
Segmentação – divisão oral da palavra em
sílabas.)

Valor posicional do
algarismo. Composição e
decomposição de números
naturais. Zoneamento.
(conjuntos – representação,
tipos, igualdade e
desigualdade, número e
numeral etc.)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda
etc.)

Valor posicional do
algarismo.
Composição e
decomposição de
números naturais.
Zoneamento.
(conjuntos –
representação, tipos,
igualdade e
desigualdade, número
e numeral etc.)

(leitura e escuta; escrita,
quantidade de letras,
alfabeto, som e letra
inicial e final, sílaba,
decodificação etc.)
Alfabeto:
Percepção do som –
Consciência fonológica
Letras iniciais de
palavras significativas.
(– Percepção do som

Identificação do som da
sílaba na palavra.
Instrumentos e
marcadores de tempo
(relógios, calendários
em diferentes épocas)

Tipos de moradia ou
objetos de uso cotidiano
(moradias, brinquedos,
roupas, mobiliários

Valor posicional do
algarismo.
Composição e

Tipos de moradia ou
objetos de uso
cotidiano (moradias,
brinquedos, roupas,

Instrumentos e
marcadores de tempo
(relógios, calendários
em diferentes épocas)

sábado
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considerando técnicas e
materiais utilizados em sua
produção)

(fonte/focos de
microrganismos nocivos
à saúde)

segunda-feira

Arte em questões
ambientais(desenho,
pintura, colagem,
escultura, modelagem e
construções a partir de
questões
ambientais)Produção
artística a partir de temas,
contextos, objetos e
imagens: (Desenho,
pintura, colagem,
modelagem e construção)

terça-feira

decomposição de
números naturais.
Zoneamento.
(conjuntos –
representação, tipos,
igualdade e
desigualdade, número
e numeral etc.)

mobiliários
considerando técnicas
e materiais utilizados
em sua produção)

Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia
Letras iniciais de
palavras significativas.
(– Percepção do som)
Análise de palavras
significativas quanto a
(número de letras,
sílabas orais, letras
inicial e final.)

Produção artística a
partir de temas,
contextos, objetos e
imagens: (Desenho,
pintura, colagem,
modelagem e
construção)

SEMANA 16 – 21/06 A 25/06 – Semana Avaliativa
quarta-feira
quinta-feira

Alfabeto:
Percepção do som –
Consciência
fonológica

(fonte/focos de
microrganismos nocivos
à saúde)

sexta-feira
Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia
Letras iniciais de
palavras significativas.
(– Percepção do som)

Nome próprio e de
colegas:
(leitura e escuta;
escrita, quantidade de
letras, alfabeto, som e
letra inicial e final,
sílaba, decodificação
etc.)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)

Registro, leitura,
contagem, ordenação,
comparação e escrita
numérica de quantidades
até 99. Leitura,
interpretação e análise e
uso de tabelas simples e
gráficos de colunas
(pictóricos).

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Registro, leitura,
contagem, ordenação,
comparação e escrita
numérica de quantidades
até 99. Leitura,
interpretação e análise e
uso de tabelas simples e
gráficos de colunas
(pictóricos).

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:(sons iniciais –
aliteração ou finais rimas das palavras.
Segmentação – divisão
- oral da palavra em
sílabas.)
Identificação do som
da sílaba na palavra.

(A escola - a
representação espacial,
histórica, e seu papel
na comunidade)

(o autocuidado como
forma de saúde)

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

Arte em questões
ambientais
(desenho, pintura,
colagem, escultura,
modelagem e construções
a partir de questões
ambientais) Intensidade e
altura do som
Forte/médio/fraco agudo/médio/grave.

Registro, leitura,
contagem, ordenação,
comparação e escrita
numérica de
quantidades até 99.
Leitura, interpretação
e análise e uso de
tabelas simples e
gráficos de colunas
(pictóricos).

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

Texto:
Níveis de
compreensão da
leitura:
Leitura feita com
auxílio do professor
ou já com certa
autonomia.

Intensidade e altura do
som Forte/médio/fraco agudo/médio/grave.

(A escola - a
representação espacial,
histórica, e seu papel
na comunidade)

(confecção de
brinquedos e jogos
com sucata,
reutilizáveis e
recicláveis)
(o autocuidado como
forma de saúde)

sábado
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Escrita de listas
diversas de acordo
com alguns critérios

segunda-feira

terça-feira

SEMANA 17 – 28/06 A 02/07
quarta-feira
quinta-feira

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda etc.)

Reconhecimento da
corporeidade
(semelhanças, diferenças
e respeito às
singularidades). Valor
posicional do algarismo.
Composição e
decomposição de
números naturais.

Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia
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:
(sons iniciais –
aliteração ou finais rimas das palavras.
Segmentação – divisão
- oral da palavra em
sílabas.) Identificação
do som da sílaba na
palavra.

Reconhecimento da
corporeidade
(semelhanças, diferenças
e respeito às
singularidades). Valor
posicional do algarismo.
Composição e
decomposição de
números naturais.

Paisagens da escola e
locais próximos (sala de
aula, arredores, salas,
pátio etc.)

Instrumentos e
marcadores de tempo
(relógios, calendários
em diferentes épocas)

Texto:
Níveis de
compreensão da
leitura:
Leitura feita com
auxílio do professor
ou já com certa
autonomia.

Reconhecimento da
corporeidade
(semelhanças, diferenças e
respeito às singularidades).
Valor posicional do
algarismo. Composição e
decomposição de números
naturais.

Paisagens da escola e
locais próximos (sala de
aula, arredores, salas, pátio
etc.)

Escrita de listas
diversas de acordo
com alguns critérios

Instrumentos e
marcadores de tempo
(relógios, calendários
em diferentes épocas)

sexta-feira

sábado

Nome próprio e de
colegas:

(relação entre a sujeira
dos ambientes e o lixo
e a proliferação de
doenças)

Arte em questões
ambientais(desenho,
pintura, colagem,
escultura, modelagem e
construções a partir de
questões ambientais)

(leitura e escuta; escrita,
quantidade de letras,
alfabeto, som e letra
inicial e final, sílaba,
decodificação etc.)
Alfabeto:

Níveis do espaço e
direções básicas (Alto e
baixo - frente, atrás, lado).

Níveis do espaço e
direções básicas (Alto e
baixo - frente, atrás,
lado).

(confecção de
brinquedos e jogos
com sucata,
reutilizáveis e
recicláveis)

(relação entre a sujeira
dos ambientes e o lixo
e a proliferação de
doenças)

Percepção do som –
Consciência fonológica
Letras iniciais de
palavras significativas.
(– Percepção do som

segunda-feira

terça-feira

SEMANA 18 – 05/07 A 10/07
quarta-feira
quinta-feira

Nome próprio e de
colegas:
(leitura e escuta; escrita,
quantidade de letras,
alfabeto, som e letra
inicial e final, sílaba,
decodificação etc.)
Alfabeto:

Decodificação de
sinalizações, placas e
códigos mais
significativos do
contexto sociocultural.

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Decodificação de
sinalizações, placas e
códigos mais
significativos do
contexto sociocultural.

sexta-feira
Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia
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:
(sons iniciais –

sábado
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aliteração ou finais rimas das palavras.
Segmentação – divisão
- oral da palavra em
sílabas.) Identificação
do som da sílaba na
palavra.

Percepção do som –
Consciência fonológica
Letras iniciais de
palavras significativas.
(– Percepção do som

(festas e comemorações
que ocorrem no
ambiente escolar
ligadas a cultura e
costumes do lugar de
vivência)

Corporeidade,
lateralidade, dimensões,
posicionamento (dentro,
fora, ao lado, entre;
esquerda e direita; em
cima, embaixo, na frente
etc.)

Arte em questões
ambientais (desenho,
pintura, colagem,
escultura, modelagem e
construções a partir de
questões ambientais)
(o autocuidado como
forma de saúde)

segunda-feira

Conto e reconto de
histórias: (Jogos
dramáticos e teatrais;
improvisação teatral e
representações
corporais.)

Decodificação de
sinalizações, placas e
códigos mais
significativos do
contexto sociocultural.

Corporeidade,
lateralidade, dimensões,
posicionamento (dentro,
fora, ao lado, entre;
esquerda e direita; em
cima, embaixo, na frente
etc.)

Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia
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:
(sons iniciais –
aliteração ou finais rimas das palavras.
Segmentação – divisão
- oral da palavra em
sílabas.) Identificação
do som da sílaba na
palavra.

Conto e reconto de
histórias: (Jogos
dramáticos e teatrais;
improvisação teatral e
representações
corporais.)

Alfabeto:
Percepção do som –
Consciência fonológica

Sistema Monetário
Brasileiro
(reconhecimento de
cédulas e moedas).
Utilização de todas as
partes do corpo como
unidade de medida.
Agrupamentos e
desagrupamentos de
quantidades menores que
a centena (2 em 2,3 em
3, 5 em 5,10 em 10).

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda etc.)

Sistema Monetário
Brasileiro
(reconhecimento de
cédulas e moedas).
Utilização de todas as
partes do corpo como
unidade de medida.
Agrupamentos e
desagrupamentos de
quantidades menores que
a centena (2 em 2,3 em
3, 5 em 5,10 em 10).

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

Sistema Monetário
Brasileiro
(reconhecimento de
cédulas e moedas).
Utilização de todas as
partes do corpo como
unidade de medida.
Agrupamentos e
desagrupamentos de
quantidades menores que
a centena (2 em 2,3 em
3, 5 em 5,10 em 10).

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

Letras iniciais de
palavras significativas.
(– Percepção do som

(festas e comemorações
que ocorrem no
ambiente escolar
ligadas a cultura e
costumes do lugar de
vivência)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
(o autocuidado como
forma de saúde)

SEMANA 19 – 12/07 A 16/07 – Reunião de Pais do 2ºBimestre – 16/07
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira

Nome próprio e de
colegas:
(leitura e escuta;
escrita, quantidade de
letras, alfabeto, som e
letra inicial e final,
sílaba, decodificação
etc.)

(festas e comemorações
que ocorrem no
ambiente escolar
ligadas a cultura e
costumes do lugar de
vivência)

sexta-feira

Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia
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:
(sons iniciais –
aliteração ou finais rimas das palavras.
Segmentação – divisão
- oral da palavra em
sílabas.) Identificação
do som da sílaba na
palavra.

(festas e comemorações
que ocorrem no
ambiente escolar
ligadas a cultura e
costumes do lugar de
vivência)

sábado
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(o autocuidado como
forma de saúde)

Arte em questões
ambientais (desenho,
pintura, colagem,
escultura, modelagem e
construções a partir de
questões ambientais)
Produção artística a
partir de temas,
contextos, objetos e
imagens: (Desenho,
pintura, colagem,
modelagem e
construção)

Leitura feita com auxílio
do professor ou já com
certa autonomia Letras
iniciais de palavras
significativas. (–
Percepção do som)
Análise de palavras
significativas quanto a
(número de letras,
sílabas orais, letras
inicial e final.)

Produção artística a
partir de temas,
contextos, objetos e
imagens: (Desenho,
pintura, colagem,
modelagem e
construção)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
(o autocuidado como
forma de saúde)

Exploração de sons:
(sons iniciais – aliteração
ou finais - rimas das
palavras. Segmentação –
divisão - oral da palavra
em sílabas.)

3º BIMESTRE

segunda-feira

terça-feira

Descrição oral
Roda de conversa:
Escuta e manuseio de
livros e obras infantis.
(Leitura feita pelo
professor/a de livros e
obras infantis e
manuseios das
crianças)
Gêneros textuais
diversos: (Cantiga de
roda, parlenda,
travalíngua,
lengalenga,
adivinhação, piada,
quadrinhas, poema)

A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

Escalas de tempo
(o dia – manhã, tarde e
noite, a semana, o
mês, o ano)

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), e divisão (ideias de
repartir a coleção em partes
iguais e determinação de
quantas vezes uma quantidade
cabe em outra).(Noções de
Adição, Subtração e Divisão
envolvendo as ideais das
operações em situaçõesproblemas)

Observação, orientação,
registro de características
observadas nos lugares de
vivência.

Respeito a
religiosidade(conhecimento e
respeito da sua religiosidade e
da do outro)
Fontes sonoras: (Materiais da
natureza - madeira, pedras,
sementes, galhos, folhas,
outros -, sons dos bichos.)

SEMANA 20 – 02/08 A 06/08
quarta-feira
quinta-feira
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),
(brincar e jogar
e divisão (ideias de
amarelinha, pularepartir a coleção em
corda etc.)
partes iguais e
determinação de
quantas vezes uma
quantidade cabe em
outra).(Noções de
Adição, Subtração e
Divisão envolvendo as
ideais das operações
em situaçõesproblemas)
Registros pictóricos
orais ou escritos de
experiências
vivenciadas a partir de
situações-problema
envolvendo adição
(ideias de juntar e
acrescentar),
subtração (ideias de
Observação,
retirar, comparar e
orientação, registro de
completar), e divisão
características
(ideias de repartir a
observadas nos lugares
coleção em partes
de vivência.
iguais e determinação
de quantas vezes uma
quantidade cabe em
outra).
(Noções de Adição,
Subtração e Divisão
envolvendo as ideais
das operações em
situações-problemas)
Nome próprio e de
colegas: Texto:
Níveis de
compreensão da
leitura. Leitura
(Leitura, declamação,
brincadeiras e

Fontes sonoras:
(Materiais da natureza
- madeira, pedras,
sementes, galhos,
folhas, outros -, sons
dos bichos.)

sexta-feira

Texto:
Níveis de
compreensão da
leitura:
Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia
Escrita de listas
diversas de acordo
com alguns critérios:
Percepção do som –
Consciência
fonológica

A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

(cirandas, canções
folclóricas, indígenas,
africanas, asiáticas,
ocidentais, orientais,
sobre bichos e
marchinhas
carnavalescas)

sábado
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produção) Reconto de
histórias (por meio da
oralidade, escrita e
desenho.)

segunda-feira

terça-feira

Escalas de tempo
(o dia – manhã, tarde e
noite, a semana, o mês,
o ano)

SEMANA 21 – 09/08 A 13/08 - Dia do Estudante – 11/08
quarta-feira
quinta-feira

Alfabeto/ Símbolos:

Exploração de sons:
Multiplicação (ações de
agrupar parcelas iguais e
combinações).

(rotar, desviar,
equilibrar e apoiar;
correr, saltar, saltitar,
galopar e pular; chutar,
arremessar, apanhar,
interceptar e driblar)

Níveis de
compreensão da leitura
Multiplicação (ações
de agrupar parcelas
iguais e combinações).

Identificação do som
da sílaba na palavra

A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

Escalas de tempo
(o dia – manhã, tarde
e noite, a semana, o
mês, o ano)

segunda-feira

Leitura (Leitura,
declamação,
brincadeiras e
produção)
Reconto de histórias
(por meio da
oralidade, escrita e
desenho.)

Observação, orientação,
registro de características
observadas nos lugares de
vivência.

Respeito a
religiosidade(conhecimento e
respeito da sua religiosidade e
da do outro)
Narrativas artísticas:
(Narrativas de textos infantis,
de espetáculos teatrais,
histórias em quadrinhos,
filmes, propagandas, desenhos
animados e programas infantis
de TV – características)

Multiplicação (ações
de agrupar parcelas
iguais e combinações).

Descrição oral .Roda
de conversa: Escuta e
manuseio de livros e
obras infantis. (Leitura
feita pelo professor/a
de livros e obras
infantis e manuseios
das crianças)
Gêneros textuais
diversos: (Cantiga de
roda, parlenda,
travalíngua,
lengalenga,
adivinhação, piada,
quadrinhas, poema)

Observação,
orientação, registro de
características
observadas nos lugares
de vivência.

Narrativas artísticas:
(Narrativas de textos
infantis, de espetáculos
teatrais, histórias em
quadrinhos, filmes,
propagandas, desenhos
animados e programas
infantis de TV –
características)

A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

(cirandas, canções
folclóricas, indígenas,
africanas, asiáticas,
ocidentais, orientais,
sobre bichos e
marchinhas
carnavalescas)
Escalas de tempo (o
dia – manhã, tarde e
noite, a semana, o mês,
o ano)

SEMANA 22 – 16/08 A 20/08 - Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 5.080/2013) – 17/08
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira

Nome próprio e de
colegas:

Descrição oral

Texto: Níveis de
compreensão da
leitura

Roda de conversa:
Escuta e manuseio de
livros e obras infantis.

Leitura (Leitura,
declamação,
brincadeiras e
produção)
Reconto de histórias
(por meio da
oralidade, escrita e
desenho.)

Sábado

Nome próprio e de
colegas: Texto:

Análise de palavras
significativas

Percepção do som –
Consciência
fonológica

sexta-feira

Resolução de situaçõesproblema com subtração.
Registro, leitura, contagem,
ordenação, comparação e
escrita numérica de
quantidades até 99.

(brincar e jogar
amarelinha, pulacorda etc.)

Resolução de
situações- problema
com subtração.
Registro, leitura,
contagem, ordenação,
comparação e escrita
numérica de
quantidades até 99.

(Leitura feita pelo
professor/a de livros e
obras infantis e
manuseios das crianças)
Gêneros textuais
diversos:(Cantiga de
roda, parlenda,
travalíngua, lengalenga,
adivinhação, piada,
quadrinhas, poema)

Sábado
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A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

Observação, orientação,
registro de características
observadas nos lugares de
vivência.

Resolução de
situações- problema
com subtração.
Registro, leitura,
contagem, ordenação,
comparação e escrita
numérica de
quantidades até 99.

Observação,
orientação, registro de
características
observadas nos
lugares de vivência.

A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como forma
de interação social e
espacial)

Texto

Escalas de tempo (o
dia – manhã, tarde e
noite, a semana, o
mês, o ano)

Respeito a
religiosidade(conhecimento e
respeito da sua religiosidade e
da do outro)
Tecnologia e arte;
(Multimídia, animações, jogos
eletrônicos, gravações em
áudio e vídeo, fotografia, Wii
Music, softwares etc.)

Níveis de
compreensão da
leitura:
Leitura feita com
auxílio do professor
ou já com certa
autonomia
Escrita de listas
diversas de acordo
com alguns critérios:

Tecnologia e arte;
(Multimídia,
animações, jogos
eletrônicos, gravações
em áudio e vídeo,
fotografia, Wii Music,
softwares etc.)

(cirandas, canções
folclóricas, indígenas,
africanas, asiáticas,
ocidentais, orientais,
sobre bichos e
marchinhas
carnavalescas)
Escalas de tempo (o dia
– manhã, tarde e noite, a
semana, o mês, o ano)

Percepção do som –
Consciência
fonológica

segunda-feira

SEMANA 23 – 23/08 A 27/08 - Dia Distrital da Educação Infantil (Lei Distrital. nº 4.681/2011) – 25/08
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira

Sábado

Texto:
Níveis de
compreensão da
leitura:

Alfabeto/ Símbolos:
Análise de palavras
significativas
Exploração de sons:
Percepção do som –
Consciência
fonológica

Problemas envolvendo
diferentes significados da
adição e da subtração (juntar,
acrescentar, retirar, comparar
e completar).

(rotar, desviar,
equilibrar e apoiar;
correr, saltar,
saltitar, galopar e
pular; chutar,
arremessar, apanhar,
interceptar e driblar)

Problemas envolvendo
diferentes significados da
adição e da subtração
(juntar, acrescentar,
retirar, comparar e
completar).

Identificação do som
da sílaba na palavra

A vida em casa, a
vida na escola e
formas de
representação social
e especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

Dia e noite (o
ritmo de atividades
dos seres vivos –
diurnos e noturnos)

Leitura feita com
auxílio do professor
ou já com certa
autonomia

Feira Cientificocultural

Escrita de listas
diversas de acordo
com alguns critérios:
Percepção do som –
Consciência
fonológica

(Percurso trilhado para
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.

Respeito a
religiosidade(conhecimento e
respeito da sua religiosidade e
da do outro)
Arte local:
(Monumentos/pontos
turísticos do Distrito Federal.)

Problemas
envolvendo
diferentes
significados da
adição e da
subtração (juntar,
acrescentar, retirar,
comparar e
completar).

(Percurso trilhado para
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.

Descrição oral
Roda de conversa:
Escuta e manuseio
de livros e obras
infantis.
(Leitura feita pelo
professor/a de livros
e obras infantis e

Arte local:
(Monumentos/pontos
turísticos do Distrito
Federal.)

A vida em casa, a
vida na escola e
formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

(cirandas, canções
folclóricas, indígenas,
africanas, asiáticas,
ocidentais, orientais,
sobre bichos e
marchinhas
carnavalescas)
Dia e noite (o ritmo
de atividades dos
seres vivos – diurnos
e noturnos)

Feira Cientificocultural

Feira Cientificocultural
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manuseios das
crianças)
Gêneros textuais
diversos: (Cantiga
de roda, parlenda,
travalíngua,
lengalenga,
adivinhação, piada,
quadrinhas, poema)

segunda-feira

terça-feira

SEMANA 24 – 30/08 A 03/09
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

Sábado

Descrição oral
Roda de conversa:

Alfabeto/ Símbolos:

Escuta e manuseio de
livros e obras infantis.

Análise de palavras
significativas
Exploração de sons:
Percepção do som –
Consciência fonológica

Leitura, interpretação e
análise e uso de tabelas
simples e gráficos de
colunas (pictóricos).

(brincar e jogar
amarelinha, pula-corda
etc.)

Leitura, interpretação e
análise e uso de tabelas
simples e gráficos de
colunas (pictóricos).

Gêneros textuais
diversos: (Cantiga de
roda, parlenda,
travalíngua, lengalenga,
adivinhação, piada,
quadrinhas, poema)

Identificação do som
da sílaba na palavra

A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

(Leitura feita pelo
professor/a de livros e
obras infantis e
manuseios das crianças)

(Percurso trilhado para
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.

Leitura, interpretação e
análise e uso de tabelas
simples e gráficos de
colunas (pictóricos).

(Percurso trilhado para
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.

A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

Nome próprio e de
colegas:

Dia e noite (o
ritmo de atividades dos
seres vivos – diurnos e
noturnos)

segunda-feira
Nome próprio e de
colegas:
Texto:

Respeito a religiosidade
(conhecimento e
respeito da sua
religiosidade e da do
outro)
Leitura de imagens:
(fotografia, desenho,
pintura, escultura,
colagem, instalação e
objetos).

terça-feira

Texto: Níveis de
compreensão da leitura
Leitura (Leitura,
declamação,
brincadeiras e
produção)

Leitura de imagens:
(fotografia, desenho,
pintura, escultura,
colagem, instalação e
objetos).

Reconto de histórias
(por meio da oralidade,
escrita e desenho.)

SEMANA 25 – 06/09 A 10/09
quarta-feira
quinta-feira
(rotar, desviar,
Coleta e organização de
equilibrar e apoiar;
informações. Registros
correr, saltar, saltitar,
pessoais para
galopar e pular; chutar,
comunicação de
arremessar, apanhar,
informações coletadas.
interceptar e driblar)

(cirandas, canções
folclóricas, indígenas,
africanas, asiáticas,
ocidentais, orientais,
sobre bichos e
marchinhas
carnavalescas)
D Dia e noite (o ritmo
de atividades dos seres
vivos – diurnos e
noturnos)

sexta-feira
Texto
Níveis de compreensão
da leitura:

Sábado
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Níveis de compreensão
da leitura

Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia

Leitura
Escrita de listas diversas
de acordo com alguns
critérios:

(Leitura, declamação,
brincadeiras e produção)

Percepção do som –
Consciência fonológica

Reconto de histórias
(por meio da oralidade,
escrita e desenho.)

A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

Coleta e organização de
informações. Registros
pessoais para
comunicação de
informações coletadas.

(Percurso trilhado para
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.

A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como forma
de interação social e
espacial)

Descrição oral
Roda de conversa:

Dia e noite (o
ritmo de atividades dos
seres vivos – diurnos e
noturnos)

Escuta e manuseio de
livros e obras infantis.
(Leitura feita pelo
professor/a de livros e
obras infantis e
manuseios das crianças)
Gêneros textuais
diversos: (Cantiga de
roda, parlenda,
travalíngua, lengalenga,
adivinhação, piada,
quadrinhas, poema)

(Narrativas de textos
infantis, de espetáculos
teatrais, histórias em
quadrinhos, filmes,
propagandas, desenhos
animados e programas
infantis de TV –
características)

(cirandas, canções
folclóricas, indígenas,
africanas, asiáticas,
ocidentais, orientais,
sobre bichos e
marchinhas
carnavalescas)
Dia e noite (o ritmo
de atividades dos seres
vivos – diurnos e
noturnos)

SEMANA 26 – 13/09 A 17/09 - Semana da Prevenção ao Uso de Drogas no DF (Lei Distrital nº 1.433/1997) – 13 a 17/09 – Semana Avaliativa
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira
Sábado
Texto; Níveis de
compreensão da
leitura:
Leitura feita com
auxílio do professor
ou já com certa
autonomia
Escrita de listas
diversas de acordo
com alguns critérios:

Alfabeto/ Símbolos:

Construção de tabelas.Registro
de forma variada da coleta de
informações em situações de
pesquisa, jogos e brincadeiras.

(brincar e jogar
amarelinha, pulacorda etc.)

Construção de tabelas.
Registro de forma
variada da coleta de
informações em
situações de pesquisa,
jogos e brincadeiras.

(o relógio – digital,
analógico, ampulheta,
solar, outros; o

Exploração de sons:
Percepção do som –
Consciência
fonológica
Identificação do som
da sílaba na palavra

Percepção do som –
Consciência
fonológica
A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

Análise de palavras
significativas

Observação, orientação,
registro de características
observadas nos lugares de
vivência.
Respeito a
religiosidade(conhecimento e
respeito da sua religiosidade e
da do outro)

Construção de tabelas.
Registro de forma
variada da coleta de
informações em
situações de pesquisa,
jogos e brincadeiras.

Observação,
orientação, registro de
características
observadas nos lugares
de vivência.

A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

Nome próprio e de
colegas: Texto: Níveis
de compreensão da

Fontes sonoras:
(Materiais da natureza
- madeira, pedras,

(cirandas, canções
folclóricas, indígenas,
africanas, asiáticas,
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calendário; e porque é
importante marcar e
registrar o tempo)

Fontes sonoras: (Materiais da
natureza - madeira, pedras,
sementes, galhos, folhas,
outros -, sons dos bichos.)

leitura. Leitura
(Leitura, declamação,
brincadeiras e
produção) Reconto de
histórias (por meio da
oralidade, escrita e
desenho.)

sementes, galhos,
folhas, outros -, sons
dos bichos.)

ocidentais, orientais,
sobre bichos e
marchinhas
carnavalescas) o
relógio – digital,
analógico, ampulheta,
solar, outros; o
calendário; e porque é
importante marcar e
registrar o tempo)

SEMANA 27– 20/09 A 24/09 - Patrono da Educação - Paulo Freire (Lei Federal nº 12.612/2012) – 19/09 e Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência
(Lei nº 11.133/2005) – 21/09
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira
Sábado
Descrição oral
Texto
Níveis de
compreensão da
leitura:
Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa
autonomia
Escrita de listas
diversas de acordo
com alguns critérios:
Percepção do som –
Consciência
fonológica

A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

o relógio – digital,
analógico, ampulheta,
solar, outros; o
calendário; e porque é
importante marcar e
registrar o tempo)

segunda-feira

Alfabeto/ Símbolos:

Roda de conversa:
Noção de acaso.
(Classificar eventos
envolvendo o acaso, tais
como “acontecerá com
certeza”, “talvez
aconteça” e “é
impossível acontecer”,
em situações do
cotidiano)
Agrupamentos e
desagrupamentos de
quantidades menores que
a centena (2 em 2,3 em
3, 5 em 5,10 em 10).

(rotar, desviar, equilibrar
e apoiar; correr, saltar,
saltitar, galopar e pular;
chutar, arremessar,
apanhar, interceptar e
driblar)

Observação, orientação,
registro de características
observadas nos lugares
de vivência.

Noção de acaso.
(Classificar eventos
envolvendo o acaso, tais
como “acontecerá com
certeza”, “talvez
aconteça” e “é
impossível acontecer”,
em situações do
cotidiano)
Agrupamentos e
desagrupamentos de
quantidades menores que
a centena (2 em 2,3 em
3, 5 em 5,10 em 10).

Respeito a religiosidade
(conhecimento e respeito
da sua religiosidade e da
do outro)

Alfabeto/ Símbolos:

Tecnologia e arte;
(Multimídia, animações,
jogos eletrônicos,
gravações em áudio e
vídeo, fotografia, Wii
Music, softwares etc.)

Exploração de sons:

terça-feira
Valor posicional do
algarismo. Composição
e decomposição de
números naturais.

Análise de palavras
significativas

Percepção do som –
Consciência fonológica

Noção de acaso.
(Classificar eventos
envolvendo o acaso, tais
como “acontecerá com
certeza”, “talvez
aconteça” e “é
impossível acontecer”,
em situações do
cotidiano)
Agrupamentos e
desagrupamentos de
quantidades menores que
a centena (2 em 2,3 em
3, 5 em 5,10 em 10).

Observação, orientação,
registro de características
observadas nos lugares
de vivência.

Tecnologia e arte;
(Multimídia, animações,
jogos eletrônicos,
gravações em áudio e
vídeo, fotografia, Wii
Music, softwares etc.)

Identificação do som da
sílaba na palavra

SEMANA 28 – 27/09 A 01/10
quarta-feira
quinta-feira
Valor posicional do
algarismo. Composição
(brincar e jogar
e decomposição de
amarelinha, pula-corda
números naturais.
etc.)

Escuta e manuseio de
livros e obras infantis.
(Leitura feita pelo
professor/a de livros e
obras infantis e
manuseios das
crianças)
Gêneros textuais
diversos:
(Cantiga de roda,
parlenda, travalíngua,
lengalenga,
adivinhação, piada,
quadrinhas, poema)

A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

(cirandas, canções
folclóricas, indígenas,
africanas, asiáticas,
ocidentais, orientais,
sobre bichos e
marchinhas
carnavalescas)
o relógio – digital,
analógico, ampulheta,
solar, outros; o
calendário; e porque é
importante marcar e
registrar o tempo)

sexta-feira
Nome próprio e de
colegas: Texto: Níveis

Sábado
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Análise de palavras
significativas

Agrupamentos
(agrupamento de 10 –
unidade para dezena)

Agrupamentos
(agrupamento de 10 –
unidade para dezena)

Leitura (Leitura,
declamação,
brincadeiras e
produção)

Exploração de sons:
Percepção do som –
Consciência fonológica

Reconto de histórias
(por meio da oralidade,
escrita e desenho.)

Identificação do som
da sílaba na palavra

A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

de compreensão da
leitura

(Percurso trilhado para
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.

Valor posicional do
algarismo. Composição
e decomposição de
números naturais.
Agrupamentos
(agrupamento de 10 –
unidade para dezena)

(Percurso trilhado para
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.

A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

Texto

o relógio – digital,
analógico, ampulheta,
solar, outros; o
calendário; e porque é
importante marcar e
registrar o tempo)

Respeito a religiosidade
(conhecimento e
respeito da sua
religiosidade e da do
outro)
Arte local:
(Monumentos/ pontos
turísticos do Distrito
Federal.)

Níveis de compreensão
da leitura:
Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia
Escrita de listas
diversas de acordo com
alguns critérios:

Arte local:
(Monumentos/ pontos
turísticos do Distrito
Federal.)

Percepção do som –
Consciência fonológica

segunda-feira

terça-feira

(cirandas, canções
folclóricas, indígenas,
africanas, asiáticas,
ocidentais, orientais,
sobre bichos e
marchinhas
carnavalescas)
o relógio – digital,
analógico, ampulheta,
solar, outros; o
calendário; e porque é
importante marcar e
registrar o tempo)

SEMANA 29 – 04/10 A 08/10
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

Descrição oral
Roda de conversa:
Texto
Escuta e manuseio de
livros e obras infantis.
(Leitura feita pelo
professor/a de livros e
obras infantis e
manuseios das
crianças)
Gêneros textuais
diversos:

Agrupamentos
(agrupamento de 10 –
unidade para dezena)
Funções do número: o
Indicador de
quantidade; o Indicador
de posição; o Código; o
Medidas de grandezas.
(as funções sociais do
número)

(rotar, desviar,
equilibrar e apoiar;
correr, saltar, saltitar,
galopar e pular; chutar,
arremessar, apanhar,
interceptar e driblar)

Agrupamentos
(agrupamento de 10 –
unidade para dezena)
Funções do número: o
Indicador de
quantidade; o Indicador
de posição; o Código; o
Medidas de grandezas.
(as funções sociais do
número)

Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia
Escrita de listas
diversas de acordo com
alguns critérios:
Percepção do som –
Consciência fonológica

(Cantiga de roda,
parlenda, travalíngua,
lengalenga,
adivinhação, piada,
quadrinhas, poema)
A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

Níveis de compreensão
da leitura:

(Percurso trilhado para
identificar as
características do meio
ambiente próximo à
escola e do seu lugar de
vivência, reconhecendo
diferenças e
semelhanças e como

Agrupamentos
(agrupamento de 10 –
unidade para dezena)
Funções do número: o
Indicador de
quantidade; o Indicador
de posição; o Código; o
Medidas de grandezas.

(Percurso trilhado para
identificar as
características do meio
ambiente próximo à
escola e do seu lugar de
vivência, reconhecendo
diferenças e
semelhanças e como

A vida em casa, a vida
na escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial)

Sábado
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contribuir para
preservar essas
paisagens.

(as funções sociais do
número)

contribuir para
preservar essas
paisagens.

Alfabeto/ Símbolos:

Escalas de tempo
(o dia – manhã, tarde e
noite, a semana, o mês,
o ano)

segunda-feira

Respeito a religiosidade
(conhecimento e
respeito da sua
religiosidade e da do
outro)
Leitura de imagens:
(fotografia, desenho,
pintura, escultura,
colagem, instalação e
objetos).

terça-feira

Análise de palavras
significativas

(cirandas, canções
folclóricas, indígenas,
africanas, asiáticas,
ocidentais, orientais,
sobre bichos e
marchinhas
carnavalescas)

Leitura de imagens:
(fotografia, desenho,
pintura, escultura,
colagem, instalação e
objetos).

Exploração de sons:
Percepção do som –
Consciência fonológica

Escalas de tempo
(o dia – manhã, tarde e
noite, a semana, o mês,
o ano)

Identificação do som da
sílaba na palavra

SEMANA 30 – 11/10 A 15/10
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

Sábado

Alfabeto/ Símbolos:

(brincar e jogar
amarelinha, pula-corda
etc.)

Agrupamentos
(agrupamento de 10 –
unidade para dezena)
Funções do número: o
Indicador de quantidade;
o Indicador de posição; o
Código; o Medidas de
grandezas. (as funções
sociais do número)

Análise de palavras
significativas
Exploração de sons:
Percepção do som –
Consciência fonológica
Identificação do som da
sílaba na palavra

Agrupamentos
(agrupamento de 10 –
unidade para dezena)
Funções do número: o
Indicador de quantidade;
o Indicador de posição; o
Código; o Medidas de
grandezas. (as funções
sociais do número)

(Percurso trilhado para
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.

A vida em casa, a vida na
escola e formas de
representação social e
especial (os jogos e
brincadeiras como forma
de interação social e
espacial)

Descrição oral
Roda de conversa:
Escuta e manuseio de
livros e obras infantis.
(Leitura feita pelo
professor/a de livros e
obras infantis e
manuseios das crianças)

Leitura de imagens:
(fotografia, desenho,
pintura, escultura,
colagem, instalação e
objetos).

Gêneros textuais
diversos: (Cantiga de
roda, parlenda,
travalíngua, lengalenga,
adivinhação, piada,
quadrinhas, poema)

(cirandas, canções
folclóricas, indígenas,
africanas, asiáticas,
ocidentais, orientais,
sobre bichos e
marchinhas
carnavalescas)
o relógio – digital,
analógico, ampulheta,
solar, outros; o
calendário; e porque é
importante marcar e
registrar o tempo)

4º BIMESTRE

segunda-feira
Nome próprio e de
colegas: Texto: Níveis
de compreensão da

terça-feira
Utilização de todas as partes
do corpo como unidade de
medida.

SEMANA 31 – 18/10 A 23/10
quarta-feira
quinta-feira
(bingo sonoro
intercalado com
silêncio e som;

Utilização de todas as
partes do corpo como
unidade de medida.

sexta-feira

Substantivos

Sábado
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leitura: Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia

brincadeira de
estátua, dança das
cadeiras etc.; objetos
- barbante, jornal,
copos, conduítes,
elásticos, cones de
plásticos etc.)

Escrita de listas diversas
de acordo com alguns
critérios Substantivos
(próprio e comum,
flexão de gênero,
número e grau –
feminino e masculino,
aumentativo e
diminutivo, singular e
plural)
Compreensão dos
espaços de convivência
(formação identitária do
indivíduo, como casa,
escola, comunidade,
hospital etc.)

(trabalhadores da cidade e do
campo)

Autopercepção(relacionamento
com o outro e o nós e a
autopercepção) Humanidade
(convivência humana a ações
éticas)
Matéria e Energia
(materiais naturais e
produzidos)

segunda-feira

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).

Utilização de todas as
partes do corpo como
unidade de medida.

Substantivos
(próprio e comum,
flexão de gênero,
número e grau –
feminino e
masculino,
aumentativo e
diminutivo, singular e
plural)

(próprio e comum,
flexão de gênero,
número e grau –
feminino e masculino,
aumentativo e
diminutivo, singular e
plural)

(trabalhadores da
cidade e do campo)

Gêneros e estilos
musicais: (Cantigas de
roda, marchinhas,
canções indígenas,
cirandas, parlendas,
canções afrobrasileiras, música
popular brasileira MPB e de massa,
jingles, trilhas
sonoras, música
instrumental).

Compreensão dos
espaços de
convivência
(formação identitária
do indivíduo, como
casa, escola,
comunidade, hospital
etc.)

Jogos de tabuleiro
(dominó, damas,
xadrez etc.)
Matéria e Energia
(materiais naturais e
produzidos)

SEMANA 32 – 25/10 A 29/10 - Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (Decreto nº 84.631/1980) – 23 a 29/10
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira

Nome próprio e de
colegas:
Texto:
Níveis de compreensão
da leitura:
Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia
Escrita de listas
diversas de acordo com
alguns critérios

Alfabeto:/ Símbolos:
Análise de palavras
significativas
Comparação de medida
de tempo
Agrupamentos
(agrupamento de 10 –
unidade para dezena)

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)

Comparação de medida
de tempo
Agrupamentos
(agrupamento de 10 –
unidade para dezena)

Exploração de sons:
Percepção do som –
Consciência fonológica

Substantivos
Identificação do som
da sílaba na palavra

(próprio e comum,
flexão de gênero,
número e grau –
feminino e masculino,
aumentativo e
diminutivo, singular e
plural)
Compreensão dos
espaços de convivência
(formação identitária
do indivíduo, como
casa, escola,
comunidade, hospital
etc.)

(trabalhadores da cidade
e do campo)

Comparação de medida
de tempo
Agrupamentos
(agrupamento de 10 –
unidade para dezena)

(trabalhadores da cidade
e do campo)

Compreensão dos
espaços de convivência
(formação identitária
do indivíduo, como
casa, escola,
comunidade, hospital
etc.)

Sábado
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Matéria e Energia
(materiais naturais e
produzidos)

segunda-feira

Autopercepção
(relacionamento com o
outro e o nós e a
autopercepção)
Humanidade
(convivência humana a
ações éticas)

Substantivos

Brincadeiras Musicais:
(Brincadeiras, jogos
rítmicos, brinquedos
cantados e canções do
repertório da criança e de
seus pares.)

terça-feira

(próprio e comum,
flexão de gênero,
número e grau –
feminino e masculino,
aumentativo e
diminutivo, singular e
plural)

Brincadeiras Musicais:
(Brincadeiras, jogos
rítmicos, brinquedos
cantados e canções do
repertório da criança e
de seus pares.)

Jogos de tabuleiro
(dominó, damas, xadrez
etc.)
Matéria e Energia
(materiais naturais e
produzidos)

SEMANA 33 – 01/11 A 06/11
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

Sábado

Texto:
Alfabeto:/ Símbolos:
Análise de palavras
significativas
Exploração de sons:
Percepção do som –
Consciência fonológica

(bingo sonoro
intercalado com silêncio
e som; brincadeira de
estátua, dança das
cadeiras etc.; objetos barbante, jornal, copos,
conduítes, elásticos,
cones de plásticos etc.)

Identificação do som da
sílaba na palavra

Vínculos pessoais (as
diferentes formas de
organização familiar e
as relações de amizade)

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 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.)

(trabalhadores da cidade
e do campo)

Níveis de compreensão
da leitura:
Leitura feita com auxílio
do professor ou já com
certa autonomia
Descrição oral Roda de
conversa:
Escuta e manuseio de
livros e obras infantis
Gêneros textuais
diversos: Leitura

Vínculos pessoais (as
diferentes formas de
organização familiar e
as relações de amizade)

Alfabeto:/ Símbolos:

Matéria e Energia
(materiais naturais e
produzidos)

Análise de palavras
significativas
Exploração de sons:
Percepção do som –
Consciência fonológica
Identificação do som da
sílaba na palavra

Espaços culturais da
comunidade local. (Casa
do Cantador, Museu do
Lixo etc.)

Jogos de tabuleiro
(dominó, damas, xadrez
etc.)
Matéria e Energia
(materiais naturais e
produzidos)

SEMANA 34 – 08/11 A 12/11 - Dia de Luta contra a Medicalização da Educação e da Sociedade (Lei Distrital nº 5.933/2017) – 11/11 e Dia Distrital do Gestor
Escolar (Lei Distrital nº 6.179/2018) – 12/11
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira
Sábado
Comparação e
Comparação e
socialização de
socialização de
estratégias pessoais a
estratégias pessoais a
Alfabeto:/ Símbolos:
Alfabeto:/ Símbolos:
partir do uso de
partir do uso de
(brincar e experimentar
instrumentos de
instrumentos de medidas circuitos psicomotores;
medidas não
Análise de palavras
Análise de palavras
não convencionais
jogos simbólicos; jogos
convencionais
significativas
significativas
(Exemplo: palmo,
com regras simples)
(Exemplo: palmo,
passos, uso de fitas de
passos, uso de fitas de
Exploração de sons:
Exploração de sons:
comprimentos variados,
comprimentos variados,
distâncias, corpo, colher,
distâncias, corpo,
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Percepção do som –
Consciência fonológica

copo, ampulheta,
outros.)

colher, copo,
ampulheta, outros.)

Identificação do som da
sílaba na palavra

Vínculos pessoais (as
diferentes formas de
organização familiar e
as relações de amizade)

Materiais
(características dos
materiais – dureza,
maleabilidade,
transparência,
opacidade, resistência e
flexibilidade)

segunda-feira

Percepção do som –
Consciência fonológica

Identificação do som da
sílaba na palavra

Registros geográficos
(Reconhecer diversas
fontes escritas,
midiáticas, iconográficas
e orais que representem
a diversidade geográfica
de sua localidade.)

Autopercepção
(relacionamento com o
outro e o nós e a
autopercepção)
Humanidade
(convivência humana a
ações éticas)
Arte das máscaras –
teatro e visual (Máscaras
com referências
indígenas, africanas
japonesas, gregas,
indianas e outras.)

terça-feira

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.)

Registros geográficos
(Reconhecer diversas
fontes escritas,
midiáticas,
iconográficas e orais
que representem a
diversidade geográfica
de sua localidade.)

Vínculos pessoais (as
diferentes formas de
organização familiar e
as relações de amizade)

Arte das máscaras –
teatro e visual
(Máscaras com
referências indígenas,
africanas japonesas,
gregas, indianas e
outras.)

Jogos de tabuleiro
(dominó, damas, xadrez
etc.)
Materiais
(características dos
materiais – dureza,
maleabilidade,
transparência,
opacidade, resistência e
flexibilidade)

Nome próprio e de
colegas:
Texto:
Níveis de compreensão
da leitura:
Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia
Escrita de listas
diversas de acordo com
alguns critérios

SEMANA 35 – 15/11 A 19/11
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira
Texto:

Utilização do corpo para operar
e medir. Multiplicação (ações de
agrupar parcelas iguais e
combinações). Correspondência
biunívoca. (relação quantidade –
número, fala)

(bingo sonoro
intercalado com
silêncio e som;
brincadeira de estátua,
dança das cadeiras etc.;
objetos - barbante,
jornal, copos, conduítes,
elásticos, cones de
plásticos etc.)

Utilização do corpo
para operar e medir.
Multiplicação (ações de
agrupar parcelas iguais
e combinações).
Correspondência
biunívoca. (relação
quantidade – número,
fala)

Níveis de
compreensão da
leitura:
Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa
autonomia
Descrição oral Roda
de conversa:
Escuta e manuseio de
livros e obras infantis
Gêneros textuais
diversos: Leitura

Registros geográficos
(Reconhecer diversas fontes
escritas, midiáticas,
iconográficas e orais que
representem a diversidade
geográfica de sua localidade.)

Autopercepção(relacionamento
com o outro e o nós e a
autopercepção) Humanidade
(convivência humana a ações
éticas)

Utilização do corpo
para operar e medir.
Multiplicação (ações de
agrupar parcelas iguais
e combinações).
Correspondência
biunívoca. (relação
quantidade – número,
fala)

Alfabeto:/ Símbolos:

Registros geográficos
(Reconhecer diversas
fontes escritas,
midiáticas,
iconográficas e orais
que representem a
diversidade geográfica
de sua localidade.)

(Imagens em suportes
de tamanhos, formas e
texturas variados.)

Compreensão dos
espaços de
convivência (formação
identitária do
indivíduo, como casa,
escola, comunidade,
hospital etc.)

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

Sábado
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(Imagens em suportes de
tamanhos, formas e texturas
variados.)

(características dos
materiais – dureza,
maleabilidade,
transparência,
opacidade, resistência
e flexibilidade)

Análise de palavras
significativas
Exploração de sons:
Percepção do som –
Consciência fonológica
Identificação do som
da sílaba na palavra

segunda-feira

SEMANA 36 – 22/11 A 26/11 – Semana Avaliativa - Semana Maria da Penha (Lei Distrital nº 6.325/2019) – 22 a 26/11
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira

Sábado

Texto:
Níveis de compreensão
da leitura:
Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia
Descrição oral

Alfabeto:/ Símbolos:

Divisão (ideias de
repartir a coleção em
partes iguais e
determinação de quantas
vezes uma quantidade
cabe em outra).

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)

Roda de conversa:

Divisão (ideias de
repartir a coleção em
partes iguais e
determinação de
quantas vezes uma
quantidade cabe em
outra).

Escuta e manuseio de
livros e obras infantis

Análise de palavras
significativas
Exploração de sons:
Percepção do som –
Consciência fonológica

Identificação do som da
sílaba na palavra

Gêneros textuais
diversos: Leitura
Compreensão dos
espaços de convivência
(formação identitária do
indivíduo, como casa,
escola, comunidade,
hospital etc.)

Materiais
(características dos
materiais – dureza,
maleabilidade,
transparência,
opacidade, resistência e
flexibilidade)

segunda-feira

Registros geográficos
(Reconhecer diversas
fontes escritas,
midiáticas, iconográficas
e orais que representem
a diversidade geográfica
de sua localidade.)

Autopercepção
(relacionamento com o
outro e o nós e a
autopercepção)
Humanidade
(convivência humana a
ações éticas)

Registros geográficos
(Reconhecer diversas
fontes escritas,
midiáticas,
iconográficas e orais
que representem a
diversidade geográfica
de sua localidade.)

Níveis de compreensão
da leitura:
Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia
Descrição oral. Roda de
conversa: Escuta e
manuseio de livros e
obras infantis. Gêneros
textuais diversos:
Leitura

Técnicas artísticas com
variados instrumentos e
materiais: (Pincéis,
lápis, giz de cera,
papéis, tintas e argila).

Exploração de sons:
Percepção do som –
Consciência fonológica

Jogos de tabuleiro
(dominó, damas, xadrez
etc.)
Materiais
(características dos
materiais – dureza,
maleabilidade,
transparência,
opacidade, resistência e
flexibilidade)

SEMANA 37 – 29/11 A 03/12
quarta-feira
quinta-feira

Alfabeto:/ Símbolos:
Análise de palavras
significativas

Compreensão dos
espaços de convivência
(formação identitária do
indivíduo, como casa,
escola, comunidade,
hospital etc.)

Texto:

Técnicas artísticas com
variados instrumentos e
materiais: (Pincéis, lápis,
giz de cera, papéis, tintas
e argila).

terça-feira

Divisão (ideias de
repartir a coleção em
partes iguais e
determinação de
quantas vezes uma
quantidade cabe em
outra).

(bingo sonoro
intercalado com silêncio
e som; brincadeira de
estátua, dança das
cadeiras etc.; objetos barbante, jornal, copos,
conduítes, elásticos,
cones de plásticos etc.)

Noções de tempo e
intervalos de tempo e
uso destes para realizar
atividades diversas.
Zoneamento. (conjuntos
– representação, tipos,
igualdade e
desigualdade, número e
numeral etc.)

sexta-feira

Texto:
Níveis de compreensão
da leitura:
Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia
Descrição oral

Sábado
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Identificação do som da
sílaba na palavra

Roda de conversa:
Escuta e manuseio de
livros e obras infantis
Gêneros textuais
diversos: Leitura
Noções de tempo e
intervalos de tempo e
uso destes para realizar
atividades diversas.
Zoneamento. (conjuntos
– representação, tipos,
igualdade e
desigualdade, número e
numeral etc.)

Vínculos pessoais (as
diferentes formas de
organização familiar e
as relações de amizade)

(trabalhadores da cidade
e do campo)

Vínculos pessoais (as
diferentes formas de
organização familiar e
as relações de amizade)

Técnicas artísticas com
variados instrumentos e
materiais: (Pincéis, lápis,
giz de cera, papéis, tintas
e argila).

Jogos de tabuleiro
(dominó, damas, xadrez
etc.)
Reciclagem
(reutilizar e reciclar)

Nome próprio e de
colegas:
Texto:
Níveis de compreensão
da leitura:

Reciclagem
(reutilizar e reciclar)

Leitura feita com auxílio
do professor ou já com
certa autonomia
Escrita de listas diversas
de acordo com alguns
critérios

segunda-feira

terça-feira

SEMANA 38 – 06/12 A 10/12
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

Texto:

Texto:

Níveis de compreensão
da leitura:

Níveis de compreensão
da leitura:

Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia

Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia

Descrição oral

Unidades de medida de
tempo, suas relações e a
exploração e utilização
do calendário, da rotina e
da agenda.

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)

Unidades de medida de
tempo, suas relações e a
exploração e utilização
do calendário, da rotina
e da agenda.

Descrição oral

Roda de conversa:

Roda de conversa:

Escuta e manuseio de
livros e obras infantis

Escuta e manuseio de
livros e obras infantis

Gêneros textuais
diversos: Leitura

Gêneros textuais
diversos: Leitura

Vínculos pessoais (as
diferentes formas de
organização familiar e
as relações de amizade)

Reciclagem
(reutilizar e reciclar)

(trabalhadores da cidade
e do campo)
Autopercepção
(relacionamento com o
outro e o nós e a
autopercepção)
Humanidade
(convivência humana a
ações éticas)
Gêneros e estilos
musicais:

Unidades de medida de
tempo, suas relações e a
exploração e utilização
do calendário, da rotina
e da agenda.
Texto:
Níveis de compreensão
da leitura:
Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia

(trabalhadores da cidade
e do campo)

Gêneros e estilos
musicais: (Cantigas de
roda, marchinhas,
canções indígenas,
cirandas, parlendas,
canções afro-brasileiras,
música popular
brasileira - MPB e de
massa, jingles, trilhas

Vínculos pessoais (as
diferentes formas de
organização familiar e
as relações de amizade)

Jogos de tabuleiro
(dominó, damas,
xadrez etc.)
Reciclagem
(reutilizar e reciclar)

Sábado
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(Cantigas de roda,
marchinhas, canções
indígenas, cirandas,
parlendas, canções afrobrasileiras, música
popular brasileira - MPB
e de massa, jingles,
trilhas sonoras, música
instrumental).

Descrição oral

sonoras, música
instrumental).

Roda de conversa:
Escuta e manuseio de
livros e obras infantis
Gêneros textuais
diversos: Leitura

segunda-feira

SEMANA 39 – 13/12 A 18/12
quarta-feira
quinta-feira

terça-feira

sexta-feira

Sábado

Texto:
Alfabeto:/ Símbolos:
Níveis de compreensão
da leitura:
Leitura feita com
auxílio do professor ou
já com certa autonomia
Descrição oral. Roda
de conversa. Escuta e
manuseio de livros e
obras infantis. Gêneros
textuais diversos:
Leitura
Compreensão dos
espaços de convivência
(formação identitária
do indivíduo, como
casa, escola,
comunidade, hospital
etc.)

Sistema Monetário
Brasileiro
(reconhecimento de
cédulas e moedas).
Utilização de todas as
partes do corpo como
unidade de medida.

(bingo sonoro
intercalado com silêncio
e som; brincadeira de
estátua, dança das
cadeiras etc.; objetos barbante, jornal, copos,
conduítes, elásticos,
cones de plásticos etc.)

Sistema Monetário
Brasileiro
(reconhecimento de
cédulas e moedas).
Utilização de todas as
partes do corpo como
unidade de medida.

Análise de palavras
significativas
Exploração de sons:
Percepção do som –
Consciência fonológica

Identificação do som
da sílaba na palavra

Registros geográficos
(Reconhecer diversas
fontes escritas,
midiáticas, iconográficas
e orais que representem
a diversidade geográfica
de sua localidade.)

Sistema Monetário
Brasileiro
(reconhecimento de
cédulas e moedas).
Utilização de todas as
partes do corpo como
unidade de medida.

Registros geográficos
(Reconhecer diversas
fontes escritas,
midiáticas, iconográficas
e orais que representem
a diversidade geográfica
de sua localidade.)

Compreensão dos
espaços de convivência
(formação identitária
do indivíduo, como
casa, escola,
comunidade, hospital
etc.)

Texto:

Reciclagem
(reutilizar e reciclar)

Autopercepção
(relacionamento com o
outro e o nós e a
autopercepção)
Humanidade
(convivência humana a
ações éticas)

Níveis de compreensão
da leitura:
Leitura feita com auxílio
do professor ou já com
certa autonomia
Descrição oral

Espaços culturais da
comunidade local. (Casa
do Cantador, Museu do
Lixo etc.)

Espaços culturais da
comunidade local. (Casa
do Cantador, Museu do
Lixo etc.)

Roda de conversa:

Jogos de tabuleiro
(dominó, damas,
xadrez etc.)
Reciclagem
(reutilizar e reciclar)

Escuta e manuseio de
livros e obras infantis
Gêneros textuais
diversos: Leitura

segunda-feira
Texto:
Níveis de compreensão
da leitura: Leitura feita
com auxílio do professor
ou já com certa
autonomia

terça-feira
Registro, leitura,
contagem, ordenação,
comparação e escrita
numérica de quantidades
até 99.

SEMANA 40 – 20/12 A 22/12
quarta-feira
quinta-feira

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)

sexta-feira

Sábado
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Descrição oral Roda de
conversa: Escuta e
manuseio de livros e
obras infantis. Gêneros
textuais diversos: Leitura
Compreensão dos
espaços de convivência
(formação identitária do
indivíduo, como casa,
escola, comunidade,
hospital etc.)

Reciclagem
(reutilizar e reciclar)

Registros geográficos
(Reconhecer diversas
fontes escritas, midiáticas,
iconográficas e orais que
representem a diversidade
geográfica de sua
localidade.)
Autopercepção
(relacionamento com o
outro e o nós e a
autopercepção)
Humanidade (convivência
humana a ações éticas)
Brincadeiras Musicais:
(Brincadeiras, jogos
rítmicos, brinquedos
cantados e canções do
repertório da criança e de
seus pares.)

Registro, leitura,
contagem, ordenação,
comparação e escrita
numérica de quantidades
até 99.

Alfabeto:/ Símbolos:
Análise de palavras
significativas
Exploração de sons:
Percepção do som –
Consciência fonológica
Identificação do som da
sílaba na palavra

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
2º ANO

segunda-feira
Alfabeto:
(topologia de letras,
tipos de letras maiúsculo e minúsculo,
ordem alfabética,
identificação de
consoantes e vogais;
relação de palavras com
imagens; sons iniciais aliteração ou finais rimas das palavras.)

A noção do “Eu” e do
“Outro” (comunidade,
convivência e
interações entre
pessoas)

terça-feira
Funções do número:
(indicador de
quantidade, indicador de
posição, código.)
Comparação entre
números: noção de
maior, menor e estar
entre
Zoneamento e
conservação de
quantidades.

Espaço família
(percepção do espaço da
casa, interno e externo;
organização, divisão de
funções do espaço;
espaço e a relação da
família – subsistência,
trabalho, escola, lazer)

1º BIMESTRE
SEMANA 1 – 08/03 A 13/03
quarta-feira
quinta-feira

(movimentos coordenação,
lateralidade, equilíbrio
e organização espaçotemporal)

Funções do número:
(indicador de
quantidade, indicador
de posição, código.)
Comparação entre
números: noção de
maior, menor e estar
entre
Zoneamento e
conservação de
quantidades.

Funções do número:
(indicador de
quantidade, indicador
de posição, código.)
Comparação entre
números: noção de
maior, menor e estar
entre
Zoneamento e
conservação de
quantidades.

Espaço família
(percepção do espaço
da casa, interno e
externo; organização,
divisão de funções do
espaço; espaço e a
relação da família –
subsistência, trabalho,
escola, lazer)

Alfabeto:
Os ambientes em
que habitam os seres
vivos (onde vivem os
seres vivos,
semelhanças e
diferenças entre os
habitats, os diferentes
ambientes)

(família, escola e os
valores - solidariedade,
cooperação,
fraternidade etc.)
Autorretrato e releitura
de obras de arte (a
técnica e como
expressão da releitura
de obras de arte)

(topologia de letras,
tipos de letras maiúsculo e minúsculo,
ordem alfabética,
identificação de
consoantes e vogais;
relação de palavras com
imagens; sons iniciais aliteração ou finais rimas das palavras.)

Autorretrato e releitura
de obras de arte (a
técnica e como
expressão da releitura
de obras de arte)

sexta-feira

Alfabeto: (topologia de
letras, tipos de letras maiúsculo e minúsculo,
ordem alfabética,
identificação de
consoantes e vogais;
relação de palavras com
imagens; sons iniciais aliteração ou finais rimas das palavras.)

A noção do “Eu” e do
“Outro” (comunidade,
convivência e
interações entre
pessoas)

Corporeidade (o corpo
por meio de atividades
lúdicas, desenhos,
pinturas, espelho, argila
e desenho animado)
Os ambientes em
que habitam os seres
vivos (onde vivem os
seres vivos,
semelhanças e
diferenças entre os
habitats, os diferentes
ambientes)

sábado
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segunda-feira

terça-feira

Alfabeto:

Composição de 1 real
como uma centena de
Centavos (R$ 1,00 = 100
X R$ 0,01; 1real = 100
centavos).
Sistema Monetário
Brasileiro:
reconhecimento de
cédulas e moedas e
equivalência de valores.
Funções do número:
(indicador de
quantidade, indicador de
posição, código.)

(topologia de letras,
tipos de letras maiúsculo e minúsculo,
ordem alfabética,
identificação de
consoantes e vogais;
relação de palavras
com imagens; sons
iniciais - aliteração ou
finais - rimas das
palavras.)

A noção do “Eu” e do
“Outro” (comunidade,
convivência e
interações entre
pessoas)

Os ambientes em
que habitam os seres
vivos (onde vivem os
seres vivos,
semelhanças e
diferenças entre os
habitats, os diferentes
ambientes)

segunda-feira
Sílaba:
(Segmentação/divisão oral
da palavra em sílabas.
Identificação do som da
sílaba na palavra. Relação
entre grafema -letra e
fonema - som– na leitura e
na escrita de palavras e
textos.)

História da família
(sobrenome, origem, fatos
familiares, profissões
existentes na família)

O Sol, a Terra e o
Universo (Sol como fonte
primária de energia para
vida); (Movimento

Espaço família
(percepção do espaço da
casa, interno e externo;
organização, divisão de
funções do espaço;
espaço e a relação da
família – subsistência,
trabalho, escola, lazer)

(família, escola e os
valores - solidariedade,
cooperação, fraternidade
etc.)
Cenas dramáticas:
(jogos dramáticos e
teatrais; improvisação
teatral e representações
corporais.)

SEMANA 2 – 15/03 A 19/03
quarta-feira
quinta-feira

(movimentos coordenação,
lateralidade, equilíbrio e
organização espaçotemporal)

Composição de 1 real
como uma centena de
Centavos (R$ 1,00 = 100
X R$ 0,01; 1real = 100
centavos).
Sistema Monetário
Brasileiro:
reconhecimento de
cédulas e moedas e
equivalência de valores.
Funções do número:
(indicador de
quantidade, indicador de
posição, código.)

Composição de 1 real
como uma centena de
Centavos (R$ 1,00 = 100
X R$ 0,01; 1real = 100
centavos).
Sistema Monetário
Brasileiro:
reconhecimento de
cédulas e moedas e
equivalência de valores.

Espaço família
(percepção do espaço da
casa, interno e externo;
organização, divisão de
funções do espaço;
espaço e a relação da
família – subsistência,
trabalho, escola, lazer)

Alfabeto:
(topologia de letras,
tipos de letras maiúsculo e minúsculo,
ordem alfabética,
identificação de
consoantes e vogais;
relação de palavras com
imagens; sons iniciais aliteração ou finais rimas das palavras.)

Cenas dramáticas:
(jogos dramáticos e
teatrais; improvisação
teatral e representações
corporais.)

SEMANA 3 – 22/03 A 27/03
quarta-feira
quinta-feira

terça-feira
Agrupamentos
(agrupamentos de 10 –
unidade para dezena).
Construção de fatos
fundamentais da
adição.
Correspondência
biunívoca.
Sequência oral
numérica.
Espaço e natureza
(características
presentes no espaço e
na natureza e seus
impactos)

(família, escola e os
valores - solidariedade,
cooperação,
fraternidade etc.)

Agrupamentos
(agrupamentos de 10 –
unidade para dezena).
(movimentos coordenação, lateralidade,
equilíbrio e organização
espaço-temporal)

Agrupamentos
(agrupamentos de 10 –
unidade para dezena).
Construção de fatos
fundamentais da adição.

Sílaba:
(Segmentação/divisão oral
da palavra em sílabas.

sexta-feira
Alfabeto:
(topologia de letras,
tipos de letras maiúsculo e minúsculo,
ordem alfabética,
identificação de
consoantes e vogais;
relação de palavras
com imagens; sons
iniciais - aliteração ou
finais - rimas das
palavras.)

A noção do “Eu” e do
“Outro” (comunidade,
convivência e
interações entre
pessoas)

Corporeidade (o corpo
por meio de atividades
lúdicas, desenhos,
pinturas, espelho,
argila e desenho
animado)
Os ambientes em
que habitam os seres
vivos (onde vivem os
seres vivos,
semelhanças e
diferenças entre os
habitats, os diferentes
ambientes)

sexta-feira

Sílaba:

Construção de fatos
fundamentais da
adição.
Correspondência
biunívoca.
Sequência oral
numérica.

(Estruturas silábicas:
CV, VC, CCV, CVC,
CVV, V, CCVCC,
CVCC e outras.)

Espaço e natureza
(características
presentes no espaço e
na natureza e seus
impactos)

História da família
(sobrenome, origem,
fatos familiares,
profissões existentes
na família)

Brincadeiras, jogos
rítmicos e canções:
(cantigas de roda,

sábado

Corporeidade (o
corpo por meio de
atividades lúdicas,
desenhos, pinturas,
espelho, argila e
desenho animado)

sábado
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aparente do Sol);
(Nascente, elevação
máxima e poente); (Sol
como fonte de luz e calor)

segunda-feira

Sílaba:
(Estruturas silábicas:
CV, VC, CCV, CVC,
CVV, V, CCVCC,
CVCC e outras.)

História da família
(sobrenome, origem,
fatos familiares,
profissões existentes na
família)

O Sol, a Terra e o
Universo (Sol como
fonte primária de
energia para vida);
(Movimento aparente
do Sol); (Nascente,
elevação máxima e
poente); (Sol como
fonte de luz e calor)

segunda-feira

Correspondências
regulares diretas entre
letras e fonemas:
(T, D.)

formas de registrar e
narrar histórias (marcos
de memória materiais e
imateriais)

Brincadeiras, jogos
rítmicos e canções:
(cantigas de roda,
brinquedos cantados,
cirandas, entre outros).

terça-feira
Leitura, interpretação e
análise de tabelas
simples.
Reconhecimento e
utilização de cédulas e
moedas em situaçõesproblemas. Funções do
número: (indicador de
quantidade, indicador de
posição, código.)

Espaço e natureza
(características presentes
no espaço e na natureza e
seus impactos)

Identificação do som da
sílaba na palavra. Relação
entre grafema -letra e
fonema - som– na leitura e
na escrita de palavras e
textos.)

SEMANA 4 – 29/03 A 02/04
quarta-feira
quinta-feira
Leitura, interpretação e
análise de tabelas
simples.
Reconhecimento e
(movimentos utilização de cédulas e
coordenação, lateralidade,
moedas em situaçõesequilíbrio e organização
problemas. Funções do
espaço-temporal)
número: (indicador de
quantidade, indicador de
posição, código.)
Leitura, interpretação e
análise de tabelas simples.
Reconhecimento e
utilização de cédulas e
moedas em situaçõesproblemas. Funções do
número: (indicador de
quantidade, indicador de
posição, código.)

(família, escola e os
valores - solidariedade,
cooperação, fraternidade
etc.)
Partes do corpo: (cabeça,
mãos, braços, antebraços,
coxa perna, pés, coluna
cintura, quadril. Formas
grande, pequena, curva,
reta. – E seus
movimentos)

terça-feira
Agrupamentos
(agrupamentos de 10 –
unidade para dezena).
Construção de fatos
fundamentais da adição.
Correspondência
biunívoca.
Sequência oral
numérica.

Regras em diferentes
espaços (as regras de
casa, da escola, da sala
de aula, espaços e
lugares etc.)

brinquedos cantados,
cirandas, entre outros).

Correspondências
regulares diretas entre
letras e fonemas:
(P, B,)

Agrupamentos
(agrupamentos de 10 –
unidade para dezena).
Construção de fatos
fundamentais da adição.
Correspondência
biunívoca.
Sequência oral numérica.

sexta-feira

sábado

Espaço e natureza
(características presentes
no espaço e na natureza e
seus impactos)

Partes do corpo: (cabeça,
mãos, braços, antebraços,
coxa perna, pés, coluna
cintura, quadril. Formas
grande, pequena, curva,
reta. – E seus
movimentos)

SEMANA 5 – 05/04 A 10/04
quarta-feira
quinta-feira

(movimentos coordenação,
lateralidade, equilíbrio e
organização espaçotemporal)

O Sol, a Terra e
o Universo (Sol como
fonte primária de
energia para vida);
(Movimento aparente
do Sol); (Nascente,
elevação máxima e
poente); (Sol como
fonte de luz e calor)

Agrupamentos
(agrupamentos de 10 –
unidade para dezena).
Construção de fatos
fundamentais da adição.
Correspondência
biunívoca.
Sequência oral
numérica.

Regras em diferentes
espaços (as regras de
casa, da escola, da sala
de aula, espaços e
lugares etc.)

sexta-feira

. Oposição
surda/sonora
(diferenças sonoras)
entre: p/b; t/d; f/v.

formas de registrar e
narrar histórias
(marcos de memória
materiais e imateriais)

sábado
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O novo coronavírus
(doença, tratamento e
prevenção) A
importância da vacina e
da higienização para
preservação da saúde
(a vacinação e os hábitos
de higiene como fontes
de saúde e forma de
prevenção)

segunda-feira

Nome próprio e de
colegas – Nome e
Prenome:
(leitura e escuta;
quantidade de letras,
alfabeto, som e letra
inicial e final, sílaba,
decodificação etc.)

formas de registrar e
narrar histórias
(marcos de memória
materiais e imateriais)

(família, escola e os
valores - solidariedade,
cooperação, fraternidade
etc.)
Correspondências
regulares diretas entre
letras e fonemas:

Composição de imagens
e técnicas (produção de
imagens em suporte de
tamanhos, formas e
texturas variadas com
técnicas artísticas
variadas com
instrumentos e materiais
diversificados.)

terça-feira
Agrupamentos
(agrupamento de
agrupamento/ unidade
para dezena).
Construção de fatos
fundamentais da
subtração.
Relação entre:
quantidade e
quantidade; quantidade
e símbolo; símbolo e
quantidade. Resolução
e elaboração de
situações- problema
envolvendo as
diferentes ideias da
adição e da subtração.

Regras em diferentes
espaços (as regras de
casa, da escola, da sala
de aula, espaços e
lugares etc.)

(F, V.)

SEMANA 6 – 12/04 A 16/04
quarta-feira
quinta-feira
Agrupamentos
(agrupamento de
agrupamento/ unidade
para dezena).
Construção de fatos
fundamentais da
(movimentos subtração.
coordenação,
Relação entre:
lateralidade, equilíbrio e
quantidade e
organização espaçoquantidade; quantidade
temporal)
e símbolo; símbolo e
quantidade. Resolução
e elaboração de
situações- problema
envolvendo as
diferentes ideias da
adição e da subtração.
Agrupamentos
(agrupamento de
agrupamento/ unidade
para dezena). Construção
Regras em diferentes
de fatos fundamentais da
espaços (as regras de
subtração.
casa, da escola, da sala
Funções do número:
de aula, espaços e
(indicador de quantidade,
lugares etc.)
indicador de posição,
código.)

(família, escola e os
valores - solidariedade,
cooperação,
fraternidade etc.)
O novo coronavírus
(doença, tratamento e
prevenção) A
importância da vacina
e da higienização para
preservação da saúde
(a vacinação e os
hábitos de higiene
como fontes de saúde e
forma de prevenção)

segunda-feira

Correspondências
regulares contextuais
entre letras ou grupo de
letras e seus sons:
(J [com as vogais a, o,
u].)

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.
(conhecendo teatros,
salas de apresentação e
outros e suas
características)

Composição de imagens
e técnicas (produção de
imagens em suporte de
tamanhos, formas e
texturas variadas com
técnicas artísticas
variadas com
instrumentos e materiais
diversificados.)

Correspondências
regulares contextuais
entre letras ou grupo de
letras e seus sons:
(C/QU [cadela/quilo].)

terça-feira
Fatos fundamentais da
adição e subtração em
situações que
desenvolvam o cálculo
mental. Correspondência
biunívoca.
Sequência oral numérica.
Comparação entre

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.
(conhecendo teatros,
salas de apresentação e
outros e suas
características

SEMANA 7 – 19/04 A 24/04
quarta-feira
quinta-feira
Fatos fundamentais da
adição e subtração em
situações que
desenvolvam o cálculo
mental. Correspondência
biunívoca.
Sequência oral numérica.
Comparação entre

Corporeidade (o corpo
por meio de atividades
lúdicas, desenhos,
pinturas, espelho,
argila e desenho
animado)
O novo coronavírus
(doença, tratamento e
prevenção) A
importância da vacina
e da higienização para
preservação da saúde
(a vacinação e os
hábitos de higiene
como fontes de saúde
e forma de prevenção)

sexta-feira

sábado

Correspondências
regulares contextuais
entre letras ou grupo de
letras e seus sons:
(G/GU [garoto/ guerra].)

formas de registrar e
narrar histórias (marcos
de memória materiais e
imateriais)

Corporeidade (o corpo
por meio de atividades
lúdicas, desenhos,
pinturas, espelho, argila e
desenho animado)
O novo coronavírus
(doença, tratamento e
prevenção) A
importância da vacina e
da higienização para
preservação da saúde
(a vacinação e os hábitos
de higiene como fontes
de saúde e forma de
prevenção)

sexta-feira

Correspondências
regulares contextuais
entre letras ou grupo de
letras e seus sons:
(E ou I [perde, perdi]. O
ou U. [bambu, bambo]. )

sábado
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números: noção de
maior, menor e estar
entre
A noção do “Eu” e do
“Outro” (comunidade,
convivência e interações
entre pessoas)

. Prevenção de acidentes
domésticos
(cuidados que previnem
acidentes domésticos)

segunda-feira

Correspondências
regulares contextuais
entre letras ou grupo de
letras e seus sons:
(Z em início de palavra
[zebra, zangado].)

História da família
(sobrenome, origem,
fatos familiares,
profissões existentes na
família)

. Prevenção de acidentes
domésticos
(cuidados que previnem
acidentes domésticos)

segunda-feira

Pontuação –
(observação no texto
para compreensão do
sentido produzido:
ponto final.)

números: noção de
maior, menor e estar
entre
Modificações do espaço
(as modificações por
meio dos fenômenos
naturais)

Modificações do espaço
(as modificações por
meio dos fenômenos
naturais)
(família, escola e os
valores - solidariedade,
cooperação, fraternidade
etc.)

Pulsação da música. (o
ritmo – características
etc.)

Pulsação da música. (o
ritmo – características
etc.)

terça-feira
Quantificação de
coleções ou eventos e
registro do resultado
da contagem desses
objetos. 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.

Modificações do
espaço (as
modificações por meio
dos fenômenos
naturais)

(família, escola e os
valores - solidariedade,
cooperação,
fraternidade etc.)
Níveis do espaço e
direções básicas (alto,
médio e baixo - frente,
atrás, lado e diagonal).

terça-feira
Resolução de situaçõesproblema envolvendo os
diferentes significados
da adição com
estratégias pessoais e
numéricas, utilizando
registros pictóricos e
numéricos (juntar e
acrescentar). Funções do
número: (indicador de
quantidade, indicador de
posição, código.)

SEMANA 8 – 26/04 A 30/04
quarta-feira
quinta-feira
Quantificação de
coleções ou eventos e
registro do resultado
da contagem desses
objetos. Resolução de
(movimentos situações- problema
coordenação,
envolvendo os
lateralidade, equilíbrio e
diferentes significados
organização espaçoda subtração (retirar,
temporal)
comparar e completar)
com estratégias
pessoais e numéricas
por meio de registros
pictóricos e numéricos.
Quantificação de
coleções ou eventos e
registro do resultado da
contagem desses objetos.
Resolução de situaçõesModificações do
problema envolvendo os
espaço (as
diferentes significados
modificações por meio
da subtração (retirar,
dos fenômenos
comparar e completar)
naturais)
com estratégias pessoais
e numéricas por meio de
registros pictóricos e
numéricos.
Vocabulário :
(ampliação a partir da
compreensão de
significados
contextualizados)

Níveis do espaço e
direções básicas (alto,
médio e baixo - frente,
atrás, lado e diagonal).

Noção de espaço,
movimento e direção em
produções escritas.

SEMANA 9 – 03/05 A 08/05
quarta-feira
quinta-feira
Resolução de situaçõesproblema envolvendo
os diferentes
significados da adição
(movimentos com estratégias
coordenação,
pessoais e numéricas,
lateralidade, equilíbrio
utilizando registros
e organização espaçopictóricos e numéricos
temporal)
(juntar e acrescentar).
Funções do número:
(indicador de
quantidade, indicador
de posição, código.)

A noção do “Eu” e do
“Outro” (comunidade,
convivência e interações
entre pessoas)
Corporeidade (o corpo
por meio de atividades
lúdicas, desenhos,
pinturas, espelho, argila e
desenho animado)
. Prevenção de acidentes
domésticos
(cuidados que previnem
acidentes domésticos)

sexta-feira

sábado

Segmentação de palavras
no texto:
(considerando a
hipossegmentação e a
hipersegmentação).

História da família
(sobrenome, origem, fatos
familiares, profissões
existentes na família)

Corporeidade (o corpo
por meio de atividades
lúdicas, desenhos,
pinturas, espelho, argila e
desenho animado)
. Prevenção de acidentes
domésticos
(cuidados que previnem
acidentes domésticos)

sexta-feira

Pontuação –
(observação no texto
para compreensão do
sentido produzido:
ponto de interrogação
(?).)

sábado
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formas de registrar e
narrar histórias (marcos
de memória materiais e
imateriais)

Os ambientes em que
habitam os seres vivos
(onde vivem os seres
vivos, semelhanças e
diferenças entre os
habitats, os diferentes
ambientes)

(percepção do espaço da
casa, interno e externo;
organização, divisão de
funções do espaço;
espaço e a relação da
família – subsistência,
trabalho, escola, lazer)
Espaço e natureza
(características presentes
no espaço e na natureza
e seus impactos)
(família, escola e os
valores - solidariedade,
cooperação, fraternidade
etc.)
Arte como manifestação
cultural (A influência
das matrizes brasileiras
na arte brasileira como
constituinte da
identidade nacional).

Resolução de situaçõesproblema envolvendo
os diferentes
significados da adição
com estratégias
pessoais e numéricas,
utilizando registros
pictóricos e numéricos
(juntar e acrescentar).
Funções do número:
(indicador de
quantidade, indicador
de posição, código.)

Pontuação –
(observação no texto
para compreensão do
sentido produzido:
exclamação (!).)

Regras em diferentes
espaços (as regras de
casa, da escola, da sala
de aula, espaços e
lugares etc.)
Modificações do espaço
(as modificações por
meio dos fenômenos
naturais)

Arte como
manifestação cultural
(A influência das
matrizes brasileiras na
arte brasileira como
constituinte da
identidade nacional).

formas de registrar e
narrar histórias (marcos
de memória materiais e
imateriais)

Corporeidade (o corpo
por meio de atividades
lúdicas, desenhos,
pinturas, espelho, argila
e desenho animado)
Os ambientes em que
habitam os seres vivos
(onde vivem os seres
vivos, semelhanças e
diferenças entre os
habitats, os diferentes
ambientes)

1º Bimestre / 2º Bimestre

segunda-feira
Pontuação – (observação
no texto para
compreensão do sentido
produzido: exclamação
(!), ponto de
interrogação (?) e ponto
final.)

Noções de tempo
(ontem, hoje, amanhã)
;(o tempo como medida)

terça-feira
Nomenclaturas:
unidade, dezena,centena
Relação entre:
quantidade e
quantidade; quantidade
e símbolo; símbolo e
quantidade.

Meios de comunicação
entre os lugares (quais
são, sua evolução,
funções etc.)

A importância da água e
da luz para o
desenvolvimento dos
animais
(a água e a luz na vida
dos animais)

(respeito à diversidade
cultural, religiosa em
todos os ambientes)
Autorretrato e releitura
de obras de arte (a
técnica e como
expressão da releitura
de obras de arte)

segunda-feira

terça-feira

SEMANA 10 – 10/05 A 14/05
quarta-feira
quinta-feira

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Nomenclaturas:
unidade, dezena,centena
Relação entre:
quantidade e
quantidade; quantidade
e símbolo; símbolo e
quantidade.

Ortografia:
Uso do R/RR: r (rua,
barata, honra, porta), rr
(carro).

Nomenclaturas:
unidade, dezena,centena
Relação entre:
quantidade e
quantidade; quantidade
e símbolo; símbolo e
quantidade.

Meios de comunicação
entre os lugares (quais
são, sua evolução,
funções etc.)

Autorretrato e releitura
de obras de arte (a
técnica e como
expressão da releitura
de obras de arte)

SEMANA 11 – 17/05 a 21/05
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

Ortografia:
Uso do S/SS em
palavras com som de S:
s (sapo), ss (pássaro)

Noções de tempo
(ontem, hoje, amanhã)
;(o tempo como medida)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
A importância da água e
da luz para o
desenvolvimento dos
animais
(a água e a luz na vida
dos animais)

sexta-feira

Ortografia:
Uso do R/RR: r (rua,
barata, honra, porta), rr
(carro).
Uso do S/SS em
palavras com som de S:
s (sapo), ss (pássaro)

Medidas de grandezas.
Nomenclaturas:
unidade, dezena,centena
Relação entre:
quantidade e
quantidade; quantidade
e símbolo; símbolo e
quantidade.

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Medidas de grandezas.
Nomenclaturas:
unidade, dezena,centena
Relação entre:
quantidade e
quantidade; quantidade
e símbolo; símbolo e
quantidade.

sábado

Ortografia:
Modos de nasalação usando o til (maçã,
anão).

sábado
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Noções de tempo
(ontem, hoje, amanhã)
;(o tempo como medida)

A importância da água e
da luz para o
desenvolvimento dos
animais
(a água e a luz na vida
dos animais)

segunda-feira

Ortografia:
NH (galinha).

Evolução do tempo (o
dia, a semana, o mês, o
ano)

Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(os animais, domésticos
e silvestres)

segunda-feira

Histórias em
Quadrinhos:
(exploração de
inferências e previsões a
partir da sequência de
imagens.)

Evolução do tempo (o
dia, a semana, o mês, o
ano)

Meios de comunicação
entre os lugares (quais
são, sua evolução,
funções etc.)

(respeito à diversidade
cultural, religiosa em
todos os ambientes)
Elementos da
linguagem visual
(Ponto, linha, forma,
cor, contrastes de claro
e escuro, espaço,
textura, equilíbrio,
movimento etc.)

terça-feira
Registro, leitura e
escrita numérica de
quantidades até 999.
Agrupamentos
(agrupamentos de 10 –
unidade para dezena).
Meios de comunicação
entre os lugares (quais
são, sua evolução,
funções etc.)
(respeito à diversidade
cultural, religiosa em
todos os ambientes)
Narrativas teatrais:
(textos infantis, peças
infantis, musicais, entre
outros.)

terça-feira
Fatos fundamentais da
adição e subtração em
situações que
desenvolvam o cálculo
mental.
Composição e
decomposição de
números naturais (até
999).

Representações espaciais
da sala de aula e da
escola em diferentes
meios (as representações
espaciais da escola e da
sala de aula em literatura,
croquis, maquetes,
fotografias, desenhos,
brincadeiras, música etc.)

Medidas de grandezas.
Nomenclaturas:
unidade, dezena,centena
Relação entre:
quantidade e
quantidade; quantidade
e símbolo; símbolo e
quantidade.

Ortografia:
Modos de nasalação M e N no final da sílaba
(bombom, ponte).

Meios de comunicação
entre os lugares (quais
são, sua evolução,
funções etc.)

Elementos da
linguagem visual
(Ponto, linha, forma,
cor, contrastes de claro
e escuro, espaço,
textura, equilíbrio,
movimento etc.)

SEMANA 12 – 24/05 a 29/05
quarta-feira
quinta-feira

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Registro, leitura e
escrita numérica de
quantidades até 999.
Agrupamentos
(agrupamentos de 10 –
unidade para dezena).

Registro, leitura e
escrita numérica de
quantidades até 999.
Agrupamentos
(agrupamentos de 10 –
unidade para dezena).

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
A importância da água e
da luz para o
desenvolvimento dos
animais
(a água e a luz na vida
dos animais)

sexta-feira

(regra para escuta
atenta, fala e
manutenção do tema.)

Evolução do tempo (o
dia, a semana, o mês, o
ano)

Narrativas teatrais:
(textos infantis, peças
infantis, musicais, entre
outros.)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(os animais, domésticos
e silvestres)

SEMANA 13 – 31/05 A 04/06
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

Histórias em
Quadrinhos:
(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Fatos fundamentais da
adição e subtração em
situações que
desenvolvam o cálculo
mental.
Composição e
decomposição de
números naturais (até
999).

sábado

Roda de conversa:

Meios de comunicação
entre os lugares (quais
são, sua evolução,
funções etc.)

Ortografia:
Modos de nasalação - M
e N no final da sílaba
(bombom, ponte); NH
(galinha); usando o til
(maçã, anão).

Noções de tempo
(ontem, hoje, amanhã)
;(o tempo como medida)

(exploração de
inferências e previsões a
partir da sequência de
imagens.)

Evolução do tempo (o
dia, a semana, o mês, o
ano)

sábado
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Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(os animais, domésticos
e silvestres)

(respeito à diversidade
cultural, religiosa em
todos os ambientes)
Movimentos corporais
(movimentos com tempo
rápido, lento, pausado.)

segunda-feira

terça-feira

Leitura apoiada em
imagens e textos:

Composição e
decomposição de
números naturais (até
999).
Reconhecimento da
corporeidade
(semelhanças,
diferenças e respeito às
singularidades).
Representações
espaciais da sala de aula
e da escola em
diferentes meios (as
representações espaciais
da escola e da sala de
aula em literatura,
croquis, maquetes,
fotografias, desenhos,
brincadeiras, música
etc.)

(rótulos– quantidade,
forma, disposição
gráfica, prováveis
interlocutores)

Tempo escolar
(bimestre, semestre,
rotina escolar)

Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(características dos
animais e
desenvolvimento)
Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(animais em extinção)

segunda-feira

Leitura apoiada em
imagens e textos
(logomarcas –
quantidade, forma,
disposição gráfica,
prováveis interlocutores)

Tempo escolar (bimestre,
semestre, rotina escolar)

(respeito à diversidade
cultural, religiosa em
todos os ambientes)
Gêneros/estilos
musicais: (marchinhas,
parlendas, travalíngua,
jingle, cívica, regionais,
dentre outros)

terça-feira
Resolução de situaçõesproblema envolvendo
os diferentes
significados da adição
com estratégias
pessoais e numéricas,
utilizando registros
pictóricos e numéricos
(juntar e acrescentar).
Comparação de
grandezas de mesma
natureza, por meio de
estratégias pessoais.
Representações
espaciais da sala de aula
e da escola em
diferentes meios (as
representações
espaciais da escola e da
sala de aula em
literatura, croquis,
maquetes, fotografias,
desenhos, brincadeiras,
música etc.)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(os animais, domésticos
e silvestres)

Histórias em
Quadrinhos:
(exploração de
inferências e previsões a
partir da sequência de
imagens.)

SEMANA 14 – 07/06 A 11/06
quarta-feira
quinta-feira

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Composição e
decomposição de
números naturais (até
999).
Reconhecimento da
corporeidade
(semelhanças,
diferenças e respeito às
singularidades).

Leitura apoiada em
imagens e textos
(slogans – quantidade,
forma, disposição
gráfica, prováveis
interlocutores)

Composição e
decomposição de
números naturais (até
999).
Reconhecimento da
corporeidade
(semelhanças,
diferenças e respeito às
singularidades).
Representações
espaciais da sala de aula
e da escola em
diferentes meios (as
representações espaciais
da escola e da sala de
aula em literatura,
croquis, maquetes,
fotografias, desenhos,
brincadeiras, música
etc.)

Gêneros/estilos
musicais: (marchinhas,
parlendas, travalíngua,
jingle, cívica, regionais,
dentre outros)

SEMANA 15 – 14/06 A 19/06
quarta-feira
quinta-feira

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Resolução de
situações-problema
envolvendo os
diferentes significados
da adição com
estratégias pessoais e
numéricas, utilizando
registros pictóricos e
numéricos (juntar e
acrescentar).

Resolução de situaçõesproblema envolvendo
os diferentes
significados da adição
com estratégias
pessoais e numéricas,
utilizando registros
pictóricos e numéricos
(juntar e acrescentar).
Comparação de
grandezas de mesma
natureza, por meio de
estratégias pessoais.
Representações
espaciais da sala de aula
e da escola em
diferentes meios (as
representações
espaciais da escola e da
sala de aula em
literatura, croquis,
maquetes, fotografias,
desenhos, brincadeiras,
música etc.)

sexta-feira

sábado

Leitura apoiada em
imagens e textos
(embalagens–
quantidade, forma,
disposição gráfica,
prováveis interlocutores)

Tempo escolar
(bimestre, semestre,
rotina, escolar)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(características dos
animais e
desenvolvimento)
Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(animais em extinção)

sexta-feira

Leitura, em colaboração
com os colegas e com a
ajuda do professor ou já
com certa autonomia:
(agendas e avisos, de
acordo com o contexto
de uso, sua forma e
finalidade.)

Tempo escolar (bimestre,
semestre, rotina escolar)

sábado
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Comparação de
grandezas de mesma
natureza, por meio de
estratégias pessoais.

Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(características dos
animais e
desenvolvimento)
Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(animais em extinção)

segunda-feira
Leitura, em colaboração
com os colegas e com a
ajuda do professor ou já
com certa autonomia:
(calendários, de acordo
com o contexto de uso,
sua forma e finalidade.)

Linha do tempo (fases
da infância, juventude,
velhice; aniversários,
comemorações)

(respeito à diversidade
cultural, religiosa em
todos os ambientes)
Produção de imagens
gráficas e plásticas
(produção a partir de
diferentes tipos de
histórias e temas.)

terça-feira
Construção de
sequências repetitivas e
de sequências
recursivas. Utilização de
instrumentos de medidas
arbitrárias e medidas
padronizadas.

Modos de vida
(diferenças e
semelhanças entre as
paisagens rurais e
urbanas)
(respeito à diversidade
cultural, religiosa em
todos os ambientes)

Alimentação dos seres
vivos
(herbívoros, carnívoros
e onívoros)

segunda-feira

Leitura, em colaboração
com os colegas e com a
ajuda do professor ou já
com certa autonomia:
(receitas, de acordo com
o contexto de uso, sua
forma e finalidade.)

Linha do tempo (fases
da infância, juventude,
velhice; aniversários,
comemorações)

Experimentação artística
(produção e fruição desenhos, pinturas,
colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem, instalação,
vídeo e fotografia.)

terça-feira

Leitura apoiada em
imagens e textos
(rótulos, slogans,
embalagens,
logomarcas –
quantidade, forma,
disposição gráfica,
prováveis
interlocutores)

SEMANA 16 – 21/06 A 25/06
quarta-feira
quinta-feira

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Construção de
sequências repetitivas e
de sequências
recursivas. Utilização de
instrumentos de medidas
arbitrárias e medidas
padronizadas.

Construção de
sequências repetitivas e
de sequências
recursivas. Utilização
de instrumentos de
medidas arbitrárias e
medidas padronizadas.

Modos de vida
(diferenças e
semelhanças entre as
paisagens rurais e
urbanas)

Leitura, em
colaboração com os
colegas e com a ajuda
do professor ou já com
certa autonomia:
(bilhetes, de acordo
com o contexto de uso,
sua forma e
finalidade.)

Experimentação artística
(produção e fruição desenhos, pinturas,
colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem, instalação,
vídeo e fotografia.)

SEMANA 17 – 28/06 A 02/07
quarta-feira
quinta-feira

Identificação de
regularidade de
sequências e
determinação de
elementos ausentes na
sequência.
Semelhanças e
diferenças entre as
formas geométricas
espaciais e planas.
Medida de
comprimento: unidades
não padronizadas e
padronizadas (metro,
centímetro e milímetro).
Modos de vida
(diferenças e
semelhanças entre as
paisagens rurais e
urbanas)

Produção de imagens
gráficas e plásticas
(produção a partir de
diferentes tipos de
histórias e temas.)

Identificação de
regularidade de
sequências e
determinação de
elementos ausentes na
sequência.
(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Identificação de
regularidade de
sequências e
determinação de

Semelhanças e
diferenças entre as
formas geométricas
espaciais e planas.
Medida de
comprimento: unidades
não padronizadas e
padronizadas (metro,
centímetro e milímetro).
Modos de vida
(diferenças e
semelhanças entre as
paisagens rurais e
urbanas)

(confecção de brinquedos
e jogos com sucata,
reutilizáveis e
recicláveis)
Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(características dos
animais e
desenvolvimento)
Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(animais em extinção)

sexta-feira

sábado

Leitura, em colaboração
com os colegas e com a
ajuda do professor ou já
com certa autonomia:
(convites, de acordo
com o contexto de uso,
sua forma e finalidade.)

Linha do tempo (fases
da infância, juventude,
velhice; aniversários,
comemorações)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Alimentação dos seres
vivos
(herbívoros, carnívoros
e onívoros)

sexta-feira

Leitura, em colaboração
com os colegas e com a
ajuda do professor ou já
com certa autonomia:
(notícias, anúncios,
dentre outros gêneros
usados no cotidiano, de
acordo com o contexto
de uso, sua forma e
finalidade.)

Linha do tempo (fases
da infância, juventude,
velhice; aniversários,
comemorações)

sábado
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elementos ausentes na
sequência.
Semelhanças e
diferenças entre as
formas geométricas
espaciais e planas.
Medida de
comprimento: unidades
não padronizadas e
padronizadas (metro,
centímetro e
milímetro).
(respeito à diversidade
cultural, religiosa em
todos os ambientes)

Alimentação dos seres
vivos
(herbívoros, carnívoros
e onívoros)

segunda-feira
Leitura, em colaboração
com os colegas e com a
ajuda do professor ou já
com certa autonomia:
(notícias, anúncios,
dentre outros gêneros
usados no cotidiano, de
acordo com o contexto
de uso, sua forma e
finalidade.)

Noções de tempo
(ontem, hoje, amanhã);
(o tempo como medida)
Evolução do tempo (o
dia, a semana, o mês, o
ano)

Ciclo de vida
(nascimento,
crescimento,
reprodução,
envelhecimento, morte)

segunda-feira
. Elementos da narrativa
(personagem – quem?
lugar/espaço – onde? E
ações – o quê? –

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 –
visitas virtuais, o que
são, características).

terça-feira

Figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera):
reconhecimento e
características.
Medida de massa:
unidades de medida não
convencionais e
convencionais (grama e
quilograma)

Modos de vida
(diferenças e
semelhanças entre as
paisagens rurais e
urbanas)

(respeito à diversidade
cultural, religiosa em
todos os ambientes)
Dança: (improvisação
de coreografias)

terça-feira
Utilização de medidas
não padronizadas.
Utilização do corpo
como unidade de
medida.
Reconhecimento de

Leitura, em
colaboração com os
colegas e com a ajuda
do professor ou já com
certa autonomia:
(instruções de
montagem, de acordo
com o contexto de uso,
sua forma e finalidade.)

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 –
visitas virtuais, o que
são, características).

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Alimentação dos seres
vivos
(herbívoros, carnívoros
e onívoros)

SEMANA 18 – 05/07 A 10/07
quarta-feira
quinta-feira

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera):
reconhecimento e
características.
Medida de massa:
unidades de medida não
convencionais e
convencionais (grama e
quilograma)

Figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera):
reconhecimento e
características.
Medida de massa:
unidades de medida não
convencionais e
convencionais (grama e
quilograma)

Modos de vida
(diferenças e
semelhanças entre as
paisagens rurais e
urbanas)

. Elementos da narrativa
(personagem – quem?
lugar/espaço – onde? E
ações – o quê? –
características físicas e
ambientais)

Dança: (improvisação
de coreografias)

sexta-feira

. Elementos da narrativa
(personagem – quem?
lugar/espaço – onde? E
ações – o quê? –
características físicas e
ambientais)

Noções de tempo
(ontem, hoje, amanhã);
(o tempo como medida)
Evolução do tempo (o
dia, a semana, o mês, o
ano)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Ciclo de vida
(nascimento,
crescimento,
reprodução,
envelhecimento, morte)

SEMANA 19 – 12/07 A 16/07
quarta-feira
quinta-feira

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Utilização de medidas
não padronizadas.
Utilização do corpo
como unidade de
medida.
Reconhecimento de

sábado

sexta-feira
Texto:
(verbal - escrita; não
verbal - imagem e
multimodal - escrita e
imagem, concretizados

sábado
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características físicas e
ambientais)

Tempo escolar
(bimestre, semestre,
rotina escolar)
Linha do tempo (fases
da infância, juventude,
velhice; aniversários,
comemorações)

instrumentos de medidas
e seus significados nos
contextos sociais
Comparação de
grandezas de mesma
natureza, por meio de
estratégias pessoais.

Meios de comunicação
entre os lugares (quais
são, sua evolução,
funções etc.)
Representações
espaciais da sala de aula
e da escola em
diferentes meios (as
representações espaciais
da escola e da sala de
aula em literatura,
croquis, maquetes,
fotografias, desenhos,
brincadeiras, música
etc.)

instrumentos de medidas
e seus significados nos
contextos sociais
Comparação de
grandezas de mesma
natureza, por meio de
estratégias pessoais.

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.

em diversos gêneros,
em diferentes suportes.
– Exemplos de diversos
textos de diversas
formas e suportes)

Modos de vida
(diferenças e
semelhanças entre as
paisagens rurais e
urbanas)

Tempo escolar
(bimestre, semestre,
rotina escolar)
Linha do tempo (fases
da infância, juventude,
velhice; aniversários,
comemorações)

Arte Infantil (Obras
literárias, musicais e
fotográficas presentes na
cultura infantil.)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Ciclo de vida
(nascimento,
crescimento,
reprodução,
envelhecimento, morte)

Texto:

Ciclo de vida
(nascimento,
crescimento,
reprodução,
envelhecimento, morte)

(respeito à diversidade
cultural, religiosa em
todos os ambientes)
Arte Infantil (Obras
literárias, musicais e
fotográficas presentes na
cultura infantil.)

(verbal - escrita; não
verbal - imagem e
multimodal - escrita e
imagem, concretizados
em diversos gêneros, em
diferentes suportes. –
Exemplos de diversos
textos de diversas
formas e suportes)

3º BIMESTRE

segunda-feira

terça-feira

SEMANA 20 – 02/08 A 06/08
quarta-feira
quinta-feira

Texto:
(verbal - escrita; não
verbal - imagem e
multimodal - escrita e
imagem, concretizados
em diversos gêneros,
em diferentes suportes.
– Exemplos de diversos
textos de diversas
formas e suportes)
As fontes históricas
(relatos orais, objetos,
imagens, músicas,
escrita, tecnologias
digitais de informação
e comunicação e
inscrições nas paredes,
ruas e espaços sociais)

Partes das plantas e
suas funções
(raiz - nutrição,
sustentação, respiração;
caule - sustentação;
folhas - transpiração,
respiração, fotossíntese;
flores - reprodução;
frutos - reprodução,
dispersão de sementes)

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.

(rotar, desviar,
equilibrar e apoiar;
correr, saltar, saltitar,
galopar e pular; chutar,
arremessar, apanhar,
interceptar e driblar)

Representação dos
diferentes espaços
(desenhos, mapas, mapas
mentais, maquetes)

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.

(criança/infância e ações
voluntárias e altruístas)
Jogos Sonoros (Jogo
sonoro “o que é o que é”;
“Que som é esse?”,
dentre outros.)

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.

Representação dos
diferentes espaços
(desenhos, mapas,
mapas mentais,
maquetes)

Texto:
(verbal - escrita; não
verbal - imagem e
multimodal - escrita e
imagem, concretizados
em diversos gêneros,
em diferentes suportes.
– Exemplos de diversos

Jogos Sonoros (Jogo
sonoro “o que é o que
é”; “Que som é esse?”,
dentre outros.)

sexta-feira

Elementos da narrativa
(personagem – quem?
lugar/espaço – onde? E
ações – o quê? –
características físicas e
ambientais)

As fontes históricas
(relatos orais, objetos,
imagens, músicas,
escrita, tecnologias
digitais de informação e
comunicação e
inscrições nas paredes,
ruas e espaços sociais)
(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda
etc.)
Partes das plantas e
suas funções
(raiz - nutrição,
sustentação, respiração;
caule - sustentação;
folhas - transpiração,
respiração, fotossíntese;
flores - reprodução;

sábado
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textos de diversas
formas e suportes)

segunda-feira

terça-feira

Modos de falar:
(regionalismo, sotaque
adequação linguística à
situação comunicativa.)

Agrupamentos e
desagrupamentos de
quantidades até 999.
Nomenclaturas: unidade,
dezena,centena

As fontes históricas
(relatos orais, objetos,
imagens, músicas,
escrita, tecnologias
digitais de informação
e comunicação e
inscrições nas paredes,
ruas e espaços sociais)

Partes das plantas e
suas funções
(raiz - nutrição,
sustentação, respiração;
caule - sustentação;
folhas - transpiração,
respiração,
fotossíntese; flores reprodução; frutos reprodução, dispersão
de sementes)

segunda-feira

Oralidade:
(Relatos orais de
acontecimentos do
cotidiano.)

As fontes históricas
(relatos orais, objetos,
imagens, músicas,
escrita, tecnologias
digitais de informação e
comunicação e
inscrições nas paredes,
ruas e espaços sociais)

Representação dos
diferentes espaços
(desenhos, mapas, mapas
mentais, maquetes)

frutos - reprodução,
dispersão de sementes)

SEMANA 21 – 09/08 A 13/08
quarta-feira
quinta-feira
(rotar, desviar, equilibrar
e apoiar; correr, saltar,
saltitar, galopar e pular;
chutar, arremessar,
apanhar, interceptar e
driblar)

Agrupamentos e
desagrupamentos de
quantidades até 999.
Nomenclaturas: unidade,
dezena,centena

Agrupamentos e
desagrupamentos de
quantidades até 999.
Nomenclaturas: unidade,
dezena,centena

Representação dos
diferentes espaços
(desenhos, mapas, mapas
mentais, maquetes)

(criança/infância e ações
voluntárias e altruístas)
Patrimônio Natural
(Espaços naturais, como
áreas verdes, parques
ecológicos, parques
urbanos e de múltiplas
funções, Jardim
Botânico e outros,
Exposições, galerias,
oficinas, ateliês e
outros.)

terça-feira
Registro, leitura e escrita
numérica de quantidades
até 999. 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.

Registros cartográficos
(mapas, guias de ruas,
endereços, fotografias,
desenhos, maquetes,
imagens aéreas, globo
terrestre, registros
históricos etc.)

Modos de falar:
(regionalismo, sotaque
adequação linguística à
situação comunicativa.)

Patrimônio Natural
(Espaços naturais, como
áreas verdes, parques
ecológicos, parques
urbanos e de múltiplas
funções, Jardim
Botânico e outros,
Exposições, galerias,
oficinas, ateliês e
outros.)

SEMANA 22 – 16/08 A 20/08
quarta-feira
quinta-feira
Registro, leitura e
escrita numérica de
quantidades até 999.
Localização de objetos
e de pessoas no espaço,
segundo um dado ponto
referencial, utilizando
(rotar, desviar,
termos que se referem à
equilibrar e apoiar;
posição (direita,
correr, saltar, saltitar,
esquerda, em cima,
galopar e pular; chutar,
embaixo) e ao sentido
arremessar, apanhar,
(para baixo/ para cima,
interceptar e driblar)
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.
Registro, leitura e
escrita numérica de
quantidades até 999.
Localização de objetos
Registros cartográficos
e de pessoas no espaço,
segundo um dado ponto (mapas, guias de ruas,
endereços, fotografias,
referencial, utilizando
termos que se referem à desenhos, maquetes,
imagens aéreas, globo
posição (direita,
terrestre, registros
esquerda, em cima,
históricos etc.)
embaixo) e ao sentido
(para baixo/ para cima,
por baixo/ por cima,
para dentro/para fora,

sexta-feira

sábado

Modos de falar:
(regionalismo, sotaque
adequação linguística à
situação comunicativa.)

As fontes históricas
(relatos orais, objetos,
imagens, músicas,
escrita, tecnologias
digitais de informação
e comunicação e
inscrições nas paredes,
ruas e espaços sociais)
(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda
etc.)
Partes das plantas e
suas funções
(raiz - nutrição,
sustentação, respiração;
caule - sustentação;
folhas - transpiração,
respiração,
fotossíntese; flores reprodução; frutos reprodução, dispersão
de sementes)

sexta-feira

Oralidade:
(relatos espontâneos de
acontecimentos,
histórias vividas,
biografias e
autobiografias)

As fontes históricas
(relatos orais, objetos,
imagens, músicas,
escrita, tecnologias
digitais de informação e
comunicação e
inscrições nas paredes,
ruas e espaços sociais)

sábado
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para trás/pela frente,
através de, para a
direita/para a esquerda,
horizontal/e vertical),
comparando-os.
Partes das plantas e suas
funções
(raiz - nutrição,
sustentação, respiração;
caule - sustentação;
folhas - transpiração,
respiração, fotossíntese;
flores - reprodução;
frutos - reprodução,
dispersão de sementes)

segunda-feira

(criança/infância e ações
voluntárias e altruístas)
Espaços culturais;
(Diferenciação entre
museus, galerias,
instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.)

terça-feira

Oralidade:
(Relatos orais de
acontecimentos do
cotidiano.)

Espaços culturais;
(Diferenciação entre
museus, galerias,
instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.)

SEMANA 23 – 23/08 A 27/08
quarta-feira
quinta-feira

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda etc.)
Partes das plantas e suas
funções (raiz - nutrição,
sustentação, respiração;
caule - sustentação;
folhas - transpiração,
respiração, fotossíntese;
flores - reprodução;
frutos - reprodução,
dispersão de sementes)

sexta-feira

sábado

Oralidade:
Oralidade:
(relatos espontâneos de
acontecimentos, histórias
vividas, biografias e
autobiografias)

Sobrevivência (a
sobrevivência e a relação
com a natureza)

Composição e
decomposição de
números naturais (até
999).
Leitura, interpretação e
análise de tabelas
simples.

(rotar, desviar,
equilibrar e apoiar;
correr, saltar, saltitar,
galopar e pular; chutar,
arremessar, apanhar,
interceptar e driblar)

Registros cartográficos
(mapas, guias de ruas,
endereços, fotografias,
desenhos, maquetes,
imagens aéreas, globo
terrestre, registros
históricos etc.)

Composição e
decomposição de
números naturais (até
999).
Leitura, interpretação e
análise de tabelas
simples.

Composição e
decomposição de
números naturais (até
999).
Leitura, interpretação e
análise de tabelas
simples.

(escuta, leitura, reconto
oral – cantiga de roda,
música com movimento,
parlenda, travalíngua,
lengalenga,
adivinhações, piada,
quadrinhas, poemas,
contos de fada, lendas,
contação de histórias)

Registros cartográficos
(mapas, guias de ruas,
endereços, fotografias,
desenhos, maquetes,
imagens aéreas, globo
terrestre, registros
históricos etc.)

Sobrevivência (a
sobrevivência e a relação
com a natureza)

Brasília (Monumentos/
pontos turísticos de
Brasília)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda etc.)
A importação da água e
da luz para o
desenvolvimento das
plantas
(a água e a luz na vida
das plantas)

Oralidade:

A importação da água e
da luz para o
desenvolvimento das
plantas
(a água e a luz na vida
das plantas)

segunda-feira

(criança/infância e ações
voluntárias e altruístas)
Brasília (Monumentos/
pontos turísticos de
Brasília)

terça-feira

(escuta, leitura, reconto
oral – cantiga de roda,
música com
movimento, parlenda,
travalíngua,
lengalenga,
adivinhações, piada,
quadrinhas, poemas,
contos de fada, lendas,
contação de histórias)

SEMANA 24 – 30/08 A 03/09
quarta-feira
quinta-feira

Oralidade:
(escuta, leitura, reconto
oral – cantiga de roda,
música com movimento,
parlenda, travalíngua,
lengalenga,
adivinhações, piada,
quadrinhas, poemas,
contos de fada, lendas,
contação de histórias)
Sobrevivência (a
sobrevivência e a relação
com a natureza)

sexta-feira
Oralidade:

Construção de fatos
fundamentais da adição.
Coleta, organização e
construção de
representações próprias
para a comunicação de
dados coletados (com ou
sem uso de materiais
manipuláveis ou de
desenhos).

Medidas (as medidas
não convencionais de
espaço)

(rotar, desviar,
equilibrar e apoiar;
correr, saltar, saltitar,
galopar e pular; chutar,
arremessar, apanhar,
interceptar e driblar)

Construção de fatos
fundamentais da
adição.

Construção de fatos
fundamentais da adição.
Coleta, organização e
construção de
representações próprias
para a comunicação de
dados coletados (com
ou sem uso de materiais
manipuláveis ou de
desenhos).

(escuta, leitura, reconto
oral – cantiga de roda,
música com movimento,
parlenda, travalíngua,
lengalenga,
adivinhações, piada,
quadrinhas, poemas,
contos de fada, lendas,
contação de histórias)

Medidas (as medidas
não convencionais de
espaço)

Sobrevivência (a
sobrevivência e a relação
com a natureza)

sábado
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Coleta, organização e
construção de
representações próprias
para a comunicação de
dados coletados (com
ou sem uso de
materiais manipuláveis
ou de desenhos).
Oralidade:

A importação da água e
da luz para o
desenvolvimento das
plantas
(a água e a luz na vida
das plantas)

segunda-feira

(criança/infância e ações
voluntárias e altruístas)
Improvisações
(Improvisações livres
e/ou dirigidas. E a partir
das características da
fauna e flora.)

terça-feira

(escuta, leitura, reconto
oral – cantiga de roda,
música com
movimento, parlenda,
travalíngua,
lengalenga,
adivinhações, piada,
quadrinhas, poemas,
contos de fada, lendas,
contação de histórias)

Improvisações
(Improvisações livres
e/ou dirigidas. E a partir
das características da
fauna e flora.)

SEMANA 25 – 06/09 A 10/09
quarta-feira
quinta-feira

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda etc.)
A importação da água e
da luz para o
desenvolvimento das
plantas
(a água e a luz na vida
das plantas)

sexta-feira

sábado

Descrição oral
Oralidade:
(escuta, leitura, reconto
oral – cantiga de roda,
música com movimento,
parlenda, travalíngua,
lengalenga, adivinhações,
piada, quadrinhas,
poemas, contos de fada,
lendas, contação de
histórias)

(rotar, desviar,
equilibrar e apoiar;
correr, saltar, saltitar,
galopar e pular; chutar,
arremessar, apanhar,
interceptar e driblar)

Resolução de situaçõesproblema envolvendo
os diferentes
significados da adição
com estratégias pessoais
e numéricas, utilizando
registros pictóricos e
numéricos (juntar e
acrescentar).

Sobrevivência (a
sobrevivência e a relação
com a natureza)

Resolução de situaçõesproblema envolvendo os
diferentes significados
da adição com
estratégias pessoais e
numéricas, utilizando
registros pictóricos e
numéricos (juntar e
acrescentar).

(sala de aula, pessoas,
imagens etc.).
(Entrevistas, relatos de
curiosidades e
reportagens.)
(Recados orais, opinião e
comentário, declamação,
cordel.)

Medidas (as medidas
não convencionais de
espaço)

Sobrevivência (a
sobrevivência e a relação
com a natureza)

Audição de repertórios:
(Gostos musicais dos
familiares, os pessoais,
os comunitários, o
portifólio musical, da
turma, sons do corpo,
materiais da natureza,
objetos e instrumentos
musicais – conhecer
características)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda etc.)
A importação da água e
da luz para o
desenvolvimento das
plantas
(a água e a luz na vida
das plantas)

Oralidade:
(escuta, leitura, reconto
oral – cantiga de roda,
música com
movimento, parlenda,
travalíngua, lengalenga,
adivinhações, piada,
quadrinhas, poemas,
contos de fada, lendas,
contação de histórias)

A importação da água e
da luz para o
desenvolvimento das
plantas
(a água e a luz na vida
das plantas)

segunda-feira
Descrição oral
(sala de aula, pessoas,
imagens etc.).
(Entrevistas, relatos de
curiosidades e
reportagens.)

terça-feira
Construção de fatos
fundamentais da
subtração.
Correspondência
biunívoca. Sequência
oral numérica.
Zoneamento e
conservação de
quantidades

SEMANA 26 – 13/09 A 17/09
quarta-feira
quinta-feira

(rotar, desviar, equilibrar
e apoiar; correr, saltar,
saltitar, galopar e pular;
chutar, arremessar,
apanhar, interceptar e
driblar)

Construção de fatos
fundamentais da
subtração.
Correspondência
biunívoca. Sequência
oral numérica.
Zoneamento e
conservação de
quantidades

sexta-feira

Reconto de histórias
(por meio da oralidade,
escrita e desenho.)

sábado
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(Recados orais, opinião
e comentário,
declamação, cordel.)

Sobrevivência (a
sobrevivência e a
relação com a
natureza)

Paisagens do lugar de
vivência (Paisagens da
sua escola, do lugar de
vivência da região
administrativa à qual a
escola pertence e das
regiões circunvizinhas)

Construção de fatos
fundamentais da
subtração.
Correspondência
biunívoca. Sequência
oral numérica.
Zoneamento e
conservação de
quantidades

Paisagens do lugar de
vivência (Paisagens da
sua escola, do lugar de
vivência da região
administrativa à qual a
escola pertence e das
regiões circunvizinhas)

Sobrevivência (a
sobrevivência e a
relação com a
natureza)

Voz e saúde
(Consequências do grito
e da fala forçada para a
saúde vocal. Cuidados
com a saúde bucal e
respiratória.)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda
etc.)
Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(as plantas - ser vivo)

Descrição oral
(criança/infância e ações
voluntárias e altruístas)
Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(as plantas - ser vivo)

segunda-feira

. Reconto de histórias
(por meio da oralidade,
escrita e desenho.)

As fontes históricas
(relatos orais, objetos,
imagens, músicas,
escrita, tecnologias
digitais de informação e
comunicação e
inscrições nas paredes,
ruas e espaços sociais)

Voz e saúde
(Consequências do grito
e da fala forçada para a
saúde vocal. Cuidados
com a saúde bucal e
respiratória.)

terça-feira
Resolução de situaçõesproblema envolvendo os
diferentes significados da
subtração (retirar,
comparar e completar)
com estratégias pessoais
e numéricas por meio de
registros pictóricos e
numéricos.

Paisagens do lugar de
vivência (Paisagens da
sua escola, do lugar de
vivência da região
administrativa à qual a
escola pertence e das
regiões circunvizinhas)

Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(as plantas - ser vivo)

(criança/infância e ações
voluntárias e altruístas)
Espaços culturais:
(espaços de convivência hall de entrada -, espaços
de contemplação - espaço
da cena: palco, arena etc.
-, espaços de ensaio e
preparação dos
espetáculos – camarins características)

segunda-feira

terça-feira

(sala de aula, pessoas,
imagens etc.).
(Entrevistas, relatos de
curiosidades e
reportagens.)
(Recados orais, opinião e
comentário, declamação,
cordel.)

SEMANA 27– 20/09 A 24/09
quarta-feira
quinta-feira
Resolução de situaçõesproblema envolvendo os
(rotar, desviar,
diferentes significados
equilibrar e apoiar;
da subtração (retirar,
correr, saltar, saltitar,
comparar e completar)
galopar e pular; chutar, com estratégias pessoais
arremessar, apanhar,
e numéricas por meio de
interceptar e driblar)
registros pictóricos e
numéricos.
Resolução de
situações- problema
envolvendo os
Paisagens do lugar de
diferentes significados
vivência (Paisagens da
da subtração (retirar,
sua escola, do lugar de
comparar e completar)
vivência da região
com estratégias
administrativa à qual a
pessoais e numéricas
escola pertence e das
por meio de registros
regiões circunvizinhas)
pictóricos e
numéricos.

. Reconto de histórias
(por meio da
oralidade, escrita e
desenho.)

Espaços culturais:
(espaços de convivência
- hall de entrada -,
espaços de
contemplação - espaço
da cena: palco, arena
etc. -, espaços de ensaio
e preparação dos
espetáculos – camarins características)

SEMANA 28 – 27/09 A 01/10
quarta-feira
quinta-feira

Poema
(versos e estrofes – e
textos em prosa –
diferenças entre as
estruturas)
Ilustração - desenhos.
(Desenhos de poemas,

sexta-feira

. Reconto de histórias
(por meio da oralidade,
escrita e desenho.)

Sobrevivência (a
sobrevivência e a
relação com a natureza)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda
etc.)
Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(as plantas - ser vivo)

sexta-feira
Poema

Resolução e elaboração
de situações- problema
envolvendo as diferentes
ideias da adição e da
subtração.

(rotar, desviar,
equilibrar e apoiar;
correr, saltar, saltitar,
galopar e pular;
chutar, arremessar,
apanhar, interceptar e
driblar)

Resolução e elaboração
de situações- problema
envolvendo as diferentes
ideias da adição e da
subtração.

sábado

(versos e estrofes – e
textos em prosa –
diferenças entre as
estruturas)
Ilustração - desenhos.
(Desenhos de poemas,

sábado
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músicas, contos de
fadas, como forma de
interpretação do tema
abordado.)

As fontes históricas
(relatos orais, objetos,
imagens, músicas,
escrita, tecnologias
digitais de informação
e comunicação e
inscrições nas paredes,
ruas e espaços sociais)

músicas, contos de
fadas, como forma de
interpretação do tema
abordado.)

Representação dos
diferentes espaços
(desenhos, mapas, mapas
mentais, maquetes)

Resolução e
elaboração de
situações- problema
envolvendo as
diferentes ideias da
adição e da subtração.

Registros cartográficos
(mapas, guias de ruas,
endereços, fotografias,
desenhos, maquetes,
imagens aéreas, globo
terrestre, registros
históricos etc.)

Sobrevivência (a
sobrevivência e a
relação com a
natureza)

Canto/cantar; (Canto
individual, coletivo, canto
coral, duplas, trios,
acapella - sem
acompanhamento - e com
acompanhamento.)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda
etc.)
Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(as plantas - ser vivo)

Poema
(criança/infância e ações
voluntárias e altruístas)
Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(as plantas - ser vivo)

segunda-feira

Canto/cantar; (Canto
individual, coletivo, canto
coral, duplas, trios,
acapella - sem
acompanhamento - e com
acompanhamento.)

(versos e estrofes – e
textos em prosa –
diferenças entre as
estruturas)
Ilustração - desenhos.
(Desenhos de poemas,
músicas, contos de
fadas, como forma de
interpretação do tema
abordado.)

SEMANA 29 – 04/10 A 08/10
quarta-feira
quinta-feira

terça-feira

sexta-feira

sábado

Adjetivo
Gêneros que apresentam
instrução/injunção em
sua organização interna:
(receitas, regras de jogos,
manuais, leitura,
compreensão e produção)

As fontes históricas
(relatos orais, objetos,
imagens, músicas,
escrita, tecnologias
digitais de informação e
comunicação e inscrições
nas paredes, ruas e
espaços sociais)

Orientação e trajetória
no espaço vivido, em
trajetórias familiares
(casa, vizinhança,
escola).
Esboço de roteiros e de
plantas simples.

Medidas (as medidas
não convencionais de
espaço)

(rotar, desviar, equilibrar
e apoiar; correr, saltar,
saltitar, galopar e pular;
chutar, arremessar,
apanhar, interceptar e
driblar)

Orientação e trajetória no
espaço vivido, em
trajetórias familiares
(casa, vizinhança,
escola).
Esboço de roteiros e de
plantas simples.

Orientação e trajetória
no espaço vivido, em
trajetórias familiares
(casa, vizinhança,
escola).
Esboço de roteiros e de
plantas simples.

(Adjetivação - sem
nomenclatura - por
meio de jogos e
brincadeiras, contextos
de leitura e escrita.)
(flexão do adjetivo –
gênero, número e grau)

Paisagens do lugar de
vivência (Paisagens da
sua escola, do lugar de
vivência da região
administrativa à qual a
escola pertence e das
regiões circunvizinhas)

Sobrevivência (a
sobrevivência e a
relação com a
natureza)

Audição de repertórios:
(Gostos musicais dos
familiares, os pessoais,
os comunitários, o
portifólio musical, da
turma, sons do corpo,
materiais da natureza,
objetos e instrumentos
musicais – conhecer
características)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda
etc.)
Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(as plantas - ser vivo)

(criança/infância e ações
voluntárias e altruístas)

Seres vivos, suas
características e os
ambientes que habitam
(as plantas - ser vivo)

Audição de repertórios:
(Gostos musicais dos
familiares, os pessoais,
os comunitários, o
portifólio musical, da
turma, sons do corpo,
materiais da natureza,
objetos e instrumentos
musicais – conhecer
características)

Gêneros que apresentam
instrução/injunção em
sua organização interna:
(receitas, regras de jogos,
manuais, leitura,
compreensão e produção)

3º BIMESTRE / 4º BIMESTRE

segunda-feira
Adjetivo

terça-feira

SEMANA 30 – 11/10 A 15/10
quarta-feira
quinta-feira
(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;

Agrupamentos e
desagrupamentos de

sexta-feira
Adjetivo

sábado
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jogos simbólicos; jogos
com regras simples)

(Adjetivação - sem
nomenclatura - por
meio de jogos e
brincadeiras, contextos
de leitura e escrita.)

Jogos sonoros (bingo
sonoro intercalado com
silêncio e som;
brincadeira de estátua,
dança das cadeiras etc.;
objetos - barbante, jornal,
copos, conduítes,
elásticos, cones de
plásticos etc.)

(flexão do adjetivo –
gênero, número e grau)

Agrupamentos e
desagrupamentos de
quantidades até 999.
Sequência oral numérica.
Zoneamento e
conservação de
quantidades

quantidades até 999.
Sequência oral numérica.
Zoneamento e
conservação de
quantidades

(flexão do adjetivo –
gênero, número e grau)

Sustentabilidade
(reutilização de materiais,
redução de consumo,
reciclagem e
reaproveitamento)

Classificação de sons
(timbre): (os tambores, os
chocalhos, os percussivos
- clavas, baquetas,
xilofone, reco-reco)

(flexão do adjetivo –
gênero, número e grau)

segunda-feira

terça-feira

Níveis de compreensão
da leitura:
(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias
de leitura – pistas
textuais, antecipação,
hipóteses de
compreensão,
intertextualidade,
assunto e finalidade do
texto, sentido e
significado)

(as desigualdades nas
comunidades locais,
rurais, quilombolas,
indígenas etc.)

Desequilíbrios nas
populações de animais e
plantas causados por
interferência humanas
(extinções e
desequilíbrios causados
pela interferência
humana - animais e
plantas)

Registro, leitura e escrita
numérica de quantidades
até 999. Sequência oral
numérica.
Zoneamento e
conservação de
quantidades

Sustentabilidade
(reutilização de
materiais, redução de
consumo, reciclagem e
reaproveitamento)

(símbolos religiosos e
transcendente);
Manifestações religiosas
(danças e alimentos
presentes nas diferentes
manifestações religiosas)
Representações gráficas
de sons. (Exemplo:
figuras geométricas
representativas para
determinadas
sonoridades. Uma palma
correspondendo a um
quadrado; uma pisada

SEMANA 31 – 18/10 A 23/10
quarta-feira
quinta-feira
(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)
Jogos sonoros (bingo
sonoro intercalado com
silêncio e som;
brincadeira de estátua,
dança das cadeiras etc.;
objetos - barbante,
jornal, copos, conduítes,
elásticos, cones de
plásticos etc.)
Registro, leitura e
escrita numérica de
quantidades até 999.
Sequência oral
numérica.
Zoneamento e
conservação de
quantidades
Níveis de compreensão
da leitura:
(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias
de leitura – pistas
textuais, antecipação,
hipóteses de
compreensão,
intertextualidade,
assunto e finalidade do
texto, sentido e
significado)

(as desigualdades nas
comunidades locais,
rurais, quilombolas,
indígenas etc.)

(dominó, damas, xadrez
etc.)

Adjetivo
(Adjetivação - sem
nomenclatura - por meio
de jogos e brincadeiras,
contextos de leitura e
escrita.)

(Adjetivação - sem
nomenclatura - por meio
de jogos e brincadeiras,
contextos de leitura e
escrita.)

Desequilíbrios nas
populações de animais e
plantas causados por
interferência humanas
(extinções e
desequilíbrios causados
pela interferência
humana - animais e
plantas)

sexta-feira
Níveis de compreensão
da leitura:

Registro, leitura e escrita
numérica de quantidades
até 999. Sequência oral
numérica.
Zoneamento e
conservação de
quantidades

Sustentabilidade
(reutilização de
materiais, redução de
consumo, reciclagem e
reaproveitamento)

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.)

(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias
de leitura – pistas
textuais, antecipação,
hipóteses de
compreensão,
intertextualidade,
assunto e finalidade do
texto, sentido e
significado)

(as desigualdades nas
comunidades locais,
rurais, quilombolas,
indígenas etc.)

(dominó, damas, xadrez
etc.)
Desequilíbrios nas
populações de animais e
plantas causados por
interferência humanas
(extinções e
desequilíbrios causados
pela interferência
humana - animais e
plantas)

sábado
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correspondendo a um
retângulo e outros meios
de representação como
letras, desenho de
objetos e materiais.)

segunda-feira

. Criação de histórias
(por meio de desenhos.)

Trabalhos prestados
pela comunidade
(profissões, trabalhos,
voluntariado e mutirão)

Desequilíbrios nas
populações de animais e
plantas causados por
interferência humanas
(extinções e
desequilíbrios causados
pela interferência
humana - animais e
plantas)

segunda-feira

Gêneros textuais
diversos:
(enunciados de tarefas
escolares, curiosidades,
pequenos relatos de
experimentos,
entrevistas, verbetes)

Trabalhos prestados pela
comunidade (profissões,
trabalhos, voluntariado e
mutirão)

terça-feira

Composição e
decomposição de
números naturais (até
999). Sequência oral
numérica.
Zoneamento e
conservação de
quantidades

Conservação do
ambiente (conservação
dos recursos naturais –
economia de água, luz
etc.)
(símbolos religiosos e
transcendente);
Manifestações religiosas
(danças e alimentos
presentes nas diferentes
manifestações
religiosas)
Criação e
experimentação sonorasmusical: (produção em
percussão corporal,
canto e execução
musical com
instrumentos)

terça-feira

SEMANA 32 – 25/10 A 29/10
quarta-feira
quinta-feira
(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos com
regras simples) Jogos
sonoros (bingo sonoro
intercalado com silêncio e
som; brincadeira de estátua,
dança das cadeiras etc.;
objetos - barbante, jornal,
copos, conduítes, elásticos,
cones de plásticos etc.)

Composição e
decomposição de números
naturais (até 999).
Sequência oral numérica.
Zoneamento e conservação
de quantidades

Composição e
decomposição de
números naturais
(até 999).
Sequência oral
numérica.
Zoneamento e
conservação de
quantidades

Conservação do
ambiente
(conservação dos
recursos naturais –
economia de água,
luz etc.)

sexta-feira

sábado

. Criação de histórias
(por meio de desenhos.)

Trabalhos prestados
pela comunidade
(profissões, trabalhos,
voluntariado e mutirão)

(dominó, damas, xadrez
etc.)

. Criação de histórias
(por meio de desenhos.)

Criação e
experimentação
sonoras- musical:
(produção em
percussão corporal,
canto e execução
musical com
instrumentos)

SEMANA 33 – 01/11 A 06/11
quarta-feira
quinta-feira

Utilização de medidas
não padronizadas.
Utilização do corpo
como unidade de
medida.

(extinções e
desequilíbrios causados
pela interferência
humana - animais e
plantas)

sexta-feira
Obras infantis de
autoria:

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)
Jogos sonoros (bingo
sonoro intercalado com
silêncio e som;
brincadeira de estátua,
dança das cadeiras etc.;
objetos - barbante,
jornal, copos, conduítes,
elásticos, cones de
plásticos etc.)

Desequilíbrios nas
populações de animais
e plantas causados por
interferência humanas

Utilização de medidas
não padronizadas.
Utilização do corpo
como unidade de
medida.

(Monteiro Lobato,
Irmãos Grimm, Perrault,
Esopo, La Fontaine,
Câmara Cascudo e
outros: leitura e manejo
de suporte, escolhas,
discussão e comentários
sobre a autoria.)
(Literatura e cinema:
diferença entre o filme e
o livro, realçando a
autoria.)

Conservação do
ambiente (conservação
dos recursos naturais –
economia de água, luz
etc.)

Trabalhos prestados
pela comunidade
(profissões, trabalhos,
voluntariado e mutirão)

sábado

152
Gêneros textuais
diversos:
Prevenção de acidentes
domésticos
(cuidados que previnem
acidentes domésticos)

segunda-feira

(enunciados de tarefas
escolares, curiosidades,
pequenos relatos de
experimentos,
entrevistas, verbetes)

terça-feira

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.)

Prevenção de acidentes
domésticos
(cuidados que
previnem acidentes
domésticos)

segunda-feira

Biografia - Poesia
(Poesias de autores
contemporâneos:
biografia e obra.)

SEMANA 34 – 08/11 A 12/11
quarta-feira
quinta-feira

(dominó, damas, xadrez
etc.)
Prevenção de acidentes
domésticos
(cuidados que previnem
acidentes domésticos)

sexta-feira

sábado

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)
Reconhecimento de
instrumentos de medidas
e seus significados nos
contextos sociais;
Composição e
decomposição de
números naturais (até
999).

(Literatura e cinema:
diferença entre o filme
e o livro, realçando a
autoria.)

(relatos orais, objetos,
imagens, músicas,
escrita, tecnologias
digitais de informação
e comunicação e
inscrições nas paredes,
ruas e espaços sociais)

Sequência musical
(Pausas rítmicas e
melódicas; som e
silêncio)

Atividades de trabalho
(trabalho – formal,
informal, autônomo e
voluntário)

(símbolos religiosos e
transcendente);
Manifestações religiosas
(danças e alimentos
presentes nas diferentes
manifestações religiosas)
Dança na comunidade
(Espaços culturais de
dança da Região
Administrativa
circunvizinha à escola)

terça-feira

Comparação de
grandezas de mesma
natureza, por meio de
estratégias pessoais.
Registro, leitura e
escrita numérica de
quantidades até 999.

Jogos sonoros (bingo
sonoro intercalado com
silêncio e som;
brincadeira de estátua,
dança das cadeiras etc.;
objetos - barbante,
jornal, copos, conduítes,
elásticos, cones de
plásticos etc.)

Reconhecimento de
instrumentos de medidas
e seus significados nos
contextos sociais;
Composição e
decomposição de
números naturais (até
999).

Contos infantis e
fábulas: (leitura, análise
da estrutura, enfatizando
elementos da narrativa,
uso do léxico literário,
comparações entre
textos)

Reconhecimento de
instrumentos de medidas
e seus significados nos
contextos sociais;
Composição e
decomposição de
números naturais (até
999).

Atividades de trabalho
(trabalho – formal,
informal, autônomo e
voluntário)

Dança na comunidade
(Espaços culturais de
dança da Região
Administrativa
circunvizinha à escola)

SEMANA 35 – 15/11 A 19/11
quarta-feira
quinta-feira
(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)
Jogos sonoros (bingo
sonoro intercalado com
silêncio e som;
brincadeira de estátua,
dança das cadeiras etc.;
objetos - barbante,
jornal, copos, conduítes,
elásticos, cones de
plásticos etc.)

Comparação de
grandezas de mesma
natureza, por meio de
estratégias pessoais.
Registro, leitura e
escrita numérica de
quantidades até 999.

Contos infantis e
fábulas: (leitura,
análise da estrutura,
enfatizando elementos
da narrativa, uso do
léxico literário,
comparações entre
textos)

(relatos orais, objetos,
imagens, músicas,
escrita, tecnologias
digitais de informação
e comunicação e
inscrições nas paredes,
ruas e espaços sociais)

(dominó, damas,
xadrez etc.)
Prevenção de acidentes
domésticos
(cuidados que
previnem acidentes
domésticos)

sexta-feira

Biografia - Poesia
(Poesias de autores
contemporâneos:
biografia e obra.)

sábado
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Atividades de trabalho
(trabalho – formal,
informal, autônomo e
voluntário)

Comparação de
grandezas de mesma
natureza, por meio de
estratégias pessoais.
Registro, leitura e escrita
numérica de quantidades
até 999.

Atividades de trabalho
(trabalho – formal,
informal, autônomo e
voluntário)

(relatos orais, objetos,
imagens, músicas,
escrita, tecnologias
digitais de informação e
comunicação e
inscrições nas paredes,
ruas e espaços sociais)

Elementos visuais –
motores (Retas,
curvas, círculos, ziguezague e formas
geométricas.)

(dominó, damas, xadrez
etc.)
Prevenção de acidentes
domésticos
(cuidados que previnem
acidentes domésticos)

(símbolos religiosos e
transcendente)
Manifestações
religiosas
(danças e alimentos
presentes nas diferentes
manifestações
religiosas)

Biografia - Poesia
(Poesias de autores
contemporâneos:
biografia e obra.)

Elementos visuais –
motores (Retas, curvas,
círculos, zigue-zague e
formas geométricas.)

segunda-feira

terça-feira

SEMANA 36 – 22/11 A 26/11
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

sábado

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)

Produção textual

Produção textual
(oral e escrita de
gêneros que apresentam
a estrutura narrativa –
contos infantis, fábulas,
lendas)

(as desigualdades nas
comunidades locais,
rurais, quilombolas,
indígenas etc.)

Utilização de
instrumentos de
medidas arbitrárias e
medidas padronizadas.

Jogos sonoros (bingo
sonoro intercalado com
silêncio e som;
brincadeira de estátua,
dança das cadeiras etc.;
objetos - barbante,
jornal, copos, conduítes,
elásticos, cones de
plásticos etc.)

Atividades extrativas,
comércio e serviços na
RA (extração de
minerais, agropecuária e
indústrias, comércio e
serviços locais)

Utilização de
instrumentos de
medidas arbitrárias e
medidas padronizadas.

(símbolos religiosos e
transcendente)

Propriedades e usos dos
materiais (uso dos
materiais na criação de
objetos e invenções)

segunda-feira

Manifestações religiosas
(danças e alimentos
presentes nas diferentes
manifestações
religiosas) Artes visuais
e tecnologia
(Composição de
imagens utilizando
fotografia por meio de
softwares.)

terça-feira

Utilização de
instrumentos de
medidas arbitrárias e
medidas padronizadas.

(Cartazes educativos –
produção de acordo
com o assunto
trabalhado.)

Atividades extrativas,
comércio e serviços na
RA (extração de
minerais, agropecuária
e indústrias, comércio e
serviços locais)

(as desigualdades nas
comunidades locais,
rurais, quilombolas,
indígenas etc.)

Artes visuais e
tecnologia
(Composição de
imagens utilizando
fotografia por meio de
softwares.)

(dominó, damas, xadrez
etc.)
Propriedades e usos dos
materiais (uso dos
materiais na criação de
objetos e invenções)

Produção textual
(Cartas, bilhetes,
convites, e-mail,
mensagens instantâneas
e outros – estudo de
gênero e produção de
acordo com o contexto
de uso.)

SEMANA 37 – 29/11 A 03/12
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

sábado
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Produção textual (oral e
escrita de gêneros que
apresentam a estrutura
narrativa – contos
infantis, fábulas,
lendas). (Cartas,
bilhetes, convites, email, mensagens
instantâneas e outros –
estudo de gênero e
produção de acordo com
o contexto de uso.).
(Cartazes educativos –
produção de acordo com
o assunto trabalhado.)

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)
Jogos sonoros (bingo
sonoro intercalado com
silêncio e som; brincadeira
de estátua, dança das
cadeiras etc.; objetos barbante, jornal, copos,
conduítes, elásticos, cones
de plásticos etc.)

Utilização de medidas não
padronizadas.
(as desigualdades nas
comunidades locais,
rurais, quilombolas,
indígenas etc.)

Utilização do corpo como
unidade de medida.
Medida de capacidade:
unidades de medida não
convencionais e
convencionais (litro,
mililitro,).
Produção textual (oral e
escrita de gêneros que
apresentam a estrutura
narrativa – contos infantis,
fábulas, lendas)

Propriedades e usos dos
materiais (uso dos
materiais na criação de
objetos e invenções)

(Cartas, bilhetes, convites,
e-mail, mensagens
instantâneas e outros –
estudo de gênero e
produção de acordo com o
contexto de uso.)

Utilização de medidas
não padronizadas.
Utilização do corpo
como unidade de
medida.
Medida de
capacidade: unidades
de medida não
convencionais e
convencionais (litro,
mililitro,).

Produção textual (oral e
escrita de gêneros que
apresentam a estrutura
narrativa – contos
infantis, fábulas, lendas).
(Cartas, bilhetes,
convites, e-mail,
mensagens instantâneas
e outros – estudo de
gênero e produção de
acordo com o contexto
de uso.) (Cartazes
educativos – produção
de acordo com o assunto
trabalhado.)

Atividades extrativas,
comércio e serviços
na RA (extração de
minerais,
agropecuária e
indústrias, comércio e
serviços locais)

(as desigualdades nas
comunidades locais,
rurais, quilombolas,
indígenas etc.)

Técnicas artísticas
visuais (Técnicas
artísticas variadas
com instrumentos e
materiais
diversificados –
pontilhismo, pintura à
óleo, aquarela etc. –
características e
experênciação)

(dominó, damas, xadrez
etc.)
Propriedades e usos dos
materiais (uso dos
materiais na criação de
objetos e invenções)

(Cartazes educativos –
produção de acordo com o
assunto trabalhado.)

segunda-feira

terça-feira

Produção textual (oral
e escrita de gêneros
que apresentam a
estrutura narrativa –
contos infantis,
fábulas, lendas).
(Cartas, bilhetes,
convites, e-mail,
mensagens
instantâneas e outros –
estudo de gênero e
produção de acordo
com o contexto de
uso.). (Cartazes
educativos – produção
de acordo com o
assunto trabalhado.)

Tempo escolar: bimestre,
semestre, rotina escolar.
Intervalo de tempo, uso
do calendário, leitura de
horas em relógios digitais
e ordenação de datas.

Trabalhos prestados
pela comunidade
(profissões, trabalhos,
voluntariado e
mutirão)

Sustentabilidade
(reutilização de materiais,
redução de consumo,
reciclagem e
reaproveitamento)

SEMANA 38 – 06/12 A 10/12
quarta-feira
quinta-feira

Tempo escolar: bimestre,
semestre, rotina escolar.
Intervalo de tempo, uso
do calendário, leitura de
horas em relógios digitais
e ordenação de datas.

Produção textual (oral
e escrita de gêneros
que apresentam a
estrutura narrativa –
contos infantis,
fábulas, lendas).
(Cartas, bilhetes,
convites, e-mail,
mensagens
instantâneas e outros –
estudo de gênero e
produção de acordo
com o contexto de
uso.). (Cartazes
educativos – produção
de acordo com o
assunto trabalhado.)

Sustentabilidade
(reutilização de materiais,
redução de consumo,
reciclagem e
reaproveitamento)

Trabalhos prestados
pela comunidade
(profissões, trabalhos,
voluntariado e
mutirão)

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)
Jogos sonoros (bingo
sonoro intercalado com
silêncio e som;
brincadeira de estátua,
dança das cadeiras etc.;
objetos - barbante,
jornal, copos,
conduítes, elásticos,
cones de plásticos etc.)

Tempo escolar:
bimestre, semestre,
rotina escolar.
Intervalo de tempo, uso
do calendário, leitura
de horas em relógios
digitais e ordenação de
datas.

sexta-feira

sábado
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Produção textual
(símbolos religiosos e
transcendente)

Propriedades e usos
dos materiais (uso dos
materiais na criação de
objetos e invenções)

Manifestações religiosas
(danças e alimentos
presentes nas diferentes
manifestações religiosas)
Espaços e pessoas
(Diferenciação entre
museus, galerias,
instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.)

segunda-feira

terça-feira

(oral e escrita de
gêneros que
apresentam a estrutura
narrativa – contos
infantis, fábulas,
lendas) (Cartas,
bilhetes, convites, email, mensagens
instantâneas e outros –
estudo de gênero e
produção de acordo
com o contexto de
uso.) (Cartazes
educativos – produção
de acordo com o
assunto trabalhado.)

Espaços e pessoas
(Diferenciação entre
museus, galerias,
instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.)

SEMANA 39 – 13/12 A 18/12
quarta-feira
quinta-feira

(dominó, damas,
xadrez etc.)
Propriedades e usos
dos materiais (uso dos
materiais na criação de
objetos e invenções)

sexta-feira

sábado

Produção textual
(oral e escrita de
gêneros que
apresentam a estrutura
narrativa – contos
infantis, fábulas,
lendas)
(Cartas, bilhetes,
convites, e-mail,
mensagens
instantâneas e outros –
estudo de gênero e
produção de acordo
com o contexto de
uso.)

Correspondência
biunívoca. Registro, leitura
e escrita numérica de
quantidades até 999.
Sequência oral numérica.
Zoneamento e conservação
de quantidades

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)
Jogos sonoros (bingo
sonoro intercalado com
silêncio e som;
brincadeira de estátua,
dança das cadeiras etc.;
objetos - barbante,
jornal, copos, conduítes,
elásticos, cones de
plásticos etc.)

Correspondência
biunívoca. Registro,
leitura e escrita
numérica de quantidades
até 999.
Sequência oral
numérica.
Zoneamento e
conservação de
quantidades

Contos infantis e
fábulas: (leitura,
análise da estrutura,
enfatizando elementos
da narrativa, uso do
léxico literário,
comparações entre
textos)

(Cartazes educativos –
produção de acordo
com o assunto
trabalhado.)

Trabalhos prestados
pela comunidade
(profissões, trabalhos,
voluntariado e
mutirão)

Propriedades e usos
dos materiais (uso dos
materiais na criação
de objetos e
invenções)

segunda-feira

Conservação do ambiente
(conservação dos recursos
naturais – economia de
água, luz etc.)

(símbolos religiosos e
transcendente)
Manifestações religiosas
(danças e alimentos
presentes nas diferentes
manifestações religiosas)
Técnicas artísticas visuais
(Técnicas artísticas
variadas com instrumentos
e materiais diversificados –
pontilhismo, pintura à óleo,
aquarela etc. –
características e
experênciação)

terça-feira

Correspondência
biunívoca. Registro,
leitura e escrita numérica
de quantidades até
999.Sequência oral
numérica. Zoneamento e
conservação de
quantidades

Contos infantis e
fábulas: (leitura, análise
da estrutura, enfatizando
elementos da narrativa,
uso do léxico literário,
comparações entre
textos)

Atividades de trabalho
(trabalho – formal,
informal, autônomo e
voluntário)

Trabalhos prestados
pela comunidade
(profissões, trabalhos,
voluntariado e
mutirão)

Técnicas artísticas
visuais (Técnicas
artísticas variadas com
instrumentos e materiais
diversificados –
pontilhismo, pintura à
óleo, aquarela etc. –
características e
experênciação)

(dominó, damas,
xadrez etc.)
Propriedades e usos
dos materiais (uso dos
materiais na criação
de objetos e
invenções)

SEMANA 40 – 20/12 A 22/12
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

sábado
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Produção textual oral e
escrita de gêneros que
apresentam a estrutura
narrativa – contos
infantis, fábulas,
lendas). (Cartas,
bilhetes, convites, email, mensagens
instantâneas e outros –
estudo de gênero e
produção de acordo com
o contexto de uso.).
(Cartazes educativos –
produção de acordo com
o assunto trabalhado.)

Trabalhos prestados
pela comunidade
(profissões, trabalhos,
voluntariado e mutirão)

Correspondência
biunívoca. Registro, leitura
e escrita numérica de
quantidades até 999.
Sequência oral numérica.
Zoneamento e conservação
de quantidades

Sustentabilidade
(reutilização de materiais,
redução de consumo,
reciclagem e
reaproveitamento)

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)
Jogos sonoros (bingo
sonoro intercalado com
silêncio e som;
brincadeira de estátua,
dança das cadeiras etc.;
objetos - barbante, jornal,
copos, conduítes,
elásticos, cones de
plásticos etc.)

Correspondência
biunívoca. Registro,
leitura e escrita numérica
de quantidades até 999.
Sequência oral numérica.
Zoneamento e
conservação de
quantidades
Produção textual

(símbolos religiosos e
transcendente)
Propriedades e usos dos
materiais (uso dos
materiais na criação de
objetos e invenções)

Manifestações religiosas
(danças e alimentos
presentes nas diferentes
manifestações religiosas)
Sequência musical (Pausas
rítmicas e melódicas; som
e silêncio)

(oral e escrita de gêneros
que apresentam a
estrutura narrativa –
contos infantis, fábulas,
lendas)
(Cartas, bilhetes, convites,
e-mail, mensagens
instantâneas e outros –
estudo de gênero e
produção de acordo com o
contexto de uso.)
(Cartazes educativos –
produção de acordo com o
assunto trabalhado.)

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
3º ANO

segunda-feira

Alfabeto:
(topologia de letras,
tipos de letras maiúsculo e minúsculo,
ordem alfabética,
identificação de
consoantes e vogais)

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e étnicos
que compõem a cidade
e a região)

O novo coronavírus
(doença, tratamento,
prevenção)
A importância da
vacina e da

terça-feira

Funções do número:
Indicador de
quantidade, Indicador
de posição, Código.
Quantificação de
coleções ou eventos.
Sequência oral
numérica.

Regras em diferentes
espaços (as regras da
escola, da sala de aula,
espaços públicos etc.)

(espaços e territórios
religiosos)
(vestimentas sacras)

1º BIMESTRE
SEMANA 1 – 08/03 A 13/03
quarta-feira
quinta-feira

(movimentos coordenação,
lateralidade, equilíbrio e
organização espaçotemporal)

Funções do número:
Indicador de
quantidade, Indicador
de posição, Código.
Quantificação de
coleções ou eventos.
Sequência oral
numérica.

Funções do número:
Indicador de
quantidade, Indicador
de posição, Código.
Quantificação de
coleções ou eventos.
Sequência oral
numérica.

Regras em diferentes
espaços (as regras da
escola, da sala de aula,
espaços públicos etc.)

(Estruturas silábicas:
CV, VC, CCV, CVC,
CVV, V, CCVCC,
CVCC e outras.)

Cores (Cores na
natureza e as produzidas
pelo homem –

sexta-feira
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.)
O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e étnicos
que compõem a cidade
e a região)

(o corpo por meio de
atividades lúdicas,
desenhos, pinturas,

sábado
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higienização para a
prevenção de doenças
(as vacinas e a
higienização como
forma de prevenção da
saúde)

segunda-feira

semelhanças e
diferenças, produção)

Cores (Cores na
natureza e as produzidas
pelo homem –
semelhanças e
diferenças, produção)

terça-feira

SEMANA 2 – 15/03 A 19/03
quarta-feira
quinta-feira

Alfabeto:
(topologia de letras,
tipos de letras maiúsculo e
minúsculo, ordem
alfabética,
identificação de
consoantes e vogais)

Conservação de
quantidade. Valor
posicional dos números.
Funções do número:
Indicador de quantidade,
Indicador de posição,
Código.

(movimentos coordenação,
lateralidade, equilíbrio e
organização espaçotemporal)

Conservação de
quantidade. Valor
posicional dos números.
Funções do número:
Indicador de quantidade,
Indicador de posição,
Código.

Regras em diferentes
espaços (as regras da
escola, da sala de aula,
espaços públicos etc.)

Conservação de
quantidade. Valor
posicional dos números.
Funções do número:
Indicador de quantidade,
Indicador de posição,
Código.

Regras em diferentes
espaços (as regras da
escola, da sala de aula,
espaços públicos etc.)

(Estruturas silábicas:
CV, VC, CCV, CVC,
CVV, V, CCVCC,
CVCC e outras.)
O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e
étnicos que compõem
a cidade e a região)

O novo coronavírus
(doença, tratamento,
prevenção)
A importância da
vacina e da
higienização para a
prevenção de
doenças (as vacinas e
a higienização como
forma de prevenção
da saúde)

segunda-feira

(espaços e territórios
religiosos)
(vestimentas sacras)
Monumentos/pontos
turísticos do Distrito
Federal. (conhecer os
principais, localização, o
que são)

terça-feira

Correspondências
regulares diretas entre
letras e fonemas:
(P, B, T, D, F, V.)

Monumentos/pontos
turísticos do Distrito
Federal. (conhecer os
principais, localização, o
que são)

SEMANA 3 – 22/03 A 27/03
quarta-feira
quinta-feira

espelho, argila e
desenho animado)
O novo coronavírus
(doença, tratamento,
prevenção)
A importância da
vacina e da
higienização para a
prevenção de doenças
(as vacinas e a
higienização como
forma de prevenção da
saúde)

sexta-feira

Correspondências
regulares contextuais
entre letras ou grupo de
letras e seus sons:
(C/QU [cadela/quilo].
G/GU [garoto/ guerra]. J
[com as vogais a, o, u].
E ou I [perde, perdi]. O
ou U. [bambu, bambo].
Z em início de palavra
[zebra, zangado].)

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e étnicos
que compõem a cidade e
a região)

(o corpo por meio de
atividades lúdicas,
desenhos, pinturas,
espelho, argila e
desenho animado)
O novo coronavírus
(doença, tratamento,
prevenção)
A importância da vacina
e da higienização para a
prevenção de doenças
(as vacinas e a
higienização como
forma de prevenção da
saúde)

sexta-feira
Substantivos:

Reconto e reescrita
(a partir de outro ponto
de vista -Exemplo:
Chapeuzinho
Vermelho na versão do
Lobo).

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens
Representação e relação
de ordem de números
naturais na reta
numérica.

Brasília, Distrito Federal,
RIDE, capitais do Brasil
(identificar e comparar a

(movimentos coordenação,
lateralidade, equilíbrio e
organização espaçotemporal)

Composição e
decomposição de

sábado

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens
Representação e relação
de ordem de números
naturais na reta
numérica.

(conceitos,
classificação e flexão)

Brasília, Distrito Federal,
RIDE, capitais do Brasil
(identificar e comparar a
organização de Brasília

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e étnicos

Uso do S/SS em
palavras com som de S:
s (sapo), ss (pássaro) .

sábado

158
étnicos que compõem a
cidade e a região)

organização de Brasília
em relação as outras
cidades)

números naturais até
quatro ordens
Representação e relação
de ordem de números
naturais na reta
numérica.

(espaços e territórios
religiosos); (vestimentas
sacras)

Terra (formato
esférico, presença de
água, superfícies)
Terra (mapas, globo
terrestre, GPS,
fotografias)

segunda-feira
Ortografia:
Uso do R/RR: r (rua,
barata, honra, porta), rr
(carro).
Os patrimônios
históricos e culturais da
cidade e/ou RA em que
vive (patrimônios
históricos e culturais
locais)

Espaços teatrais/culturais
do DF (Teatro Nacional,
Centro Cultural Banco
do Brasil, Complexo
Cultural Funarte Brasília,
Teatro Dulcina, Espaço
Cultural Renato Russo,
Teatro Mapati, Espaço
Cena, Espaço Cultural
Bagagem, Espaço
Semente, Teatro da
Escola Parque 307/308
Sul, entre outros. –
Conhecer características
e localização)

terça-feira
Reconhecimento de
eventos que envolvem
orientação e trajetória de
pessoas e de objetos.
Brasília, Distrito Federal,
RIDE, capitais do Brasil
(identificar e comparar a
organização de Brasília
em relação as outras
cidades)

Substantivos:
(conceitos, classificação
e flexão).

Espaços teatrais/culturais
do DF (Teatro Nacional,
Centro Cultural Banco do
Brasil, Complexo
Cultural Funarte Brasília,
Teatro Dulcina, Espaço
Cultural Renato Russo,
Teatro Mapati, Espaço
Cena, Espaço Cultural
Bagagem, Espaço
Semente, Teatro da
Escola Parque 307/308
Sul, entre outros. –
Conhecer características
e localização)

segunda-feira

terça-feira

Pontuação- (uso no
texto para produzir
sentido: exclamação
(!), ponto de
interrogação (?), ponto
final (.) e underline (_).

Construção e
socialização de
procedimentos e de
registros de referências
(Exemplo: casa/escola;
sala de aula/banheiro).
Conservação de
quantidade. Valor
posicional dos números

que compõem a cidade
e a região)

Espaços teatrais/culturais
do DF (Teatro Nacional,
Centro Cultural Banco
do Brasil, Complexo
Cultural Funarte Brasília,
Teatro Dulcina, Espaço
Cultural Renato Russo,
Teatro Mapati, Espaço
Cena, Espaço Cultural
Bagagem, Espaço
Semente, Teatro da
Escola Parque 307/308
Sul, entre outros. –
Conhecer características
e localização)

(o corpo por meio de
atividades lúdicas,
desenhos, pinturas,
espelho, argila e
desenho animado)
Terra (formato
esférico, presença de
água, superfícies) Terra
(mapas, globo terrestre,
GPS, fotografias)

SEMANA 4 – 29/03 A 02/04
quarta-feira
quinta-feira
(movimentos Reconhecimento de
coordenação,
eventos que envolvem
lateralidade, equilíbrio e
orientação e trajetória de
organização espaçopessoas e de objetos.
temporal)

Reconhecimento de
eventos que envolvem
orientação e trajetória de
pessoas e de objetos.

(espaços e territórios
religiosos); (vestimentas
sacras)

Terra (formato
esférico, presença de
água, superfícies)
Terra (mapas, globo
terrestre, GPS,
fotografias)

em relação as outras
cidades)

Ortografia:
Uso do R/RR: r (rua,
barata, honra, porta), rr
(carro).
Uso do S/SS em palavras
com som de S: s (sapo),
ss (pássaro) .

sábado

Brasília, Distrito Federal,
RIDE, capitais do Brasil
(identificar e comparar a
organização de Brasília
em relação as outras
cidades)

Espaços teatrais/culturais
do DF (Teatro Nacional,
Centro Cultural Banco do
Brasil, Complexo
Cultural Funarte Brasília,
Teatro Dulcina, Espaço
Cultural Renato Russo,
Teatro Mapati, Espaço
Cena, Espaço Cultural
Bagagem, Espaço
Semente, Teatro da
Escola Parque 307/308
Sul, entre outros. –
Conhecer características
e localização)

SEMANA 5 – 05/04 A 10/04
quarta-feira
quinta-feira

(movimentos coordenação,
lateralidade, equilíbrio e
organização espaçotemporal)

sexta-feira

Construção e
socialização de
procedimentos e de
registros de referências
(Exemplo: casa/escola;
sala de aula/banheiro).
Conservação de
quantidade. Valor
posicional dos números

sexta-feira
Pontuação- (uso no
texto para produzir
sentido: exclamação
(!), ponto de
interrogação (?), ponto
final (.) e underline (_).

sábado
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Os patrimônios
históricos e culturais da
cidade e/ou RA em que
vive (patrimônios
históricos e culturais
locais)

Observação dos
eventos celestes
(observação do
universo; o dia e a
noite)

segunda-feira

Parágrafo
(para organizar ideias
no texto.)

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população a cidade, aproximações
e diferenças)

Observação dos
eventos celestes
(observação do
universo; o dia e a
noite)

segunda-feira
Modos de nasalação - M
e N no final da sílaba
(bombom, ponte); NH
(galinha); usando o til
(maçã, anão)
Contiguidade (cama,
dama).
Alguns casos de
irregularidade - que

(Localização de Brasília
em relação à sala de
aula, à escola, à região
administrativa, ao
Distrito, à Região, ao
Brasil e ao mundo.)

(espaços e territórios
religiosos)
(vestimentas sacras)
Dança
(Expressão corporal e
vocal – imitações e sons
corporais)

terça-feira

Representação da
localização e trajetórias
por meio de mapas,
desenhos e plantas.
Localização e
movimentação: a
representação de objetos
e pontos de referência.

Construção e
socialização de
procedimentos e de
registros de referências
(Exemplo: casa/escola;
sala de aula/banheiro).
Conservação de
quantidade. Valor
posicional dos números

Pontuação
Dança
(uso no texto para
produzir sentido:
exclamação (!), ponto de
interrogação (?), ponto
final (.) e underline (_).

(movimentos coordenação,
lateralidade, equilíbrio e
organização espaçotemporal)

Representação da
localização e trajetórias
por meio de mapas,
desenhos e plantas.
Localização e
movimentação: a
representação de objetos
e pontos de referência.

(espaços e territórios
religiosos)
(vestimentas sacras)

Pronome pessoal
(elemento de coesão para evitar repetições de
nomes em produções
textuais. – definição e
classificação dos
pronomes pessoais –
reto/ oblíquo e
tratamento)

(timbre, altura,
intensidade, ritmo,
tempo/duração)

terça-feira

Comparação entre
números: ordenação
crescente e decrescente,
antecessor e sucessor,
maior que, igual a,
menor que. Funções do
número: Indicador de
quantidade, Indicador de
posição, Código.

(Expressão corporal e
vocal – imitações e sons
corporais)

SEMANA 6 – 12/04 A 16/04
quarta-feira
quinta-feira

(Localização de Brasília
em relação à sala de
aula, à escola, à região
administrativa, ao
Distrito, à Região, ao
Brasil e ao mundo.)

Elementos da música

(Localização de Brasília
em relação à sala de
aula, à escola, à região
administrativa, ao
Distrito, à Região, ao
Brasil e ao mundo.)

Representação da
localização e trajetórias
por meio de mapas,
desenhos e plantas.
Localização e
movimentação: a
representação de objetos
e pontos de referência.

(Localização de Brasília
em relação à sala de
aula, à escola, à região
administrativa, ao
Distrito, à Região, ao
Brasil e ao mundo.)

Elementos da música
(timbre, altura,
intensidade, ritmo,
tempo/duração)

SEMANA 7 – 19/04 A 24/04
quarta-feira
quinta-feira

Comparação entre
números: ordenação
crescente e decrescente,
antecessor e sucessor,
maior que, igual a,
menor que. Funções do
número: Indicador de
quantidade, Indicador de
posição, Código.

Os patrimônios
históricos e culturais da
cidade e/ou RA em que
vive (patrimônios
históricos e culturais
locais)

(o corpo por meio de
atividades lúdicas,
desenhos, pinturas,
espelho, argila e
desenho animado)
Observação dos
eventos celestes
(observação do
universo; o dia e a
noite)

sexta-feira

sábado

Pronome pessoal
(elemento de coesão para evitar repetições
de nomes em
produções textuais. –
definição e
classificação dos
pronomes pessoais –
reto/ oblíquo e
tratamento)

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população a cidade, aproximações
e diferenças)

(o corpo por meio de
atividades lúdicas,
desenhos, pinturas,
espelho, argila e
desenho animado)
Observação dos
eventos celestes
(observação do
universo; o dia e a
noite)

sexta-feira
Modos de nasalação - M
e N no final da sílaba
(bombom, ponte); NH
(galinha); usando o til
(maçã, anão)
Contiguidade (cama,
dama).
Alguns casos de
irregularidade - que

sábado
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dependem da consulta e
memorização.

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população - a
cidade, aproximações e
diferenças)

dependem da consulta e
memorização.

Regras em diferentes
espaços (as regras da
escola, da sala de aula,
espaços públicos etc.)

Prevenção de acidentes
domésticos (cuidados
para prevenção de
acidentes domésticos)

(espaços e territórios
religiosos)
(vestimentas sacras)
Elementos da música
(timbre, altura,
intensidade, ritmo,
tempo/duração)

segunda-feira

terça-feira

Regras em diferentes
espaços (as regras da
escola, da sala de aula,
espaços públicos etc.)

Elementos da música
(timbre, altura,
intensidade, ritmo,
tempo/duração)

SEMANA 8 – 26/04 A 30/04
quarta-feira
quinta-feira

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população - a
cidade, aproximações e
diferenças)
(o corpo por meio de
atividades lúdicas,
desenhos, pinturas,
espelho, argila e
desenho animado)
Prevenção de acidentes
domésticos (cuidados
para prevenção de
acidentes domésticos)

sexta-feira

sábado

Adjetivos
(Adjetivação atribuição de qualidade
/ características) por
meio de jogos,
brincadeiras, contextos
de leitura e escrita.
Definição e
classificação e flexão)

(os diferentes grupos
sociais e étnicos que
compõem a cidade e a
região)

Prevenção de acidentes
domésticos (cuidados
para prevenção de
acidentes domésticos)

Representação e relação
de ordem de números
naturais na reta
numérica.
Identificação e
descrição de
regularidades em
sequências numéricas
recursivas.

Brasília, Distrito
Federal, RIDE, capitais
do Brasil (identificar e
comparar a organização
de Brasília em relação
as outras cidades)

(espaços e territórios
religiosos)
(vestimentas sacras)
Espaços culturais
(o que são, exemplos,
características)

(movimentos coordenação,
lateralidade, equilíbrio e
organização espaçotemporal)

Representação e relação
de ordem de números
naturais na reta
numérica.
Identificação e
descrição de
regularidades em
sequências numéricas
recursivas.
Adjetivos (Adjetivação
- atribuição de
qualidade /
características) por
meio de jogos,
brincadeiras, contextos
de leitura e escrita.
Definição e
classificação e flexão)

Representação e relação
de ordem de números
naturais na reta
numérica.
Identificação e
descrição de
regularidades em
sequências numéricas
recursivas.

Brasília, Distrito
Federal, RIDE, capitais
do Brasil (identificar e
comparar a organização
de Brasília em relação
as outras cidades)

Espaços culturais
(o que são, exemplos,
características)

Substantivos:

Concordância nominal
para aperfeiçoamento de
textos: gênero e número.

(os diferentes grupos
sociais e étnicos que
compõem a cidade e a
região)

(o corpo por meio de
atividades lúdicas,
desenhos, pinturas,
espelho, argila e desenho
animado)
Prevenção de acidentes
domésticos (cuidados
para prevenção de
acidentes domésticos)

(conceitos, classificação
e flexão)

segunda-feira

Concordância verbal
para aperfeiçoamento de
textos: sujeito e verbo.

terça-feira
Relação de igualdade.
Leitura, registro, escrita
numérica, comparação
e ordenação de
quantidades até 9999.
Conservação de
quantidade. Valor
posicional dos
números.

SEMANA 9 – 03/05 A 08/05
quarta-feira
quinta-feira

(movimentos coordenação,
lateralidade, equilíbrio e
organização espaçotemporal)

Relação de igualdade.
Leitura, registro, escrita
numérica, comparação
e ordenação de
quantidades até 9999.
Conservação de
quantidade. Valor
posicional dos
números.

sexta-feira
Concordância nominal
para aperfeiçoamento de
textos: gênero e número.
Concordância verbal
para aperfeiçoamento de
textos: sujeito e verbo.

sábado
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Os patrimônios
históricos e culturais da
cidade e/ou RA em que
vive (patrimônios
históricos e culturais
locais)
A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população - a
cidade, aproximações e
diferenças)

Terra (formato esférico,
presença de água,
superfícies)
Terra (mapas, globo
terrestre, GPS,
fotografias)

(Localização de
Brasília em relação à
sala de aula, à escola, à
região administrativa,
ao Distrito, à Região,
ao Brasil e ao mundo.)

(espaços e territórios
religiosos)
(vestimentas sacras)
Espaços culturais
(o que são, exemplos,
características)

Relação de igualdade.
Leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.
Conservação de
quantidade. Valor
posicional dos números.

Concordância nominal
para aperfeiçoamento de
textos: gênero e número.
Concordância verbal
para aperfeiçoamento de
textos: sujeito e verbo.

(Localização de
Brasília em relação à
sala de aula, à escola, à
região administrativa,
ao Distrito, à Região,
ao Brasil e ao mundo.)

Espaços culturais
(o que são, exemplos,
características)

Os patrimônios
históricos e culturais da
cidade e/ou RA em que
vive (patrimônios
históricos e culturais
locais)
A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população - a
cidade, aproximações e
diferenças)

(o corpo por meio de
atividades lúdicas,
desenhos, pinturas,
espelho, argila e
desenho animado)
Terra (formato esférico,
presença de água,
superfícies) Terra
(mapas, globo terrestre,
GPS, fotografias)

1º Bimestre / 2º Bimestre

segunda-feira

Parágrafo
(para organizar ideias
no texto.)

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e étnicos
que compõem o meio
rural)

terça-feira
Leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.
Quantificação de
coleções ou eventos.
Leitura, escrita,
comparação e
ordenação de números
naturais de quatro
ordens.
Quantificação de
coleções ou eventos.

Meios de transporte
(quais são, evolução,
urbano e rural, funções
etc.); (particular e
coletivo)

SEMANA 10 – 10/05 A 14/05
quarta-feira
quinta-feira

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.
Quantificação de
coleções ou eventos.
Leitura, escrita,
comparação e
ordenação de números
naturais de quatro
ordens.
Quantificação de
coleções ou eventos.

Leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.
Quantificação de
coleções ou eventos.
Leitura, escrita,
comparação e
ordenação de números
naturais de quatro
ordens.
Quantificação de
coleções ou eventos.

Meios de transporte
(quais são, evolução,
urbano e rural, funções
etc.); (particular e
coletivo)

(visões da natureza,
segundo a percepção
humana de ação do
Sagrado)
Desequilíbrios
ambientais (problemas
ambientais)

Leitura de imagens de
artistas locais e
regionais.
(produção de leitura de
imagens de obras locais
e regionais)

Exploração de sons:
(iniciais - aliteração ou
finais – rimas - das
palavras.)

Leitura de imagens de
artistas locais e
regionais. (produção de
leitura de imagens de
obras locais e regionais)

sexta-feira

(verbal - escrita; não
verbal - imagem e
multimodal - escrita e
imagem, concretizados
em diversos gêneros,
em diferentes suportes.
– Exemplos de diversos
textos de diversas
formas e suportes)

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e étnicos
que compõem o meio
rural)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Desequilíbrios
ambientais (problemas
ambientais)

sábado
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segunda-feira

terça-feira

SEMANA 11 – 17/05 a 21/05
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

sábado

Leitura com autonomia:
(verbal - escrita; não
verbal - imagem e
multimodal - escrita e
imagem, concretizados
em diversos gêneros, em
diferentes suportes. –
Exemplos de diversos
textos de diversas
formas e suportes).

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e étnicos
que compõem o meio
rural)

Desequilíbrios
ambientais (problemas
ambientais)

segunda-feira

Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Valor
posicional dos números

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Valor
posicional dos números

Meios de transporte
(quais são, evolução,
urbano e rural, funções
etc.); (particular e
coletivo)

Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Valor
posicional dos números

Meios de transporte
(quais são, evolução,
urbano e rural, funções
etc.); (particular e
coletivo)

(verbal - escrita; não
verbal - imagem e
multimodal - escrita e
imagem, concretizados
em diversos gêneros,
em diferentes suportes.
– Exemplos de diversos
textos de diversas
formas e suportes).

Espetáculos cênicos:
(teatro de rua, teatro de
sombras, teatro de
bonecos/ marionetes.)

(visões da natureza,
segundo a percepção
humana de ação do
Sagrado)
Espetáculos cênicos:
(teatro de rua, teatro de
sombras, teatro de
bonecos/ marionetes.)

terça-feira

SEMANA 12 – 24/05 a 29/05
quarta-feira
quinta-feira

(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.).
O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e étnicos
que compõem o meio
rural)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Desequilíbrios
ambientais (problemas
ambientais)

sexta-feira

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.).

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população o meio rural,
aproximações e
diferenças

Conservação e
preservação do solo
(cuidados com o solo)
Solo e agricultura (os
tipos de solos para a
agricultura)

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens
Resolução de situaçõesproblema envolvendo
significados da adição:
juntar e acrescentar.

O Lixo e a preservação
do meio ambiente (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)
(visões da natureza,
segundo a percepção
humana de ação do
Sagrado)
Espetáculos cênicos:
(teatro de rua, teatro de
sombras, teatro de
bonecos/ marionetes.)

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens
Resolução de situaçõesproblema envolvendo
significados da adição:
juntar e acrescentar.

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens
Resolução de situaçõesproblema envolvendo
significados da adição:
juntar e acrescentar.

(Comparação e
diferenciação de diversos
gêneros textuais quanto a
aspectos
composicionais).

O Lixo e a preservação
do meio ambiente (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)

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população - o
meio rural, aproximações
e diferenças

Espetáculos cênicos:
(teatro de rua, teatro de
sombras, teatro de
bonecos/ marionetes.)

(confecção de brinquedos
e jogos com sucata,
reutilizáveis e
recicláveis)
Conservação e
preservação do solo
(cuidados com o solo)
Solo e agricultura (os
tipos de solos para a
agricultura)

Gêneros textuais
diversos:
(enunciados de tarefas
escolares, curiosidades,
pequenos relatos de
experimentos,
entrevistas, verbetes).

Gêneros textuais
diversos:

sábado
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segunda-feira

terça-feira

SEMANA 13 – 31/05 A 04/06
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

sábado

Gêneros textuais
diversos:
Ortografia:
(Elementos que
compõem a
apresentação de
diversos gêneros e seu
contexto de produção autor, interlocutor,
situação de interação,
finalidade, suporte e
circulação).

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população o meio rural,
aproximações e
diferenças

Resolução de situaçõesproblema envolvendo
significados da
subtração: retirar,
comparar e completar.

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

O Lixo e a preservação
do meio ambiente (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)

Resolução de situaçõesproblema envolvendo
significados da subtração:
retirar, comparar e
completar.

(Observação e escrita de
fonemas em final de
verbos. Exemplo: r vender, comprar,
sentir;).

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população o meio rural,
aproximações e
diferenças

Gêneros textuais
diversos:

Conservação e
preservação do solo
(cuidados com o solo)
Solo e agricultura (os
tipos de solos para a
agricultura)

segunda-feira
Ortografia:
(Observação e escrita
de fonemas em final de
verbos. Exemplo: u indicando pretérito –
vendeu, comprou,
sentiu.)

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e étnicos
que compõem o meio
rural)

(visões da natureza,
segundo a percepção
humana de ação do
Sagrado)
Indumentárias
religiosas. (vestimentas
sacras como obras de
arte)

terça-feira
Leitura, interpretação e
representação de dados
em tabelas de dupla
entrada e gráficos de
barras ou de colunas.
Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Valor
posicional dos números.

O ambiente rural
(características etc.)

(enunciados de tarefas
escolares, curiosidades,
pequenos relatos de
experimentos, entrevistas,
verbetes)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Conservação e
preservação do solo
(cuidados com o solo)
Solo e agricultura (os
tipos de solos para a
agricultura)

(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).

SEMANA 14 – 07/06 A 11/06
quarta-feira
quinta-feira

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Leitura, interpretação e
representação de dados
em tabelas de dupla
entrada e gráficos de
barras ou de colunas.
Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Valor
posicional dos números.

Leitura, interpretação e
representação de dados
em tabelas de dupla
entrada e gráficos de
barras ou de colunas.
Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Valor
posicional dos números.

O ambiente rural
(características etc.)

sexta-feira

Entrevistas, relatos de
curiosidades, relatos de
experimentos, registros
e observação e
reportagens.

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e étnicos
que compõem o meio
rural)

sábado
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(visões da natureza,
segundo a percepção
humana de ação do
Sagrado)
Tipos de solo:
(arenoso, argiloso,
humoso, silte, calcáreo,
usos do solo)

Música na comunidade
(Gêneros e estilos
musicais –
características)

segunda-feira

Entrevistas, relatos de
curiosidades, relatos de
experimentos, registros
e observação e
reportagens.

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e étnicos
que compõem o meio
rural)

terça-feira
Formulação,
interpretação e
resolução de situaçõesproblema 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).

O ambiente rural
(características etc.)

(visões da natureza,
segundo a percepção
humana de ação do
Sagrado)
Tipos de solo: (arenoso,
argiloso, humoso, silte,
calcáreo, usos do solo)

segunda-feira

Artes visuais (Suportes
de tamanhos, formas e
texturas variadas para
elaboração de trabalhos.
– Cavaletes, palheta de
tintas etc.)

terça-feira

Ortografia:
(Observação e escrita
de fonemas em final de
verbos. Exemplo: r vender, comprar, sentir;
u - indicando pretérito –
vendeu, comprou,
sentiu.).

Música na comunidade
(Gêneros e estilos
musicais –
características)

SEMANA 15 – 14/06 A 19/06
quarta-feira
quinta-feira
Formulação,
interpretação e
resolução de situaçõesproblema envolvendo
ações de adição (ações
de juntar, acrescentar),
subtração (ações de
(danças, brincadeiras e
retirar, comparar e
jogos de expressão
completar),
corporal)
multiplicação (soma de
parcelas iguais e
configuração retangular
associada à tabela de
dupla entrada, à
superfície).
Formulação,
interpretação e resolução
de situações-problema
envolvendo ações de
adição (ações de juntar,
acrescentar), subtração
(ações de retirar,
O ambiente rural
comparar e completar),
(características etc.)
multiplicação (soma de
parcelas iguais e
configuração retangular
associada à tabela de
dupla entrada, à
superfície).

Concordância nominal
para aperfeiçoamento de
textos: gênero e número.
Concordância verbal para
aperfeiçoamento de
textos: sujeito e verbo.

Artes visuais (Suportes
de tamanhos, formas e
texturas variadas para
elaboração de trabalhos.
– Cavaletes, palheta de
tintas etc.)

SEMANA 16 – 21/06 A 25/06
quarta-feira
quinta-feira

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população o meio rural,

sexta-feira

sábado

Escuta e manuseio de
livros e obras infantis.
(Leitura feita pelo
professor/a de livros e
obras infantis e
manuseios das
crianças).

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e
étnicos que compõem
o meio rural)

(confecção de
brinquedos e jogos
com sucata,
reutilizáveis e
recicláveis)
Tipos de solo:
(arenoso, argiloso,
humoso, silte,
calcáreo, usos do solo)

sexta-feira

Representação e relação
de ordem de números
naturais na reta
numérica.

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Representação e relação
de ordem de números
naturais na reta
numérica.

Pronome pessoal
(elemento de coesão para evitar repetições
de nomes em produções
textuais. – definição e
classificação dos
pronomes pessoais –
reto/ oblíquo e
tratamento).

O Lixo e a preservação
do meio ambiente (A
produção de lixo
doméstico ou da escola,
problemas causados

Representação e relação
de ordem de números
naturais na reta
numérica.

O Lixo e a preservação
do meio ambiente (A
produção de lixo
doméstico ou da escola,
problemas causados

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população o meio rural,

Escuta e manuseio de
livros e obras infantis.
(Leitura feita pelo
professor/a de livros e
obras infantis e
manuseios das
crianças).

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Tipos de solo: (arenoso,
argiloso, humoso, silte,
calcáreo, usos do solo)

sábado

165
aproximações e
diferenças

Ambientes em que
vivem os animais
(habitats dos animais)
(água, ar, solo,
componentes não
vivos)

segunda-feira
Pronome pessoal
(elemento de coesão para evitar repetições
de nomes em
produções textuais. –
definição e
classificação dos
pronomes pessoais –
reto/ oblíquo e
tratamento).

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população o meio rural,
aproximações e
diferenças

Ambientes em que
vivem os animais
(habitats dos animais)
(água, ar, solo,
componentes não
vivos)

segunda-feira

Produção textual
(por meio de diversos
gêneros,
preferencialmente em
situações reais de uso.).

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e étnicos

pelo consumo
excessivo, propostas
para o consumo
consciente, hábitos de
redução, reuso e
reciclagem/ descarte de
materiais consumidos)

(visões da natureza,
segundo a percepção
humana de ação do
Sagrado)
Artes visuais (Suportes
de tamanhos, formas e
texturas variadas para
elaboração de trabalhos.
– Cavaletes, palheta de
tintas etc.)

terça-feira
Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens
Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Valor
posicional dos
números.

Meios de transporte
(quais são, evolução,
urbano e rural, funções
etc.); (particular e
coletivo)

pelo consumo
excessivo, propostas
para o consumo
consciente, hábitos de
redução, reuso e
reciclagem/ descarte de
materiais consumidos)
Parágrafo
(para organizar ideias
no texto.)
Pontuação
(uso no texto para
produzir sentido:
exclamação (!), ponto
de interrogação (?),
ponto final (.) e
underline (_).

terça-feira
Identificação e
descrição de
regularidades em
sequências numéricas
recursivas. Resolução
de situações- problema
envolvendo
significados da
subtração: retirar,
comparar e completar.
Meios de transporte
(quais são, evolução,
urbano e rural, funções

Artes visuais (Suportes
de tamanhos, formas e
texturas variadas para
elaboração de trabalhos.
– Cavaletes, palheta de
tintas etc.)

SEMANA 17 – 28/06 A 02/07
quarta-feira
quinta-feira

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Ambientes em que
vivem os animais
(habitats dos animais)
(água, ar, solo,
componentes não
vivos)

sexta-feira

Produção textual

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens
Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Valor
posicional dos números.

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens
Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Valor
posicional dos números.

Meios de transporte
(quais são, evolução,
urbano e rural, funções
etc.); (particular e
coletivo)

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população - o
meio rural, aproximações
e diferenças).

Alguns casos de
irregularidade - que
dependem da consulta e
memorização.

Elementos básicos da
linguagem visual
(relação entre texturas,
formas, ritmos,
movimentos e
equilíbrio.)

(confecção de brinquedos
e jogos com sucata,
reutilizáveis e recicláveis)
Ambientes em que vivem
os animais (habitats dos
animais) (água, ar, solo,
componentes não vivos)

(visões da natureza,
segundo a percepção
humana de ação do
Sagrado)
Elementos básicos da
linguagem visual
(relação entre texturas,
formas, ritmos,
movimentos e
equilíbrio.)

aproximações e
diferenças

SEMANA 18 – 05/07 A 10/07
quarta-feira
quinta-feira

sábado

(por meio de diversos
gêneros,
preferencialmente em
situações reais de uso.)

sexta-feira

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Identificação e
descrição de
regularidades em
sequências numéricas
recursivas. Resolução
de situações- problema
envolvendo
significados da
subtração: retirar,
comparar e completar.

Vocabulário
(ampliação,
significação,
sinônimos).

Identificação e
descrição de
regularidades em
sequências numéricas

Meios de transporte
(quais são, evolução,
urbano e rural, funções

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e étnicos

Uso do dicionário:
(função, organização e
utilização.).

sábado
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que compõem o meio
rural)

Queimadas que ameaçam
a biodiversidade e o meio
ambiente (os impactos
das queimadas
irregulares)

segunda-feira

etc.); (particular e
coletivo)

(visões da natureza,
segundo a percepção
humana de ação do
Sagrado)
Elementos básicos da
linguagem visual
(relação entre texturas,
formas, ritmos,
movimentos e
equilíbrio.)

terça-feira

recursivas. Resolução
de situações- problema
envolvendo
significados da
subtração: retirar,
comparar e completar.
Vocabulário
(ampliação,
significação,
sinônimos).
Uso do dicionário:
(função, organização e
utilização.).

etc.); (particular e
coletivo)

Elementos básicos da
linguagem visual
(relação entre texturas,
formas, ritmos,
movimentos e
equilíbrio.)

SEMANA 19 – 12/07 A 16/07
quarta-feira
quinta-feira

que compõem o meio
rural)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Queimadas que
ameaçam a
biodiversidade e o meio
ambiente (os impactos
das queimadas
irregulares)

sexta-feira

Adjetivos

Adjetivos

(Adjetivação atribuição de qualidade
/ características) por
meio de jogos,
brincadeiras, contextos
de leitura e escrita.
Definição e
classificação e flexão)

(Adjetivação atribuição de qualidade
/ características) por
meio de jogos,
brincadeiras, contextos
de leitura e escrita.
Definição e
classificação e flexão)

Pronome pessoal
(elemento de coesão para evitar repetições de
nomes em produções
textuais. – definição e
classificação dos
pronomes pessoais –
reto/ oblíquo e
tratamento)

Leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.
Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Valor
posicional dos números.

(danças, brincadeiras e
jogos de expressão
corporal)

Leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.
Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Valor
posicional dos números.

Pronome pessoal
(elemento de coesão para evitar repetições de
nomes em produções
textuais. – definição e
classificação dos
pronomes pessoais –
reto/ oblíquo e
tratamento)

Substantivos:

Substantivos:

(conceitos, classificação
e flexão)

(conceitos, classificação
e flexão)

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população o meio rural,
aproximações e
diferenças

O ambiente rural
(características etc.)

Leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.
Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Valor
posicional dos números.

O ambiente rural
(características etc.)

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população o meio rural,
aproximações e
diferenças

Elementos básicos da
linguagem visual
(relação entre texturas,
formas, ritmos,
movimentos e
equilíbrio.)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Queimadas que
ameaçam a
biodiversidade e o meio
ambiente (os impactos
das queimadas
irregulares)

Adjetivos

Queimadas que
ameaçam a
biodiversidade e o meio
ambiente (os impactos
das queimadas
irregulares)

(visões da natureza,
segundo a percepção
humana de ação do
Sagrado)
Elementos básicos da
linguagem visual
(relação entre texturas,
formas, ritmos,
movimentos e
equilíbrio.)

(Adjetivação atribuição de qualidade
/ características) por
meio de jogos,
brincadeiras, contextos
de leitura e escrita.
Definição e
classificação e flexão).
Pronome pessoal
(elemento de coesão para evitar repetições de
nomes em produções
textuais. – definição e
classificação dos
pronomes pessoais –

sábado
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reto/ oblíquo e
tratamento).
Substantivos:
(conceitos, classificação
e flexão).

3º BIMESTRE

segunda-feira

Modos de falar:
(regionalismo, sotaque
adequação linguística à
situação comunicativa.).

A cidade, suas zonas
urbana e rural (seus
espaços públicos,
privados e protegidos
(áreas de conservação
ambiental)

Classificação
Taxonômica dos
vertebrados (Grupos dos
vertebrados: Peixes,
Anfíbios, Répteis, Aves
e Mamíferos)

segunda-feira
Oralidade:
(Relatos orais de
acontecimentos do
cotidiano.)

O trabalho nas zonas
urbana e rurais das
cidades e as tecnologias
usadas (o trabalho e as
tecnologias na cidade e
no campo)
Classificação
Taxonômica dos
vertebrados (Grupos dos
vertebrados: Peixes,
Anfíbios, Répteis, Aves
e Mamíferos)

terça-feira
Medidas de grandezas.
Leitura, registro, escrita
numérica, comparação
e ordenação de
quantidades até 9999.
Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens
Atividades produtivas
(Atividades produtivas:
tipos de produção;
locais de trabalho;
ferramentas e
instrumentos;
modificação da
natureza, impactos e
riscos.)
Alteridade (ações
voluntárias como
expressão de alteridade
humana)
O sagrado nas diversas
culturas (percepção da
presença do sagrado
nas diversas culturas)
Instrumentos musicais
(Confecção de
instrumentos com
materiais da natureza e
objetos cotidianos)

terça-feira

SEMANA 20 – 02/08 A 06/08
quarta-feira
quinta-feira

(rotar, desviar,
equilibrar e apoiar;
correr, saltar, saltitar,
galopar e pular; chutar,
arremessar, apanhar,
interceptar e driblar)

Medidas de grandezas.
Leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.
Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens

Modos de falar:
(regionalismo, sotaque
adequação linguística à
situação comunicativa.).

Medidas de grandezas.
Leitura, registro, escrita
numérica, comparação
e ordenação de
quantidades até 9999.
Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens
Atividades produtivas
(Atividades produtivas:
tipos de produção;
locais de trabalho;
ferramentas e
instrumentos;
modificação da
natureza, impactos e
riscos.)

Instrumentos musicais
(Confecção de
instrumentos com
materiais da natureza e
objetos cotidianos)

SEMANA 21 – 09/08 A 13/08
quarta-feira
quinta-feira

Leitura, escrita,
comparação e
ordenação de números
naturais de quatro
ordens. Quantificação
de coleções ou eventos.

(rotar, desviar,
equilibrar e apoiar;
correr, saltar, saltitar,
galopar e pular; chutar,
arremessar, apanhar,
interceptar e driblar)

Leitura, escrita,
comparação e
ordenação de números
naturais de quatro
ordens. Quantificação
de coleções ou eventos.

Atividades produtivas
(Atividades produtivas:
tipos de produção;
locais de trabalho;
ferramentas e
instrumentos;
modificação da
natureza, impactos e
riscos.)

Leitura, escrita,
comparação e
ordenação de números
naturais de quatro
ordens. Quantificação
de coleções ou eventos.

Atividades produtivas
(Atividades produtivas:
tipos de produção;
locais de trabalho;
ferramentas e
instrumentos;
modificação da
natureza, impactos e
riscos.)

Alteridade (ações
voluntárias como
expressão de alteridade
humana)
O sagrado nas diversas
culturas (percepção da

Oralidade:
(Entrevistas, relatos de
curiosidades e
reportagens.)

Instrumentos musicais
(Confecção de
instrumentos com
materiais da natureza e
objetos cotidianos)

sexta-feira

sábado

Modos de falar:
(regionalismo, sotaque
adequação linguística à
situação comunicativa.).

A cidade, suas zonas
urbana e rural (seus
espaços públicos,
privados e protegidos
(áreas de conservação
ambiental)

(rotar, desviar,
equilibrar e apoiar;
correr, saltar, saltitar,
galopar e pular; chutar,
arremessar, apanhar,
interceptar e driblar)
Classificação
Taxonômica dos
vertebrados (Grupos dos
vertebrados: Peixes,
Anfíbios, Répteis, Aves
e Mamíferos)

sexta-feira
Reconto e reescrita
(a partir de outro ponto
de vista -Exemplo:
Chapeuzinho Vermelho
na versão do Lobo).

O trabalho nas zonas
urbana e rurais das
cidades e as tecnologias
usadas (o trabalho e as
tecnologias na cidade e
no campo)
(rotar, desviar,
equilibrar e apoiar;
correr, saltar, saltitar,
galopar e pular; chutar,
arremessar, apanhar,
interceptar e driblar)

sábado
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presença do sagrado nas
diversas culturas)

Classificação
Taxonômica dos
vertebrados (Grupos
dos vertebrados:
Peixes, Anfíbios,
Répteis, Aves e
Mamíferos)

Instrumentos musicais
(Confecção de
instrumentos com
materiais da natureza e
objetos cotidianos)

segunda-feira

terça-feira

SEMANA 22 – 16/08 A 20/08
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

sábado

Oralidade:
(Relatos orais de
acontecimentos do
cotidiano.)
(Entrevistas, relatos de
curiosidades e
reportagens.)

Sequência oral numérica.
Conservação de
quantidade. Valor
posicional dos números

(rotar, desviar,
equilibrar e apoiar;
correr, saltar, saltitar,
galopar e pular; chutar,
arremessar, apanhar,
interceptar e driblar)

Sequência oral numérica.
Conservação de
quantidade. Valor
posicional dos números

Ilustração - desenhos.
(Desenhos de poemas,
músicas, contos de
fadas, como forma de
interpretação do tema
abordado.)

Sequência oral
numérica.
Conservação de
quantidade. Valor
posicional dos
números

Espaços de produção
(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.)

O trabalho nas zonas
urbana e rurais das
cidades e as
tecnologias usadas (o
trabalho e as
tecnologias na cidade e
no campo)

. Espaços de informações
e de comunicação
artística/cultural:
(museus, mostras,
exposições, galerias,
oficinas, ateliês e outros.
– semelhanças e
diferenças)

(rotar, desviar,
equilibrar e apoiar;
correr, saltar, saltitar,
galopar e pular; chutar,
arremessar, apanhar,
interceptar e driblar)
Classificação
Taxonômica dos
vertebrados (Grupos
dos vertebrados:
Peixes, Anfíbios,
Répteis, Aves e
Mamíferos)

(Descrição oral - sala de
aula, pessoas, imagens
etc.).

O trabalho nas zonas
urbana e rurais das
cidades e as tecnologias
usadas (o trabalho e as
tecnologias na cidade e
no campo)

Classificação
Taxonômica dos
vertebrados (Grupos dos
vertebrados: Peixes,
Anfíbios, Répteis, Aves
e Mamíferos)

Espaços de produção
(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.)
Alteridade (ações
voluntárias como
expressão de alteridade
humana)
O sagrado nas diversas
culturas (percepção da
presença do sagrado nas
diversas culturas)
. Espaços de informações
e de comunicação
artística/cultural:
(museus, mostras,
exposições, galerias,
oficinas, ateliês e outros.
– semelhanças e
diferenças)

segunda-feira

terça-feira

Uso do S ou Z (casa,
azedo).

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens Sequência
oral numérica.
Conservação de
quantidade. Valor
posicional dos números

Uso do X ou CH
(xícara, chuva).

SEMANA 23 – 23/08 A 27/08
quarta-feira
quinta-feira

(rotar, desviar,
equilibrar e apoiar;
correr, saltar, saltitar,
galopar e pular; chutar,
arremessar, apanhar,
interceptar e driblar)

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens Sequência
oral numérica.
Conservação de
quantidade. Valor
posicional dos números

sexta-feira
Anúncios publicitários e
propagandas
(levantamento de
hipótese sobre produtos,
informações explícitas e
implícitas, finalidade e
construção de senso
crítico sobre o conteúdo
apresentado).

sábado

169

Profissões, produtos e
serviços ontem e hoje
(características,
semelhanças e
diferenças; razões das
modificações)

Classificação
Taxonômica dos
vertebrados (Grupos
dos vertebrados: Peixes,
Anfíbios, Répteis, Aves
e Mamíferos)

segunda-feira
Anúncios publicitários e
propagandas
(levantamento de
hipótese sobre produtos,
informações explícitas e
implícitas, finalidade e
construção de senso
crítico sobre o conteúdo
apresentado)

Profissões, produtos e
serviços ontem e hoje
(características,
semelhanças e
diferenças; razões das
modificações)

Reino Animalia
(características dos
animais); (ciclo de vida nascimento,
crescimento,
reprodução,
envelhecimento, morte)
(animais diurnos e
noturnos); (hábitos de
vida dos animais);
(reprodução e prole)

segunda-feira

Espaços de produção
(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.)
Alteridade (ações
voluntárias como
expressão de alteridade
humana)
O sagrado nas diversas
culturas (percepção da
presença do sagrado nas
diversas culturas)
. Espaços de
informações e de
comunicação
artística/cultural:
(museus, mostras,
exposições, galerias,
oficinas, ateliês e outros.
– semelhanças e
diferenças)

terça-feira

Leitura, interpretação e
representação de dados
em tabelas de dupla
entrada e gráficos de
barras ou de colunas.

Representações
geográficas (mapas,
elementos dos mapas –
legendas etc.) (Imagens
bidimensionais e
tridimensionais em
diferentes tipos de
representação
cartográfica.)
Alteridade (ações
voluntárias como
expressão de alteridade
humana)
O sagrado nas diversas
culturas (percepção da
presença do sagrado nas
diversas culturas)
Elementos do teatro:
(palco, bastidores,
camarim, cenário,
cortina, plateia,
sonoplastia, figurino e
maquiagem. –
Características)

terça-feira

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens
Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Valor
posicional dos números

Ilustração - desenhos.
(Desenhos de poemas,
músicas, contos de
fadas, como forma de
interpretação do tema
abordado.)

Espaços de produção
(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.)

. Espaços de
informações e de
comunicação
artística/cultural:
(museus, mostras,
exposições, galerias,
oficinas, ateliês e outros.
– semelhanças e
diferenças)

SEMANA 24 – 30/08 A 03/09
quarta-feira
quinta-feira

(rotar, desviar,
equilibrar e apoiar;
correr, saltar, saltitar,
galopar e pular; chutar,
arremessar, apanhar,
interceptar e driblar)

Leitura, interpretação e
representação de dados
em tabelas de dupla
entrada e gráficos de
barras ou de colunas.

Leitura, interpretação e
representação de dados
em tabelas de dupla
entrada e gráficos de
barras ou de colunas.

Representações
geográficas (mapas,
elementos dos mapas –
legendas etc.) (Imagens
bidimensionais e
tridimensionais em
diferentes tipos de
representação
cartográfica.)

Uso do S ou C (selva,
cidade).

Elementos do teatro:
(palco, bastidores,
camarim, cenário,
cortina, plateia,
sonoplastia, figurino e
maquiagem. –
Características)

SEMANA 25 – 06/09 A 10/09
quarta-feira
quinta-feira

Profissões, produtos e
serviços ontem e hoje
(características,
semelhanças e
diferenças; razões das
modificações)

(rotar, desviar,
equilibrar e apoiar;
correr, saltar, saltitar,
galopar e pular; chutar,
arremessar, apanhar,
interceptar e driblar)
Classificação
Taxonômica dos
vertebrados (Grupos
dos vertebrados: Peixes,
Anfíbios, Répteis, Aves
e Mamíferos)

sexta-feira

sábado

Anúncios publicitários e
propagandas
(levantamento de
hipótese sobre produtos,
informações explícitas e
implícitas, finalidade e
construção de senso
crítico sobre o conteúdo
apresentado)

Profissões, produtos e
serviços ontem e hoje
(características,
semelhanças e
diferenças; razões das
modificações)
(rotar, desviar, equilibrar
e apoiar; correr, saltar,
saltitar, galopar e pular;
chutar, arremessar,
apanhar, interceptar e
driblar)
Reino Animalia
(características dos
animais); (ciclo de vida nascimento,
crescimento,
reprodução,
envelhecimento, morte)
(animais diurnos e
noturnos); (hábitos de
vida dos animais);
(reprodução e prole)

sexta-feira

sábado
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(rotar, desviar, equilibrar
e apoiar; correr, saltar,
saltitar, galopar e pular;
chutar, arremessar,
apanhar, interceptar e
driblar)

Uso do G ou J (girafa,
jiló).

A cidade, suas zonas
urbana e rural (seus
espaços públicos,
privados e protegidos
(áreas de conservação
ambiental)

Reino Animalia
(características dos
animais); (ciclo de vida nascimento, crescimento,
reprodução,
envelhecimento, morte)
(animais diurnos e
noturnos); (hábitos de
vida dos animais);
(reprodução e prole)

segunda-feira

Reconhecimento da
corporeidade
(semelhanças, diferenças
e respeito às
singularidades).
Sequência oral numérica.
Conservação de
quantidade. Valor
posicional dos números

Fábulas:
(leitura, apreciação e
análise.)

Fábulas:
(leitura, apreciação e
análise.)

terça-feira
Formulação,
interpretação e
resolução de situaçõesproblema 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).

O trabalho nas zonas
urbana e rurais das
cidades e as tecnologias
usadas (o trabalho e as
tecnologias na cidade e
no campo)

Representações
geográficas (mapas,
elementos dos mapas –
legendas etc.) (Imagens
bidimensionais e
tridimensionais em
diferentes tipos de
representação
cartográfica.)

Reino Animalia
(características dos
animais); (ciclo de vida nascimento,
crescimento,
reprodução,
envelhecimento, morte)
(animais diurnos e
noturnos); (hábitos de

Alteridade (ações
voluntárias como
expressão de alteridade
humana)
O sagrado nas diversas
culturas (percepção da
presença do sagrado nas
diversas culturas)

Reconhecimento da
corporeidade
(semelhanças, diferenças
e respeito às
singularidades).
Sequência oral numérica.
Conservação de
quantidade. Valor
posicional dos números
Representações
geográficas (mapas,
elementos dos mapas –
legendas etc.) (Imagens
bidimensionais e
tridimensionais em
diferentes tipos de
representação
cartográfica.)

Elementos do teatro:
(palco, bastidores,
camarim, cenário,
cortina, plateia,
sonoplastia, figurino e
maquiagem. –
Características)

SEMANA 26 – 13/09 A 17/09
quarta-feira
quinta-feira
Formulação,
interpretação e
resolução de situaçõesproblema envolvendo
ações de adição (ações
(rotar, desviar,
de juntar, acrescentar),
equilibrar e apoiar;
subtração (ações de
correr, saltar, saltitar,
retirar, comparar e
galopar e pular; chutar,
completar),
arremessar, apanhar,
multiplicação (soma de
interceptar e driblar)
parcelas iguais e
configuração retangular
associada à tabela de
dupla entrada, à
superfície).
Formulação,
interpretação e
resolução de situaçõesproblema envolvendo
Representações
ações de adição (ações
geográficas (mapas,
de juntar, acrescentar),
elementos dos mapas –
subtração (ações de
legendas etc.) (Imagens
retirar, comparar e
bidimensionais e
completar),
tridimensionais em
multiplicação (soma de
diferentes tipos de
parcelas iguais e
representação
configuração
cartográfica.)
retangular associada à
tabela de dupla
entrada, à superfície).

Uso do H inicial (hora,
ora)

Elaboração de
espetáculos em grupo.
(coreografias –
produção e fruição)

Fábulas:
(leitura, apreciação e
análise.)

A cidade, suas zonas
urbana e rural (seus
espaços públicos,
privados e protegidos
(áreas de conservação
ambiental)

(rotar, desviar, equilibrar
e apoiar; correr, saltar,
saltitar, galopar e pular;
chutar, arremessar,
apanhar, interceptar e
driblar)
Reino Animalia
(características dos
animais); (ciclo de vida nascimento, crescimento,
reprodução,
envelhecimento, morte)
(animais diurnos e
noturnos); (hábitos de
vida dos animais);
(reprodução e prole)

sexta-feira

Produção textual
(por meio de diversos
gêneros,
preferencialmente em
situações reais de uso.)

O trabalho nas zonas
urbana e rurais das
cidades e as tecnologias
usadas (o trabalho e as
tecnologias na cidade e
no campo)

(rotar, desviar, equilibrar
e apoiar; correr, saltar,
saltitar, galopar e pular;
chutar, arremessar,
apanhar, interceptar e
driblar)
Reino Animalia
(características dos
animais); (ciclo de vida nascimento, crescimento,

sábado
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vida dos animais);
(reprodução e prole)

segunda-feira

Uso do L ou LH (Julio,
Julho)

Profissões, produtos e
serviços ontem e hoje
(características,
semelhanças e
diferenças; razões das
modificações)

Reino Animalia
(características dos
animais); (ciclo de vida nascimento,
crescimento,
reprodução,
envelhecimento, morte)
(animais diurnos e
noturnos); (hábitos de
vida dos animais);
(reprodução e prole)

segunda-feira

Produção textual
(oral e escrita de
gêneros que apresentam
a estrutura narrativa –
contos infantis, fábulas,
lendas)

A cidade, suas zonas
urbana e rural (seus
espaços públicos,
privados e protegidos
(áreas de conservação
ambiental)

reprodução,
envelhecimento, morte)
(animais diurnos e
noturnos); (hábitos de
vida dos animais);
(reprodução e prole)

Elaboração de
espetáculos em grupo.
(coreografias –
produção e fruição)

terça-feira
Leitura, registro,
escrita numérica,
comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.
Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens
Atividades produtivas
(Atividades produtivas:
tipos de produção;
locais de trabalho;
ferramentas e
instrumentos;
modificação da
natureza, impactos e
riscos.)
Alteridade (ações
voluntárias como
expressão de alteridade
humana)
O sagrado nas diversas
culturas (percepção da
presença do sagrado
nas diversas culturas)
Elaboração de
espetáculos em grupo.
(coreografias –
produção e fruição)

terça-feira
Formulação,
interpretação e
resolução de situaçõesproblema 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).
Espaços de produção
(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

SEMANA 27– 20/09 A 24/09
quarta-feira
quinta-feira
Leitura, registro,
escrita numérica,
(rotar, desviar, equilibrar
comparação e
e apoiar; correr, saltar,
ordenação de
saltitar, galopar e pular;
quantidades até 9999.
chutar, arremessar,
Composição e
apanhar, interceptar e
decomposição de
driblar)
números naturais até
quatro ordens
Atividades produtivas
Leitura, registro, escrita
(Atividades produtivas:
numérica, comparação e
tipos de produção;
ordenação de quantidades
locais de trabalho;
até 9999. Composição e
ferramentas e
decomposição de
instrumentos;
números naturais até
modificação da
quatro ordens
natureza, impactos e
riscos.)

Produção textual
(por meio de diversos
gêneros,
preferencialmente em
situações reais de uso.)

Elaboração de
espetáculos em grupo.
(coreografias –
produção e fruição)

SEMANA 28 – 27/09 A 01/10
quarta-feira
quinta-feira
Formulação,
interpretação e
resolução de situaçõesproblema envolvendo
ações de adição (ações
(rotar, desviar, equilibrar
de juntar, acrescentar),
e apoiar; correr, saltar,
subtração (ações de
saltitar, galopar e pular;
retirar, comparar e
chutar, arremessar,
completar),
apanhar, interceptar e
multiplicação (soma de
driblar)
parcelas iguais e
configuração
retangular associada à
tabela de dupla
entrada, à superfície).
Formulação,
Espaços de produção
interpretação e resolução
(Organização do
de situações-problema
espaço e da produção,
envolvendo ações de
as etapas da produção
adição (ações de juntar,
e do produto: aspectos
acrescentar), subtração
da organização do
(ações de retirar,
espaço: divisão
comparar e completar),
funcional; etapas da
multiplicação (soma de
produção: divisão de
parcelas iguais e
tarefas; características
configuração retangular

sexta-feira

sábado

Uso do U ou L (anel,
céu).

Profissões, produtos e
serviços ontem e hoje
(características,
semelhanças e
diferenças; razões das
modificações)
(rotar, desviar, equilibrar
e apoiar; correr, saltar,
saltitar, galopar e pular;
chutar, arremessar,
apanhar, interceptar e
driblar)
Reino Animalia
(características dos
animais); (ciclo de vida nascimento,
crescimento,
reprodução,
envelhecimento, morte)
(animais diurnos e
noturnos); (hábitos de
vida dos animais);
(reprodução e prole)

sexta-feira
Produção textual
(por meio de diversos
gêneros,
preferencialmente em
situações reais de uso.)
(oral e escrita de gêneros
que apresentam a
estrutura narrativa –
contos infantis, fábulas,
lendas)

A cidade, suas zonas
urbana e rural (seus
espaços públicos,
privados e protegidos
(áreas de conservação
ambiental)

sábado
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do produto; finalidade
da produção.)

Reino Animalia
(características dos
animais); (ciclo de vida
- nascimento,
crescimento,
reprodução,
envelhecimento, morte)
(animais diurnos e
noturnos); (hábitos de
vida dos animais);
(reprodução e prole)

segunda-feira

Alteridade (ações
voluntárias como
expressão de alteridade
humana)
O sagrado nas diversas
culturas (percepção da
presença do sagrado
nas diversas culturas)
. Leitura de imagens
(fotografia, desenho,
pintura, escultura,
colagem, instalação,
objetos).

Reconto e reescrita
(a partir de outro ponto
de vista -Exemplo:
Chapeuzinho Vermelho
na versão do Lobo)

terça-feira
Formulação,
interpretação e
resolução de situaçõesproblema 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).

O trabalho nas zonas
urbana e rurais das
cidades e as tecnologias
usadas (o trabalho e as
tecnologias na cidade e
no campo)

Representações
geográficas (mapas,
elementos dos mapas –
legendas etc.) (Imagens
bidimensionais e
tridimensionais em
diferentes tipos de
representação
cartográfica.)

Reino Animalia
(características dos
animais); (ciclo de vida
- nascimento,
crescimento,
reprodução,
envelhecimento, morte)
(animais diurnos e
noturnos); (hábitos de
vida dos animais);
(reprodução e prole)

segunda-feira

Alteridade (ações
voluntárias como
expressão de alteridade
humana)
O sagrado nas diversas
culturas (percepção da
presença do sagrado nas
diversas culturas)
. Leitura de imagens
(fotografia, desenho,
pintura, escultura,
colagem, instalação,
objetos).

terça-feira

associada à tabela de
dupla entrada, à
superfície).

do produto; finalidade
da produção.)

Produção textual
(por meio de diversos
gêneros,
preferencialmente em
situações reais de uso.)
(oral e escrita de gêneros
que apresentam a
estrutura narrativa –
contos infantis, fábulas,
lendas)

. Leitura de imagens
(fotografia, desenho,
pintura, escultura,
colagem, instalação,
objetos).

SEMANA 29 – 04/10 A 08/10
quarta-feira
quinta-feira
Formulação,
interpretação e
resolução de situaçõesproblema envolvendo
ações de adição (ações
(rotar, desviar,
de juntar, acrescentar),
equilibrar e apoiar;
subtração (ações de
correr, saltar, saltitar,
retirar, comparar e
galopar e pular; chutar,
completar),
arremessar, apanhar,
multiplicação (soma de
interceptar e driblar)
parcelas iguais e
configuração retangular
associada à tabela de
dupla entrada, à
superfície).
Formulação,
interpretação e
resolução de situaçõesproblema envolvendo
Representações
ações de adição (ações
geográficas (mapas,
de juntar, acrescentar),
elementos dos mapas –
subtração (ações de
legendas etc.) (Imagens
retirar, comparar e
bidimensionais e
completar),
tridimensionais em
multiplicação (soma de
diferentes tipos de
parcelas iguais e
representação
configuração retangular
cartográfica.)
associada à tabela de
dupla entrada, à
superfície).

Concordância nominal
para aperfeiçoamento de
textos: gênero e número.
Concordância verbal
para aperfeiçoamento de
textos: sujeito e verbo.

. Leitura de imagens
(fotografia, desenho,
pintura, escultura,
colagem, instalação,
objetos).

SEMANA 30 – 11/10 A 15/10
quarta-feira
quinta-feira
Leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
(brincar e experimentar
quantidades até 9999.
circuitos psicomotores;
Composição e

(rotar, desviar, equilibrar
e apoiar; correr, saltar,
saltitar, galopar e pular;
chutar, arremessar,
apanhar, interceptar e
driblar)
Reino Animalia
(características dos
animais); (ciclo de vida nascimento, crescimento,
reprodução,
envelhecimento, morte)
(animais diurnos e
noturnos); (hábitos de
vida dos animais);
(reprodução e prole)

sexta-feira

sábado

Produção textual
(por meio de diversos
gêneros,
preferencialmente em
situações reais de uso.)
(oral e escrita de gêneros
que apresentam a
estrutura narrativa –
contos infantis, fábulas,
lendas)

O trabalho nas zonas
urbana e rurais das
cidades e as tecnologias
usadas (o trabalho e as
tecnologias na cidade e
no campo)

(rotar, desviar, equilibrar
e apoiar; correr, saltar,
saltitar, galopar e pular;
chutar, arremessar,
apanhar, interceptar e
driblar)
Reino Animalia
(características dos
animais); (ciclo de vida nascimento, crescimento,
reprodução,
envelhecimento, morte)
(animais diurnos e
noturnos); (hábitos de
vida dos animais);
(reprodução e prole)

sexta-feira

Uso do X ou CH (xícara,
chuva).

sábado
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jogos simbólicos; jogos
com regras simples)

decomposição de
números naturais até
quatro ordens

Uso do S ou Z (casa,
azedo).
Uso do S ou C (selva,
cidade).
Uso do G ou J (girafa,
jiló).
Uso do H inicial (hora,
ora)
Uso do L ou LH (Julio,
Julho)
Uso do U ou L (anel,
céu).

Leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.
Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens

Uso da água no cotidiano
(alimentação, higiene,
cultivo de plantas)

Profissões, produtos e
serviços ontem e hoje
(características,
semelhanças e diferenças;
razões das modificações)

. Leitura de imagens
(fotografia, desenho,
pintura, escultura,
colagem, instalação,
objetos).

(dominó, damas, xadrez
etc.)
Reino Animalia
(características dos
animais); (ciclo de vida nascimento, crescimento,
reprodução,
envelhecimento, morte)
(animais diurnos e
noturnos); (hábitos de
vida dos animais);
(reprodução e prole)

Uso do X ou CH (xícara,
chuva).
Uso do S ou Z (casa,
azedo).
Uso do S ou C (selva,
cidade).
Uso do G ou J (girafa,
jiló).
Uso do H inicial (hora,
ora)
Uso do L ou LH (Julio,
Julho)
Uso do U ou L (anel,
céu).

4º BIMESTRE

segunda-feira

terça-feira

SEMANA 31 – 18/10 A 23/10
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

Uso do X ou CH
(xícara, chuva).
Uso do S ou Z (casa,
azedo).
Uso do S ou C (selva,
cidade).
Uso do G ou J (girafa,
jiló).
Uso do H inicial (hora,
ora)
Uso do L ou LH (Julio,
Julho)

Leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.
Quantificação de
coleções ou eventos.
Sequência oral
numérica.
Quantificação de
coleções ou eventos.
Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Valor
posicional dos números.

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)

Leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.
Quantificação de
coleções ou eventos.
Sequência oral
numérica.
Quantificação de
coleções ou eventos.
Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Valor
posicional dos números.

Leitura, escuta e escrita
de listas diversas de
acordo com alguns
critérios:
(ordem alfabética,
contexto semântico.)

sábado
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Uso do U ou L (anel,
céu).

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população a cidade, aproximações
e diferenças)

Produção de som.
(fontes sonoras, e
produção)

segunda-feira

Uso da água no
cotidiano (alimentação,
higiene, cultivo de
plantas)

(admiração e
contemplação da
natureza como ação
transformadora de si
mesmo e do meio em
que vive)
Elementos visuais (Cor,
forma, textura,
equilíbrio, movimento,
contrastes de claro e
escuro - características.)

terça-feira

Leitura, registro, escrita
numérica, comparação
e ordenação de
quantidades até 9999.
Quantificação de
coleções ou eventos.
Sequência oral
numérica.
Quantificação de
coleções ou eventos.
Sequência oral
numérica. Conservação
de quantidade. Valor
posicional dos números.

Leitura, escuta e escrita
de listas diversas de
acordo com alguns
critérios:
(ordem alfabética,
contexto semântico.)

Uso da água no
cotidiano (alimentação,
higiene, cultivo de
plantas)

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população a cidade, aproximações
e diferenças)

Elementos visuais (Cor,
forma, textura,
equilíbrio, movimento,
contrastes de claro e
escuro - características.)

(dominó, damas, xadrez
etc.)
Produção de som.
(fontes sonoras, e
produção)

SEMANA 32 – 25/10 A 29/10
quarta-feira
quinta-feira

Níveis de compreensão
da leitura:
(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias
de leitura – pistas
textuais, antecipação,
hipóteses de
compreensão,
intertextualidade,
assunto e finalidade do
texto, sentido e
significado)

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população - a
cidade, aproximações e
diferenças)

Produção de som.
(fontes sonoras, e
produção)

sexta-feira
Níveis de compreensão
da leitura:

Leitura, escrita,
comparação e
ordenação de números
naturais de quatro
ordens.

Meios de comunicação
e tecnologia (quais são,
evolução etc.)
Tecnologia (uso das
tecnologias no
cotidiano)
(admiração e
contemplação da
natureza como ação
transformadora de si
mesmo e do meio em
que vive)
Elementos visuais (Cor,
forma, textura,
equilíbrio, movimento,
contrastes de claro e
escuro características.)

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)

Leitura, escrita,
comparação e ordenação
de números naturais de
quatro ordens.

Leitura, escrita,
comparação e
ordenação de números
naturais de quatro
ordens.

Meios de comunicação
e tecnologia (quais são,
evolução etc.)
Tecnologia (uso das
tecnologias no
cotidiano)

(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias
de leitura – pistas
textuais, antecipação,
hipóteses de
compreensão,
intertextualidade,
assunto e finalidade do
texto, sentido e
significado)

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população - a
cidade, aproximações e
diferenças)

Níveis de compreensão
da leitura:
(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias
de leitura – pistas
textuais, antecipação,
hipóteses de
compreensão,
intertextualidade,
assunto e finalidade do
texto, sentido e
significado)

Elementos visuais (Cor,
forma, textura,
equilíbrio, movimento,
contrastes de claro e
escuro características.)

(dominó, damas, xadrez
etc.)
Produção de som.
(fontes sonoras, e
produção)

sábado
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segunda-feira

SEMANA 33 – 01/11 A 06/11
quarta-feira
quinta-feira

terça-feira

Leitura apoiada em
imagens e textos
(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)

(rótulos, slogans,
embalagens, logomarcas
– quantidade, forma,
disposição gráfica,
prováveis interlocutores)

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população - a
cidade, aproximações e
diferenças)

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens
Significados de metade,
quarta parte e décima
parte.

Variáveis que
influenciam na produção
do som (composição,
forma/formato a
vibratilidade a
espessura)

segunda-feira
Leitura apoiada em
imagens e textos
(rótulos, slogans,
embalagens,
logomarcas –
quantidade, forma,
disposição gráfica,
prováveis
interlocutores)

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e étnicos
que compõem a cidade
e a região)

Variáveis que
influenciam na
produção do som
(composição,
forma/formato a
vibratilidade a
espessura)

segunda-feira

Meios de comunicação e
tecnologia (quais são,
evolução etc.)
Tecnologia (uso das
tecnologias no
cotidiano)

Leitura apoiada em
imagens e textos

Criação e interpretação
de personagens:

(rótulos, slogans,
embalagens, logomarcas
– quantidade, forma,
disposição gráfica,
prováveis interlocutores)

(Imitação de
personagens de filmes,
livros, contos, desenhos
animados, peças infantis,
entre outros.)

terça-feira

Utilização de
instrumentos não
convencionais e
convencionais na
comparação de
grandezas (tempo,
massa, comprimento e
capacidade).

Vida cotidiana (Interrelação e
interdependência da vida
cotidiana com a escola,
cidade e trabalho)
(admiração e
contemplação da
natureza como ação
transformadora de si
mesmo e do meio em
que vive)
Criação e interpretação
de personagens:
(Imitação de personagens
de filmes, livros, contos,
desenhos animados,
peças infantis, entre
outros.)

terça-feira

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens
Significados de metade,
quarta parte e décima
parte.

SEMANA 34 – 08/11 A 12/11
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira
Leitura apoiada em
imagens e textos
(rótulos, slogans,
embalagens, logomarcas
– quantidade, forma,
disposição gráfica,
prováveis interlocutores)

A produção dos marcos
da memória (formação
cultural da população - a
cidade, aproximações e
diferenças)

(dominó, damas, xadrez
etc.)
Variáveis que
influenciam na produção
do som (composição,
forma/formato a
vibratilidade a
espessura)

sexta-feira

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)

Utilização de
instrumentos não
convencionais e
convencionais na
comparação de
grandezas (tempo,
massa, comprimento e
capacidade).

Utilização de
instrumentos não
convencionais e
convencionais na
comparação de
grandezas (tempo,
massa, comprimento e
capacidade).

Vida cotidiana (Interrelação e
interdependência da vida
cotidiana com a escola,
cidade e trabalho)

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e étnicos
que compõem a cidade
e a região)

Criação e interpretação
de personagens:
(Imitação de personagens
de filmes, livros, contos,
desenhos animados,
peças infantis, entre
outros.)

(dominó, damas, xadrez
etc.)
Variáveis que
influenciam na
produção do som
(composição,
forma/formato a
vibratilidade a
espessura)

Histórias em
Quadrinhos:
(exploração de
inferências e previsões
a partir da sequência de
imagens.)

SEMANA 35 – 15/11 A 19/11
quarta-feira
quinta-feira

sábado

sábado

Histórias em
Quadrinhos:
(exploração de
inferências e previsões
a partir da sequência de
imagens.)

sexta-feira

sábado

176

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)

Medidas de capacidade e
de massa (unidades não
convencionais e
convencionais): registro,
estimativas e
comparações.

Vida cotidiana (Interrelação e
interdependência da vida
cotidiana com a escola,
cidade e trabalho)

Medidas de capacidade e
de massa (unidades não
convencionais e
convencionais): registro,
estimativas e
comparações.

Vida cotidiana (Interrelação e
interdependência da vida
cotidiana com a escola,
cidade e trabalho)

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e
étnicos que compõem
a cidade e a região)

Registro musical
(Codificação e
decodificação de registro
musical)

(dominó, damas,
xadrez etc.)
Efeitos da luz
(refração, reflexão e
absorção)

(admiração e
contemplação da natureza
como ação
transformadora de si
mesmo e do meio em que
vive)

Histórias em
Quadrinhos:
(exploração de
inferências e previsões a
partir da sequência de
imagens.)

Registro musical
(Codificação e
decodificação de registro
musical)

SEMANA 36 – 22/11 A 26/11
quarta-feira
quinta-feira

segunda-feira

terça-feira

Obras infantis de autores
contemporâneos:

Significado de medida e
de unidade de medida.
Medidas de massa
(quilograma, meio
quilograma, grama,
tonelada, construção,
observação e uso de
balanças).

(escuta, leitura e manejo
de suporte - Exemplo:
Ana Maria Machado,
Ruth Rocha e Ziraldo).

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e étnicos
que compõem a cidade e
a região)

Efeitos da luz (refração,
reflexão e absorção)

Organização do poder
(legislativo, executivo e
judiciário)
Organização do Estado
(admiração e
contemplação da
natureza como ação
transformadora de si
mesmo e do meio em
que vive)
Registro musical
(Codificação e
decodificação de
registro musical)

segunda-feira

Poesia / Poemas
(leitura, compreensão,
escrita e declamação)

Histórias em
Quadrinhos:

Medidas de capacidade e
de massa (unidades não
convencionais e
convencionais): registro,
estimativas e
comparações.

terça-feira

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)

Significado de medida e
de unidade de medida.
Medidas de massa
(quilograma, meio
quilograma, grama,
tonelada, construção,
observação e uso de
balanças).

Obras infantis de autores
contemporâneos:
(escuta, leitura e manejo
de suporte - Exemplo:
Ana Maria Machado,
Ruth Rocha e Ziraldo).

(exploração de
inferências e previsões
a partir da sequência
de imagens.)

sexta-feira

Significado de medida
e de unidade de
medida.
Medidas de massa
(quilograma, meio
quilograma, grama,
tonelada, construção,
observação e uso de
balanças).

Obras infantis de autores
contemporâneos:

Organização do poder
(legislativo, executivo
e judiciário)
Organização do Estado

O “Eu”, o “Outro” e
“Nós” (os diferentes
grupos sociais e étnicos
que compõem a cidade e
a região)

Registro musical
(Codificação e
decodificação de
registro musical)

(dominó, damas, xadrez
etc.)
Efeitos da luz (refração,
reflexão e absorção)

SEMANA 37 – 29/11 A 03/12
quarta-feira
quinta-feira
Medidas de capacidades
(litro, meio litro).
(brincar e experimentar
Resolução de situaçõescircuitos psicomotores;
problema envolvendo as
jogos simbólicos; jogos
ideias da divisão: ideias
com regras simples)
de repartir a coleção em
partes iguais e

sábado

(escuta, leitura e manejo
de suporte - Exemplo:
Ana Maria Machado,
Ruth Rocha e Ziraldo).

sexta-feira

Poesia / Poemas
(leitura, compreensão,
escrita e declamação)

sábado
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determinação de quantas
vezes uma quantidade
cabe em outra

(Reescrita de poemas em
prosa e vice-versa.)
Medidas de capacidades
(litro, meio litro).
Resolução de situaçõesproblema envolvendo as
ideias da divisão: ideias
de repartir a coleção em
partes iguais e
determinação de quantas
vezes uma quantidade
cabe em outra

A cidade, suas zonas
urbana e rural (seus
espaços públicos,
privados e protegidos
(áreas de conservação
ambiental)

Organização do poder
(legislativo, executivo e
judiciário)
Organização do Estado

(Reescrita de poemas em
prosa e vice-versa.)

A cidade, suas zonas
urbana e rural (seus
espaços públicos,
privados e protegidos
(áreas de conservação
ambiental)

Poesia / Poemas
Saúde visual e sonora
(cuidados para manter a
saúde visual e sonora)

(dominó, damas, xadrez
etc.)
Saúde visual e sonora
(cuidados para manter a
saúde visual e sonora)

(leitura, compreensão,
escrita e declamação)
(Reescrita de poemas em
prosa e vice-versa.)

segunda-feira
Poesia / Poemas
(leitura, compreensão,
escrita e declamação)
(Reescrita de poemas
em prosa e vice-versa.)

A cidade, suas zonas
urbana e rural (seus
espaços públicos,
privados e protegidos
(áreas de conservação
ambiental)

Saúde visual e sonora
(cuidados para manter a
saúde visual e sonora)

terça-feira
Resolução de situaçõesproblema envolvendo as
ideias da divisão: ideias
de repartir a coleção em
partes iguais e
determinação de quantas
vezes uma quantidade
cabe em outra

Paisagem natural (relevo
e hidrografia)
Uso da água no
cotidiano (alimentação,
higiene, cultivo de
plantas)
(admiração e
contemplação da
natureza como ação
transformadora de si
mesmo e do meio em
que vive)
Gêneros dramáticos:
(comédia, drama,
musical, entre outros.)

segunda-feira
Níveis de compreensão
da leitura:
(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias
de leitura – pistas
textuais, antecipação,
hipóteses de
compreensão,
intertextualidade, assunto
e finalidade do texto,
sentido e significado)

terça-feira
Formulação,
interpretação e
resolução de situaçõesproblema 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).

SEMANA 38 – 06/12 A 10/12
quarta-feira
quinta-feira

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)

Resolução de situaçõesproblema envolvendo as
ideias da divisão: ideias
de repartir a coleção em
partes iguais e
determinação de
quantas vezes uma
quantidade cabe em
outra

Resolução de situaçõesproblema envolvendo
as ideias da divisão:
ideias de repartir a
coleção em partes
iguais e determinação
de quantas vezes uma
quantidade cabe em
outra

Paisagem natural
(relevo e hidrografia)
Uso da água no
cotidiano (alimentação,
higiene, cultivo de
plantas)

sexta-feira

sábado

Poesia / Poemas
(leitura, compreensão,
escrita e declamação)
(Reescrita de poemas
em prosa e vice-versa.)

A cidade, suas zonas
urbana e rural (seus
espaços públicos,
privados e protegidos
(áreas de conservação
ambiental)

Poesia / Poemas
(leitura, compreensão,
escrita e declamação)

Gêneros dramáticos:
(comédia, drama,
musical, entre outros.)

(Reescrita de poemas
em prosa e vice-versa.)

SEMANA 39 – 13/12 A 18/12
quarta-feira
quinta-feira
Formulação,
interpretação e
resolução de situaçõesproblema envolvendo
ações de adição (ações
de juntar, acrescentar),
(brincar e experimentar
subtração (ações de
circuitos psicomotores;
retirar, comparar e
jogos simbólicos; jogos
completar),
com regras simples)
multiplicação (soma de
parcelas iguais e
configuração
retangular associada à
tabela de dupla
entrada, à superfície).

(dominó, damas, xadrez
etc.)
Saúde visual e sonora
(cuidados para manter a
saúde visual e sonora)

sexta-feira

Leitura e escuta e
escrita de listas diversas
de acordo com alguns
critérios:
(ordem alfabética,
contexto semântico.)

sábado

178

A cidade, suas zonas
urbana e rural (seus
espaços públicos,
privados e protegidos
(áreas de conservação
ambiental)

Poluição sonora e visual
(poluição sonoro-visual causas, consequências)

Paisagem natural
(relevo e hidrografia)
Uso da água no
cotidiano (alimentação,
higiene, cultivo de
plantas)

(admiração e
contemplação da
natureza como ação
transformadora de si
mesmo e do meio em
que vive)
Gêneros dramáticos:
(comédia, drama,
musical, entre outros.)

segunda-feira
Leitura e escuta e escrita
de listas diversas de
acordo com alguns
critérios:

terça-feira

Poluição sonora e visual
(poluição sonoro-visual causas, consequências)

(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias
de leitura – pistas
textuais, antecipação,
hipóteses de
compreensão,
intertextualidade, assunto
e finalidade do texto,
sentido e significado)

A cidade, suas zonas
urbana e rural (seus
espaços públicos,
privados e protegidos
(áreas de conservação
ambiental)

Gêneros dramáticos:
(comédia, drama,
musical, entre outros.)

(dominó, damas, xadrez
etc.)
Poluição sonora e visual
(poluição sonoro-visual
- causas,
consequências)

SEMANA 40 – 20/12 A 22/12
quarta-feira
quinta-feira

(brincar e experimentar
circuitos psicomotores;
jogos simbólicos; jogos
com regras simples)

Paisagem natural (relevo
e hidrografia) Uso da
água no cotidiano
(alimentação, higiene,
cultivo de plantas)

Leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de quantidades
até 9999.

(admiração e
contemplação da
natureza como ação
transformadora de si
mesmo e do meio em que
vive)

Níveis de compreensão da
leitura:

Gêneros dramáticos:
(comédia, drama,
musical, entre outros.)

Paisagem natural
(relevo e hidrografia)
Uso da água no
cotidiano
(alimentação, higiene,
cultivo de plantas)

Níveis de compreensão
da leitura:

Leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de quantidades
até 9999.

(ordem alfabética,
contexto semântico.).
A cidade, suas zonas
urbana e rural (seus
espaços públicos,
privados e protegidos
(áreas de conservação
ambiental)

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).

sexta-feira

sábado

(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias de
leitura – pistas textuais,
antecipação, hipóteses de
compreensão,
intertextualidade, assunto
e finalidade do texto,
sentido e significado).

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
4º ANO

segunda-feira
Letra maiúscula
(substantivo comum e
próprio – revisão).
Ordem alfabética –
revisão.

terça-feira
Sequência numérica
oral/escrita; conservação
de quantidade.
Sequência oral
numérica; leitura,
registro, escrita
numérica, comparação e

1º BIMESTRE
SEMANA 1 – 08/03 A 13/03
quarta-feira
quinta-feira
(regras das
brincadeiras e jogos
como forma de
desenvolver o respeito
à diversidade,
solidariedade e

Sequência numérica
oral/escrita; conservação
de quantidade.
Sequência oral
numérica; leitura,
registro, escrita
numérica, comparação e

sexta-feira

sábado

Classificação quanto à
tonicidade (oxítona,
paroxítona e
proparoxítona), com foco
em acentuação de
palavras conhecidas,
destacando a frequência
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ordenação de
quantidades até 9999.

cooperação – jogos e
brincadeiras)

ordenação de
quantidades até 9999.

de paroxítonas na língua
portuguesa
Acentuação de palavras
conhecidas.

A ação das pessoas,
grupos sociais e
comunidades no tempo
e no espaço
(nomadismo,
agricultura, escrita,
navegações, indústria
etc.)

Planeta Terra (pontos
cardeais, bússola e
GPS)

Distrito Federal na
região Centro-Oeste
(Planejamento do DF:
construção processos
migratórios;
crescimento
demográfico Regiões
Administrativas e a
RIDE; etapas de
ocupação do DF –
semelhanças; formas de
organização dos
poderes: papel do
executivo, do
legislativo, do judiciário
e da sociedade civil.)
Lugares do sagrado no
Brasil (templos, igrejas,
terreiros, cemitérios
indígenas etc.)
Importância da Família
(a importância da
família em suas
diferentes composições
e da comunidade na
estruturação do ser
humano em sociedade)
Elementos básicos da
linguagem visual:
(relação entre ponto,
linha, plano, cor,
textura, forma, volume,
luz, ritmo, movimento,
equilíbrio.)

segunda-feira
Classificação quanto à
tonicidade (oxítona,
paroxítona e
proparoxítona), com
foco em acentuação de
palavras conhecidas,
destacando a frequência
de paroxítonas na
língua portuguesa

terça-feira

Leitura, escrita,
comparação e
ordenação de números
naturais de quatro
ordens. Valor posicional
dos números.

Sequência numérica
oral/escrita;
conservação de
quantidade. Sequência
oral numérica; leitura,
registro, escrita
numérica, comparação
e ordenação de
quantidades até 9999.

Letra maiúscula
(substantivo comum e
próprio – revisão).
Ordem alfabética –
revisão.

Distrito Federal na
região Centro-Oeste
(Planejamento do DF:
construção processos
migratórios;
crescimento
demográfico Regiões
Administrativas e a
RIDE; etapas de
ocupação do DF –
semelhanças; formas de
organização dos
poderes: papel do
executivo, do
legislativo, do judiciário
e da sociedade civil.)

Elementos básicos da
linguagem visual:
(relação entre ponto,
linha, plano, cor,
textura, forma, volume,
luz, ritmo, movimento,
equilíbrio.)

SEMANA 2 – 15/03 A 19/03
quarta-feira
quinta-feira

(regras das brincadeiras
e jogos como forma de
desenvolver o respeito à
diversidade,
solidariedade e
cooperação – jogos e
brincadeiras)

Leitura, escrita,
comparação e ordenação
de números naturais de
quatro ordens. Valor
posicional dos números.

Leitura, escrita,
comparação e
ordenação de números
naturais de quatro
ordens. Valor
posicional dos números.

Distrito Federal na
região Centro-Oeste
(Planejamento do DF:
construção processos
migratórios;
crescimento
demográfico Regiões
Administrativas e a
RIDE; etapas de
ocupação do DF –
semelhanças; formas de
organização dos
poderes: papel do
executivo, do
legislativo, do judiciário
e da sociedade civil.)

A ação das pessoas,
grupos sociais e
comunidades no tempo e
no espaço (nomadismo,
agricultura, escrita,
navegações, indústria
etc.)

(o corpo e seu
desenvolvimento como
forma de linguagem)

A ação das pessoas,
grupos sociais e
comunidades no tempo
e no espaço
(nomadismo,
agricultura, escrita,
navegações, indústria
etc.)

Revisão

Planeta Terra (pontos
cardeais, bússola e GPS)

sexta-feira
Classificação quanto à
tonicidade (oxítona,
paroxítona e
proparoxítona), com
foco em acentuação de
palavras conhecidas,
destacando a frequência
de paroxítonas na língua
portuguesa

Acentuação de palavras
conhecidas.
Distrito Federal na
região Centro-Oeste
(Planejamento do DF:
construção processos
migratórios;
crescimento
demográfico Regiões
Administrativas e a
RIDE; etapas de
ocupação do DF –
semelhanças; formas de
organização dos
poderes: papel do
executivo, do
legislativo, do judiciário
e da sociedade civil.)

Dia Letivo Temático

A ação das pessoas,
grupos sociais e
comunidades no tempo e
no espaço (nomadismo,
agricultura, escrita,
navegações, indústria
etc.)

sábado

180

Planeta Terra (pontos
cardeais, bússola e
GPS)

Lugares do sagrado no
Brasil (templos, igrejas,
terreiros, cemitérios
indígenas etc.)
Importância da Família
(a importância da
família em suas
diferentes composições
e da comunidade na
estruturação do ser
humano em sociedade)
Elementos básicos da
linguagem visual:
(relação entre ponto,
linha, plano, cor,
textura, forma, volume,
luz, ritmo, movimento,
equilíbrio.)

segunda-feira

Substantivos
(apresentação do
conceito, em situações
contextuais).

A ação das pessoas,
grupos sociais e
comunidades no tempo
e no espaço
(nomadismo,
agricultura, escrita,
navegações, indústria
etc.)

Sol e Lua (movimentos
cíclicos do sol e da lua,
fases da lua, rotação e
translação)

segunda-feira
Adjetivos
(apresentação do
conceito, em situações
contextuais).

terça-feira
Resolução de
situações-problema
envolvendo
significados da
subtração: retirar,
comparar e completar.
Cálculo mental, cálculo
aproximado,
estimativa, uso de
calculadora.

(População total do DF
e sua distribuição,
fluxos migratórios.)

Lugares do sagrado no
Brasil (templos, igrejas,
terreiros, cemitérios
indígenas etc.)
Importância da Família
(a importância da
família em suas
diferentes composições
e da comunidade na
estruturação do ser
humano em sociedade).
Elementos básicos da
linguagem visual:
(relação entre ponto,
linha, plano, cor,
textura, forma, volume,
luz, ritmo, movimento,
equilíbrio.)

terça-feira
Propriedades das
operações. Valor
posicional dos números.
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999

Classificação quanto à
tonicidade (oxítona,
paroxítona e
proparoxítona), com
foco em acentuação de
palavras conhecidas,
destacando a frequência
de paroxítonas na
língua portuguesa

Elementos básicos da
linguagem visual:
(relação entre ponto,
linha, plano, cor,
textura, forma, volume,
luz, ritmo, movimento,
equilíbrio.)

(o corpo e seu
desenvolvimento como
forma de linguagem)
Planeta Terra (pontos
cardeais, bússola e GPS)

Acentuação de palavras
conhecidas.

SEMANA 3 – 22/03 A 27/03
quarta-feira
quinta-feira

(regras das brincadeiras
e jogos como forma de
desenvolver o respeito à
diversidade,
solidariedade e
cooperação – jogos e
brincadeiras)

Resolução de situaçõesproblema envolvendo
significados da
subtração: retirar,
comparar e completar.
Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa,
uso de calculadora.

Substantivos
(apresentação do
conceito, em situações
contextuais).

Resolução de
situações-problema
envolvendo
significados da
subtração: retirar,
comparar e completar.
Cálculo mental, cálculo
aproximado,
estimativa, uso de
calculadora.

(População total do DF
e sua distribuição,
fluxos migratórios.)

Elementos básicos da
linguagem visual:
(relação entre ponto,
linha, plano, cor,
textura, forma, volume,
luz, ritmo, movimento,
equilíbrio.)

sexta-feira

Substantivos
(apresentação do
conceito, em situações
contextuais).

A ação das pessoas,
grupos sociais e
comunidades no tempo e
no espaço (nomadismo,
agricultura, escrita,
navegações, indústria
etc.)

(o corpo e seu
desenvolvimento como
forma de linguagem)
Sol e Lua (movimentos
cíclicos do sol e da lua,
fases da lua, rotação e
translação)

SEMANA 4 – 29/03 A 02/04
quarta-feira
quinta-feira
(regras das brincadeiras
e jogos como forma de
desenvolver o respeito à
diversidade,
solidariedade e
cooperação – jogos e
brincadeiras)

sábado

Propriedades das
operações. Valor
posicional dos números.
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999

sexta-feira

sábado
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A ação das pessoas,
grupos sociais e
comunidades no tempo
e no espaço
(nomadismo,
agricultura, escrita,
navegações, indústria
etc.)

Sol e Lua (movimentos
cíclicos do sol e da lua,
fases da lua, rotação e
translação)

(População total do DF e
sua distribuição, fluxos
migratórios.)

Lugares do sagrado no
Brasil (templos, igrejas,
terreiros, cemitérios
indígenas etc.)
Importância da Família
(a importância da família
em suas diferentes
composições e da
comunidade na
estruturação do ser
humano em sociedade)

Propriedades das
operações. Valor
posicional dos números.
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999

Adjetivos
(apresentação do
conceito, em situações
contextuais).

(População total do DF e
sua distribuição, fluxos
migratórios.)

Composição de cenas
teatrais: (monólogo,
standup, esquetes –
características,
definições, criação)

Composição de cenas
teatrais: (monólogo,
standup, esquetes –
características,
definições, criação)

segunda-feira
Substantivos e
adjetivos
(apresentação do
conceito, em situações
contextuais).
A ação das pessoas,
grupos sociais e
comunidades no tempo
e no espaço
(nomadismo,
agricultura, escrita,
navegações, indústria
etc.)

Registro do tempo e a
organização da vida
(como registramos o
tempo e organizamos a
vida)

terça-feira
Adição e subtração,
utilizando estratégias
diversas, como cálculo,
cálculo mental e
algoritmos diversos, além
de fazer estimativas do
resultado.

(Modos de vida nas
regiões administrativas
do DF.)

Lugares do sagrado no
Brasil (templos, igrejas,
terreiros, cemitérios
indígenas etc.)
Importância da Família (a
importância da família
em suas diferentes
composições e da
comunidade na
estruturação do ser
humano em sociedade)

SEMANA 5 – 05/04 A 10/04
quarta-feira
quinta-feira
(regras das
brincadeiras e jogos
como forma de
desenvolver o respeito
à diversidade,
solidariedade e
cooperação – jogos e
brincadeiras)
Adição e subtração,
utilizando estratégias
diversas, como cálculo,
cálculo mental e
algoritmos diversos,
além de fazer
estimativas do
resultado.

Substantivos e
adjetivos
(apresentação do
conceito, em situações
contextuais).

Adição e subtração,
utilizando estratégias
diversas, como cálculo,
cálculo mental e
algoritmos diversos,
além de fazer
estimativas do
resultado.

(Modos de vida nas
regiões administrativas
do DF.)

Espaços culturais do
Distrito Federal
(conhecer, localizar
etc.)

Espaços culturais do
Distrito
Federal(conhecer,
localizar etc.)

segunda-feira

Verbo (apresentação do
conceito, em situações
contextuais).

terça-feira
Sistema de numeração
decimal: ordem de
unidade de milhar.
Relação de ordem dos
números naturais e seu
posicionamento na reta
numerada.

SEMANA 6 – 12/04 A 16/04
quarta-feira
quinta-feira
(regras das brincadeiras
e jogos como forma de
desenvolver o respeito à
diversidade,
solidariedade e
cooperação – jogos e
brincadeiras)

Sistema de numeração
decimal: ordem de
unidade de milhar.
Relação de ordem dos
números naturais e seu
posicionamento na reta
numerada.

sexta-feira

sábado

Substantivos e adjetivos
(apresentação do
conceito, em situações
contextuais).

A ação das pessoas,
grupos sociais e
comunidades no tempo e
no espaço (nomadismo,
agricultura, escrita,
navegações, indústria
etc.)

(o corpo e seu
desenvolvimento como
forma de linguagem)
Registro do tempo e a
organização da vida
(como registramos o
tempo e organizamos a
vida)

sexta-feira
Verbo (pretérito perfeito,
presente e futuro) – em
texto com lacunas
(apenas evidenciar o
tempo passado, sem
classificar o aspecto).

sábado
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O passado e o presente
(a noção de
permanência e as lentas
transformações sociais
e culturais)

Registro do tempo e a
organização da vida
(como registramos o
tempo e organizamos a
vida)

segunda-feira

(Modos de vida nas
regiões administrativas
do DF.)

Lugares do sagrado no
Brasil (templos, igrejas,
terreiros, cemitérios
indígenas etc.)
Importância da Família
(a importância da
família em suas
diferentes composições
e da comunidade na
estruturação do ser
humano em sociedade)
Vivências musicais:
(Com brinquedos,
brincadeiras, jogos,
danças, canções e
histórias de diferentes
matrizes estéticas e
culturais)

terça-feira

Sistema de numeração
decimal: ordem de
unidade de milhar.
Relação de ordem dos
números naturais e seu
posicionamento na reta
numerada.

Verbo (pretérito
perfeito, presente e
futuro) – em texto com
lacunas (apenas
evidenciar o tempo
passado, sem classificar
o aspecto).

(Modos de vida nas
regiões administrativas
do DF.)

Vivências
musicais:(Com
brinquedos,
brincadeiras, jogos,
danças, canções e
histórias de diferentes
matrizes estéticas e
culturais)

SEMANA 7 – 19/04 A 24/04
quarta-feira
quinta-feira

O passado e o presente
(a noção de permanência
e as lentas
transformações sociais e
culturais)

(o corpo e seu
desenvolvimento como
forma de linguagem)
Registro do tempo e a
organização da vida
(como registramos o
tempo e organizamos a
vida)

sexta-feira

sábado

Pronomes

Pronomes pessoais (reto,
oblíquo) – uso do
pronome no texto,
realçando seus efeitos na
coesão.
(função nos textos)

Representação e relação
de ordem de números
naturais na reta
numérica. Valor
posicional dos números.

O passado e o presente
(a noção de permanência
e as lentas
transformações sociais e
culturais)

Cultura (espaços de
memória, cultura, lazer e
patrimônio)

O tempo da Terra
(Calendários e anos
bissextos; estações do
ano)

Lugares do sagrado no
Brasil (templos, igrejas,
terreiros, cemitérios
indígenas etc.)
Importância da Família
(a importância da
família em suas
diferentes composições
e da comunidade na
estruturação do ser
humano em sociedade)

Representação e relação
de ordem de números
naturais na reta
numérica. Valor
posicional dos números.

Cultura (espaços de
memória, cultura, lazer e
patrimônio)

Cores: (Diferenciação de
cores primárias,
secundárias e terciárias)

(possessivos,
demonstrativos e
interrogativos)
(função nos textos)
Pronomes pessoais (reto,
oblíquo) – uso do
pronome no texto,
realçando seus efeitos na
coesão. Pronomes
(possessivos,
demonstrativos e
interrogativos) (função
nos textos)
O passado e o presente (a
noção de permanência e
as lentas transformações
sociais e culturais)

(o corpo e seu
desenvolvimento como
forma de linguagem)
O tempo da Terra
(Calendários e anos
bissextos; estações do
ano)

Cores: (Diferenciação de
cores primárias,
secundárias e terciárias)

segunda-feira

Artigos

terça-feira
Identificação e descrição
de regularidades em

SEMANA 8 – 26/04 A 30/04
quarta-feira
quinta-feira
(regras das brincadeiras
e jogos como forma de
Identificação e descrição
desenvolver o respeito à
de regularidades em
diversidade,

sexta-feira
Advérbios, Conjunções
e Preposições

sábado
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(conceito e
classificação)
(função nos textos)

O passado e o presente
(a noção de
permanência e as lentas
transformações sociais
e culturais)

O tempo da Terra
(Calendários e anos
bissextos; estações do
ano)

sequências numéricas
recursivas.
Relação de igualdade
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.

solidariedade e
cooperação – jogos e
brincadeiras)

Cultura (espaços de
memória, cultura, lazer e
patrimônio)

Identificação e descrição
de regularidades em
sequências numéricas
recursivas.
Relação de igualdade
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.

Lugares do sagrado no
Brasil (templos, igrejas,
terreiros, cemitérios
indígenas etc.)
Importância da Família
(a importância da
família em suas
diferentes composições
e da comunidade na
estruturação do ser
humano em sociedade)

Numeral
(conceito e
classificação)

sequências numéricas
recursivas.
Relação de igualdade
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.

Cultura (espaços de
memória, cultura, lazer e
patrimônio)

Arte no DF:(artistas
locais e suas obras –
quem são, algumas
obras etc.)

(função nos textos)

(função nos textos)

O passado e o presente
(a noção de permanência
e as lentas
transformações sociais e
culturais)

(o corpo e seu
desenvolvimento como
forma de linguagem)
O tempo da Terra
(Calendários e anos
bissextos; estações do
ano)

Arte no DF:(artistas
locais e suas obras –
quem são, algumas
obras etc.)

segunda-feira

Revisão das classes
gramaticais
contextualizadas
(substantivo, adjetivo,
pronome, artigo,
numeral, advérbio,
conjunção e preposição)

O passado e o presente
(a noção de
permanência e as lentas
transformações sociais e
culturais)

Planeta Terra (pontos
cardeais, bússola e
GPS)

terça-feira
Identificação e descrição
de regularidades em
sequências numéricas
recursivas.
Relação de igualdade
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.
Distrito Federal na
região Centro-Oeste
(Planejamento do DF:
construção processos
migratórios; crescimento
demográfico Regiões
Administrativas e a
RIDE; etapas de
ocupação do DF –
semelhanças; formas de
organização dos
poderes: papel do
executivo, do
legislativo, do judiciário
e da sociedade civil.)
Lugares do sagrado no
Brasil (templos, igrejas,
terreiros, cemitérios
indígenas etc.)
Importância da Família
(a importância da
família em suas
diferentes composições
e da comunidade na

SEMANA 9 – 03/05 A 08/05
quarta-feira
quinta-feira

(regras das brincadeiras
e jogos como forma de
desenvolver o respeito à
diversidade,
solidariedade e
cooperação – jogos e
brincadeiras)

Identificação e descrição
de regularidades em
sequências numéricas
recursivas.
Relação de igualdade
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.

Revisão das classes
gramaticais
contextualizadas
(substantivo, adjetivo,
pronome, artigo,
numeral, advérbio,
conjunção e preposição)

Identificação e descrição
de regularidades em
sequências numéricas
recursivas.
Relação de igualdade
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.
Distrito Federal na
região Centro-Oeste
(Planejamento do DF:
construção processos
migratórios; crescimento
demográfico Regiões
Administrativas e a
RIDE; etapas de
ocupação do DF –
semelhanças; formas de
organização dos
poderes: papel do
executivo, do
legislativo, do judiciário
e da sociedade civil.)

Cores: (Diferenciação de
cores primárias,
secundárias e terciárias)

sexta-feira

Revisão das classes
gramaticais
contextualizadas
(substantivo, adjetivo,
pronome, artigo,
numeral, advérbio,
conjunção e preposição)

O passado e o presente
(a noção de
permanência e as lentas
transformações sociais e
culturais)

(o corpo e seu
desenvolvimento como
forma de linguagem)
Planeta Terra (pontos
cardeais, bússola e GPS)

sábado
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estruturação do ser
humano em sociedade)
Cores: (Diferenciação
de cores primárias,
secundárias e terciárias)

1º Bimestre / 2º Bimestre

segunda-feira
Vocabulário:
ampliação,
significação,
sinônimos e antônimos
(inferir sentido a partir
da leitura e uso do
dicionário)
Elementos coesivos e
de coerência (para
garantir a progressão
temática e conceitual)
Pontuação:
importância e uso
contextual; pontuação
do diálogo.

Capital Federal
(Antigas capitais,
Missão Cruls, a
história de JK, os
idealizadores de
Brasília - Lúcio Costa
e Niemeyer, os
candangos)

terça-feira

Sequência numérica
oral/escrita; conservação
de quantidade.
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até
9999.Leitura, escrita,
comparação e ordenação
de números naturais de
quatro ordens. Valor
posicional dos números.

Mapas (tipos variados de
mapas – características,
elaboradores, finalidades,
diferenças e
semelhanças; elementos
etc.); (uso das imagens
de satélites)

O Sol como fonte de
energia primária para
os seres vivos (o sol na
vida dos seres vivos)

(paz e justiça em
diversos grupos sociais família, escola e
comunidade) Produção e
encenação textos
dramáticos: (expressão
corporal; expressão
vocal: articulação, dicção
e projeção e
comunicação espontânea
das diferentes sensações olhar, ver, escutar, ouvir,
comer, pegar, cheirar,
andar etc.).

segunda-feira

terça-feira

Vocabulário:
ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário). Elementos
coesivos e de coerência
(para garantir a
progressão temática e

Leitura, escrita,
comparação e ordenação
de números naturais de
quatro ordens.
Valor posicional dos
números.

SEMANA 10 – 10/05 A 14/05
quarta-feira
quinta-feira

Danças de matriz
indígena (Toré,
Cateretê, Acyigua etc.)
Danças de matriz
africana (Maracatu,
Jongo, Samba, Frevo
etc.) – conhecer e
dançar

Sequência numérica
oral/escrita;
conservação de
quantidade. Sequência
oral numérica; leitura,
registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até9999.
Leitura, escrita,
comparação e
ordenação de números
naturais de quatro
ordens. Valor posicional
dos números.
Vocabulário: ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário) Elementos
coesivos e de coerência
(para garantir a
progressão temática e
conceitual) Pontuação:
importância e uso
contextual; pontuação
do diálogo.

Sequência numérica
oral/escrita; conservação
de quantidade.
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até
9999.Leitura, escrita,
comparação e ordenação
de números naturais de
quatro ordens. Valor
posicional dos números.

Mapas (tipos variados de
mapas – características,
elaboradores, finalidades,
diferenças e
semelhanças; elementos
etc.); (uso das imagens
de satélites)

Produção e encenação
textos dramáticos:
(expressão corporal;
expressão vocal:
articulação, dicção e
projeção e comunicação
espontânea das diferentes
sensações - olhar, ver,
escutar, ouvir, comer,
pegar, cheirar, andar
etc.).

SEMANA 11 – 17/05 a 21/05
quarta-feira
quinta-feira

Danças de matriz
indígena (Toré, Cateretê,
Acyigua etc.)
Danças de matriz
africana (Maracatu,
Jongo, Samba, Frevo
etc.) – conhecer e dançar

Leitura, escrita,
comparação e ordenação
de números naturais de
quatro ordens.
Valor posicional dos
números.

sexta-feira

sábado

Vocabulário:
ampliação,
significação,
sinônimos e antônimos
(inferir sentido a partir
da leitura e uso do
dicionário)
Elementos coesivos e
de coerência (para
garantir a progressão
temática e conceitual)
Pontuação:
importância e uso
contextual; pontuação
do diálogo.

Capital Federal
(Antigas capitais,
Missão Cruls, a
história de JK, os
idealizadores de
Brasília - Lúcio Costa
e Niemeyer, os
candangos)

(confecção de
brinquedos e jogos
com sucata,
reutilizáveis e
recicláveis)
O Sol como fonte de
energia primária para
os seres vivos (o sol na
vida dos seres vivos)

sexta-feira
Vocabulário:
ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário) Elementos
coesivos e de coerência
(para garantir a
progressão temática e

sábado
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conceitual). Gêneros
que apresentam a
narrativa em sua
organização interna:
fábulas tradicionais e
modernas; contos de
suspense; conto
popular; lendas, mitos e
crônica – análise de
mecanismos de coesão
e coerência, reconto
oral e produção escrita.
Capital Federal
(Antigas capitais,
Missão Cruls, a história
de JK, os idealizadores
de Brasília - Lúcio
Costa e Niemeyer, os
candangos)

conceitual). Gêneros
que apresentam a
narrativa em sua
organização interna:
fábulas tradicionais e
modernas; contos de
suspense; conto
popular; lendas, mitos e
crônica – análise de
mecanismos de coesão
e coerência, reconto
oral e produção escrita.
Mapas (tipos variados
de mapas –
características,
elaboradores,
finalidades, diferenças e
semelhanças; elementos
etc.); (uso das imagens
de satélites)

(paz e justiça em
diversos grupos sociais família, escola e
comunidade)

O Sol como fonte de
energia primária para
os seres vivos (o sol na
vida dos seres vivos)

segunda-feira
Gêneros que
apresentam a narrativa
em sua organização
interna: fábulas
tradicionais e
modernas; contos de
suspense; conto
popular; lendas, mitos e
crônica – análise de
mecanismos de coesão
e coerência, reconto
oral e produção escrita.
Vocabulário:
ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário) Elementos
coesivos e de coerência
(para garantir a
progressão temática e
conceitual)
Capital Federal
(Antigas capitais,
Missão Cruls, a história
de JK, os idealizadores
de Brasília - Lúcio
Costa e Niemeyer, os
candangos)

Produção e encenação
textos dramáticos:
(expressão corporal;
expressão vocal:
articulação, dicção e
projeção e comunicação
espontânea das
diferentes sensações olhar, ver, escutar,
ouvir, comer, pegar,
cheirar, andar etc.).

terça-feira

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens.

(noções de proporção,
escala e referenciais de
localização)

Leitura, escrita,
comparação e ordenação
de números naturais de
quatro ordens.
Valor posicional dos
números.
Vocabulário: ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da leitura
e uso do dicionário).
Elementos coesivos e de
coerência (para garantir
a progressão temática e
conceitual) Gêneros que
apresentam a narrativa
em sua organização
interna: fábulas
tradicionais e modernas;
contos de suspense;
conto popular; lendas,
mitos e crônica – análise
de mecanismos de
coesão e coerência,
reconto oral e produção
escrita.

Mapas (tipos variados
de mapas –
características,
elaboradores,
finalidades, diferenças e
semelhanças; elementos
etc.); (uso das imagens
de satélites)

Capital Federal
(Antigas capitais,
Missão Cruls, a história
de JK, os idealizadores
de Brasília - Lúcio
Costa e Niemeyer, os
candangos)

Produção e encenação
textos dramáticos:
(expressão corporal;
expressão vocal:
articulação, dicção e
projeção e comunicação
espontânea das
diferentes sensações olhar, ver, escutar,
ouvir, comer, pegar,
cheirar, andar etc.).

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
O Sol como fonte de
energia primária para
os seres vivos (o sol na
vida dos seres vivos)

SEMANA 12 – 24/05 a 29/05
quarta-feira
quinta-feira

Danças de matriz
indígena (Toré, Cateretê,
Acyigua etc.)
Danças de matriz
africana (Maracatu,
Jongo, Samba, Frevo
etc.) – conhecer e dançar

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens.

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens.

(noções de proporção,
escala e referenciais de
localização)

sexta-feira
Gêneros que
apresentam a narrativa
em sua organização
interna: fábulas
tradicionais e
modernas; contos de
suspense; conto
popular; lendas, mitos e
crônica – análise de
mecanismos de coesão
e coerência, reconto
oral e produção escrita.
Vocabulário:
ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário) Elementos
coesivos e de coerência
(para garantir a
progressão temática e
conceitual)
Capital Federal
(Antigas capitais,
Missão Cruls, a história
de JK, os idealizadores
de Brasília - Lúcio
Costa e Niemeyer, os
candangos)

sábado
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O Sol como fonte
primária para a
produção de alimentos
(o sol e a produção de
alimentos)

segunda-feira
Vocabulário:
ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário)

(paz e justiça em
diversos grupos sociais
- família, escola e
comunidade)
Cores:(Cores na
natureza e as produzidas
pelo ser humano
semelhanças e
diferenças, produção)

terça-feira

Figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera):
reconhecimento, análise.

Elementos coesivos e
de coerência (para
garantir a progressão
temática e conceitual)
Capital Federal
(Antigas capitais,
Missão Cruls, a história
de JK, os idealizadores
de Brasília - Lúcio
Costa e Niemeyer, os
candangos)

O Sol como fonte
primária para a
produção de alimentos
(o sol e a produção de
alimentos)

segunda-feira

Gêneros que apresentam
a narrativa em sua
organização interna:
fábulas tradicionais e
modernas; contos de
suspense; conto popular;
lendas, mitos e crônica –
análise de mecanismos
de coesão e coerência,
reconto oral e produção
escrita. Vocabulário:
ampliação, significação,
sinônimos e antônimos
(inferir sentido a partir
da leitura e uso do
dicionário). Elementos
coesivos e de coerência
(para garantir a
progressão temática e
conceitual)

Cores: (Cores na
natureza e as produzidas
pelo ser humano
semelhanças e
diferenças, produção)

SEMANA 13 – 31/05 A 04/06
quarta-feira
quinta-feira

(noções de proporção,
escala e referenciais de
localização)

(paz e justiça em diversos
grupos sociais - família,
escola e comunidade)

Vocabulário: ampliação,
significação, sinônimos e
antônimos (inferir
sentido a partir da leitura
e uso do dicionário)

Dança(Manifestações de
dança da comunidade local
e regional)

terça-feira

Capital Federal
(Antigas capitais,
Missão Cruls, a história
de JK, os idealizadores
de Brasília - Lúcio
Costa e Niemeyer, os
candangos)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
O Sol como fonte
primária para a
produção de alimentos
(o sol e a produção de
alimentos)

Elementos coesivos e de
coerência (para garantir a
progressão temática e
conceitual)

SEMANA 14 – 07/06 A 11/06
quarta-feira
quinta-feira

Vocabulário:
ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário)

sexta-feira
Criação de manchetes
para notícias.

Figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera):
reconhecimento, análise
de características e
planificações.

Danças de matriz
indígena (Toré, Cateretê,
Acyigua etc.)
Danças de matriz
africana (Maracatu,
Jongo, Samba, Frevo
etc.) – conhecer e dançar

sábado

Elementos coesivos e
de coerência (para
garantir a progressão
temática e conceitual)

Criação de manchetes
para notícias.
Notícia: escrita de texto
de autoria a partir de

sexta-feira
Vocabulário:
ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário)

Danças de matriz
indígena (Toré, Cateretê,
Acyigua etc.)
Danças de matriz
africana (Maracatu,
Jongo, Samba, Frevo
etc.) – conhecer e dançar

Figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera):
reconhecimento, análise.

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
O Sol como fonte
primária para a
produção de alimentos
(o sol e a produção de
alimentos)

Figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera):
reconhecimento, análise
de características e
planificações.

Notícia: escrita de texto
de autoria a partir de
Vocabulário:
ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário)

sábado
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Elementos coesivos e
de coerência (para
garantir a progressão
temática e conceitual)

os processos
migratórios para a
formação do Brasil (os
grupos indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização
territorial, a presença)

Elementos coesivos e
de coerência (para
garantir a progressão
temática e conceitual)

Localização e
Orientação (distância,
pontos cardeais,
orientação etc.)

(paz e justiça em
diversos grupos sociais família, escola e
comunidade)
Ciclagem de Nutriente
(o ciclo de
transformação dos
nutrientes)

segunda-feira
Sinopse (de livros ou
filmes): produção após
assistir a um filme ou
ler um livro.
Vocabulário:
ampliação, significação,
sinônimos e antônimos
(inferir sentido a partir
da leitura e uso do
dicionário). Elementos
coesivos e de coerência
(para garantir a
progressão temática e
conceitual)

Arte do DF – matrizes
brasileiras (Grupos
indígenas (TapuiasFulniôs, Guajajaras,
Pataxós, Tukano e
outros), Quilombo
Mesquita, Ciganos e
Afro-brasileiros)

terça-feira

Figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera):
reconhecimento, análise
de características e
planificações.

Criação de manchetes
para notícias.
Notícia: escrita de texto
de autoria a partir de
Vocabulário: ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da leitura
e uso do dicionário)

Arte do DF – matrizes
brasileiras (Grupos
indígenas (TapuiasFulniôs, Guajajaras,
Pataxós, Tukano e
outros), Quilombo
Mesquita, Ciganos e
Afro-brasileiros)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Ciclagem de Nutriente
(o ciclo de
transformação dos
nutrientes)

Elementos coesivos e de
coerência (para garantir
a progressão temática e
conceitual)
SEMANA 15 – 14/06 A 19/06
quarta-feira
quinta-feira

Propriedades das
operações.
Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa,
uso de calculadora
Composição e
decomposição de um
número natural de até
cinco ordens, por meio
de adições e
multiplicações por
potências de 10

Localização e
Orientação (distância,
pontos cardeais,
orientação etc.)

os processos
migratórios para a
formação do Brasil (os
grupos indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização
territorial, a presença)

Propriedades das
operações.
Danças de matriz
indígena (Toré,
Cateretê, Acyigua etc.)
Danças de matriz
africana (Maracatu,
Jongo, Samba, Frevo
etc.) – conhecer e dançar

Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa,
uso de calculadora
Composição e
decomposição de um
número natural de até
cinco ordens, por meio
de adições e
multiplicações por
potências de 10

sexta-feira
Sinopse (de livros ou
filmes): produção após
assistir a um filme ou
ler um livro.
Vocabulário:
ampliação, significação,
sinônimos e antônimos
(inferir sentido a partir
da leitura e uso do
dicionário) Elementos
coesivos e de coerência
(para garantir a
progressão temática e
conceitual)

Propriedades das
operações.
os processos
migratórios para a
formação do Brasil (os
grupos indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização
territorial, a presença)

Localização e
Orientação (distância,
pontos cardeais,
orientação etc.)

(paz e justiça em
diversos grupos sociais família, escola e
comunidade)
Ciclagem de Nutriente
(o ciclo de
transformação dos
nutrientes)

Espetáculos cênicos
convencionais e não
convencionais.
(diferentes formas de
teatro e a relação com a
plateia)

Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa,
uso de calculadora
Composição e
decomposição de um
número natural de até
cinco ordens, por meio
de adições e
multiplicações por
potências de 10
Sinopse (de livros ou
filmes): produção após
assistir a um filme ou ler
um livro.
Vocabulário: ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário)

Localização e
Orientação (distância,
pontos cardeais,
orientação etc.)

os processos
migratórios para a
formação do Brasil (os
grupos indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização
territorial, a presença)

Espetáculos cênicos
convencionais e não
convencionais.
(diferentes formas de
teatro e a relação com a
plateia)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Ciclagem de Nutriente
(o ciclo de
transformação dos
nutrientes)

sábado
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Elementos coesivos e
de coerência (para
garantir a progressão
temática e conceitual)

segunda-feira

terça-feira

SEMANA 16 – 21/06 A 25/06
quarta-feira
quinta-feira

Resumo de livro.

Vocabulário:
ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário)

sábado

Resumo de livro.

Medidas de
comprimento, massa e
capacidade: estimativas,
utilização de
instrumentos de medida
e de unidades de medida
convencionais mais
usuais (lata de óleo,
punhado, entre outros).

Danças de matriz
indígena (Toré,
Cateretê, Acyigua etc.)
Danças de matriz
africana (Maracatu,
Jongo, Samba, Frevo
etc.) – conhecer e
dançar

Medidas de
comprimento, massa e
capacidade: estimativas,
utilização de
instrumentos de medida
e de unidades de medida
convencionais mais
usuais (lata de óleo,
punhado, entre outros).

Elementos coesivos e
de coerência (para
garantir a progressão
temática e conceitual)

os processos
migratórios para a
formação do Brasil (os
grupos indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização
territorial, a presença)

sexta-feira

Vocabulário:
ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário)
Elementos coesivos e
de coerência (para
garantir a progressão
temática e conceitual)

Atividades econômicas
(principais atividades
econômicas e produtivas)

Medidas de
comprimento, massa e
capacidade: estimativas,
utilização de
instrumentos de medida
e de unidades de medida
convencionais mais
usuais (lata de óleo,
punhado, entre outros).

Atividades econômicas
(principais atividades
econômicas e produtivas)

os processos
migratórios para a
formação do Brasil (os
grupos indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização
territorial, a presença)

Cores: (Experimentação
com cores frias e cores
quentes. – pintura e
expressão)

(confecção de
brinquedos e jogos
com sucata,
reutilizáveis e
recicláveis)
Teias alimentares
(as relações entre os
níveis tróficos etc.)

Resumo de livro.

Teias alimentares
(as relações entre os
níveis tróficos etc.)

segunda-feira

(paz e justiça em
diversos grupos sociais família, escola e
comunidade)
Cores: (Experimentação
com cores frias e cores
quentes. – pintura e
expressão)

terça-feira

Vocabulário: ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário)
Elementos coesivos e
de coerência (para
garantir a progressão
temática e conceitual)

SEMANA 17 – 28/06 A 02/07
quarta-feira
quinta-feira

Biografia e obras de
autores selecionados.
Vocabulário:
ampliação,
significação,
sinônimos e
antônimos (inferir
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário)
Elementos coesivos
e de coerência (para
garantir a progressão
temática e conceitual)
os processos
migratórios para a
formação do Brasil
(os grupos indígenas,

sexta-feira
Biografia e obras de
autores selecionados.

Áreas de figuras
construídas em malhas
quadriculadas. Sequência
numérica oral/escrita;
conservação de
quantidade.Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de quantidades
até 9999.

Danças de matriz
indígena (Toré, Cateretê,
Acyigua etc.)
Danças de matriz africana
(Maracatu, Jongo, Samba,
Frevo etc.) – conhecer e
dançar

Atividades econômicas
(principais atividades
econômicas e produtivas)

Áreas de figuras
construídas em malhas
quadriculadas. Sequência
numérica oral/escrita;

Áreas de figuras
construídas em malhas
quadriculadas. Sequência
numérica oral/escrita;
conservação de
quantidade.Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de quantidades
até 9999.

Atividades econômicas
(principais atividades
econômicas e produtivas)

Vocabulário:
ampliação,
significação,
sinônimos e
antônimos (inferir
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário)
Elementos coesivos
e de coerência (para
garantir a progressão
temática e conceitual)
os processos
migratórios para a
formação do Brasil
(os grupos indígenas,

sábado
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seu deslocamento e
sua reorganização
territorial, a presença)

conservação de
quantidade.Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de quantidades
até 9999.

seu deslocamento e
sua reorganização
territorial, a presença)

Biografia e obras de
autores selecionados.

Teias alimentares
(as relações entre os
níveis tróficos etc.)

segunda-feira
Cordel: análise do
gênero e estudo de
obras de alguns
autores.
Vocabulário:
ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário)
Elementos coesivos e
de coerência (para
garantir a progressão
temática e conceitual)

Capital Federal
(Antigas capitais,
Missão Cruls, a história
de JK, os idealizadores
de Brasília - Lúcio
Costa e Niemeyer, os
candangos)

Cadeias Alimentares
(predação, ciclo dos
nutrientes etc.)

(paz e justiça em diversos
grupos sociais - família,
escola e comunidade)
Cores: (Experimentação
com cores frias e cores
quentes. – pintura e
expressão)

terça-feira
Identificação e
utilização dos principais
instrumentos de medidas
presentes no contexto
sociocultural: régua,
para medir pequenos
objetos e distâncias;
trena e metro, para
medir distâncias
maiores; fita métrica,
para medir o corpo;
balanças, explorando
diferentes tipos e usos;
recipientes graduados
para comparar
quantidades de líquidos;
termômetros,
velocímetros, relógios e
cronômetros.

Mapas (tipos variados
de mapas –
características,
elaboradores,
finalidades, diferenças e
semelhanças; elementos
etc.); (uso das imagens
de satélites)

(paz e justiça em
diversos grupos sociais família, escola e
comunidade)
Dança (Manifestações
de dança da comunidade
local e regional)

Vocabulário: ampliação,
significação, sinônimos e
antônimos (inferir sentido
a partir da leitura e uso do
dicionário)

Cores: (Experimentação
com cores frias e cores
quentes. – pintura e
expressão)

Elementos coesivos e de
coerência (para garantir a
progressão temática e
conceitual)

SEMANA 18 – 05/07 A 10/07
quarta-feira
quinta-feira
Identificação e
utilização dos principais
instrumentos de medidas
presentes no contexto
sociocultural: régua,
para medir pequenos
Danças de matriz
objetos e distâncias;
indígena (Toré, Cateretê,
trena e metro, para
Acyigua etc.)
medir distâncias
Danças de matriz
maiores; fita métrica,
africana (Maracatu,
para medir o corpo;
Jongo, Samba, Frevo
balanças, explorando
etc.) – conhecer e dançar
diferentes tipos e usos;
recipientes graduados
para comparar
quantidades de líquidos;
termômetros,
velocímetros, relógios e
cronômetros.
Identificação e
utilização dos principais
instrumentos de medidas
presentes no contexto
sociocultural: régua,
para medir pequenos
objetos e distâncias;
trena e metro, para
medir distâncias
(noções de proporção,
maiores; fita métrica,
escala e referenciais de
para medir o corpo;
localização)
balanças, explorando
diferentes tipos e usos;
recipientes graduados
para comparar
quantidades de líquidos;
termômetros,
velocímetros, relógios e
cronômetros.
Cordel: análise do
gênero e estudo de obras
de alguns autores.
Vocabulário: ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da leitura
e uso do dicionário)
Elementos coesivos e de
coerência (para garantir
a progressão temática e
conceitual)

Dança (Manifestações
de dança da comunidade
local e regional)

(confecção de
brinquedos e jogos
com sucata,
reutilizáveis e
recicláveis)
Teias alimentares
(as relações entre os
níveis tróficos etc.)

sexta-feira
Cordel: análise do
gênero e estudo de
obras de alguns
autores.
Vocabulário:
ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário)
Elementos coesivos e
de coerência (para
garantir a progressão
temática e conceitual)

Capital Federal
(Antigas capitais,
Missão Cruls, a história
de JK, os idealizadores
de Brasília - Lúcio
Costa e Niemeyer, os
candangos)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Cadeias Alimentares
(predação, ciclo dos
nutrientes etc.)

sábado
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segunda-feira
Fábula: produção de
reconto e autoria de
fábulas após
comparação entre
fábulas tradicionais e
contemporâneas,
considerando os
aspectos que compõem
esse gênero.
Vocabulário:
ampliação, significação,
sinônimos e antônimos
(inferir sentido a partir
da leitura e uso do
dicionário). Elementos
coesivos e de coerência
(para garantir a
progressão temática e
conceitual)

os processos
migratórios para a
formação do Brasil (os
grupos indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização
territorial, a presença)

terça-feira

Relógio analógico
Situações-problema
envolvendo
transformações entre as
principais unidades de
tempo: dia/mês;
dia/semana; mês/ano;
horas/diasMedidas de
tempo: leitura e registro
de horas em relógios
digitais e analógicos,
duração de eventos e
relações entre
unidadesde medida de
tempo

Localização e Orientação
(distância, pontos
cardeais, orientação etc.)

(paz e justiça em
diversos grupos sociais família, escola e
comunidade)
Cadeias Alimentares
(predação, ciclo dos
nutrientes etc.)

Espetáculos cênicos
convencionais e não
convencionais.
(diferentes formas de
teatro e a relação com a
plateia)

SEMANA 19 – 12/07 A 16/07
quarta-feira
quinta-feira

Danças de matriz
indígena (Toré, Cateretê,
Acyigua etc.)
Danças de matriz
africana (Maracatu,
Jongo, Samba, Frevo
etc.) – conhecer e dançar

Relógio analógico
Situações-problema
envolvendo
transformações entre as
principais unidades de
tempo: dia/mês;
dia/semana; mês/ano;
horas/diasMedidas de
tempo: leitura e registro
de horas em relógios
digitais e analógicos,
duração de eventos e
relações entre
unidadesde medida de
tempo
Fábula: produção de
reconto e autoria de
fábulas após comparação
entre fábulas tradicionais
e contemporâneas,
considerando os aspectos
que compõem esse
gênero.
Vocabulário: ampliação,
significação, sinônimos e
antônimos (inferir
sentido a partir da leitura
e uso do dicionário)
Elementos coesivos e de
coerência (para garantir a
progressão temática e
conceitual)

Relógio analógico
Situações-problema
envolvendo
transformações entre as
principais unidades de
tempo: dia/mês;
dia/semana; mês/ano;
horas/diasMedidas de
tempo: leitura e registro
de horas em relógios
digitais e analógicos,
duração de eventos e
relações entre
unidadesde medida de
tempo

sexta-feira

sábado

Fábula: produção de
reconto e autoria de
fábulas após
comparação entre
fábulas tradicionais e
contemporâneas,
considerando os
aspectos que compõem
esse gênero.
Vocabulário:
ampliação, significação,
sinônimos e antônimos
(inferir sentido a partir
da leitura e uso do
dicionário). Elementos
coesivos e de coerência
(para garantir a
progressão temática e
conceitual)

Atividades econômicas
(principais atividades
econômicas e
produtivas)

os processos
migratórios para a
formação do Brasil (os
grupos indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização
territorial, a presença)

Espetáculos cênicos
convencionais e não
convencionais.
(diferentes formas de
teatro e a relação com a
plateia)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Cadeias Alimentares
(predação, ciclo dos
nutrientes etc.)

3º BIMESTRE

segunda-feira
Análise e percepção de
elementos da narrativa,
presentes em diferentes
gêneros: foco narrativo;
características físicas e
psicológicas (teimoso,
corajoso etc.) do
personagem principal;
identificação de
personagens
secundários;
caracterização de lugar
(onde) e o tempo
(quando), enredo

terça-feira

Sequência numérica
oral/escrita;
conservação de
quantidade.
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.

SEMANA 20 – 02/08 A 06/08
quarta-feira
quinta-feira

Brincadeiras e jogos de
matriz indígena (peteca,
jogo da onça, corrida de
tora etc.)

Sequência numérica
oral/escrita;
conservação de
quantidade.
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.

sexta-feira
Análise e percepção de
elementos da narrativa,
presentes em diferentes
gêneros: foco narrativo;
características físicas e
psicológicas (teimoso,
corajoso etc.) do
personagem principal;
identificação de
personagens
secundários;
caracterização de lugar
(onde) e o tempo
(quando), enredo

sábado
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(desenvolvimento do
conflito, clímax e
desfecho), discurso
direto e indireto

os processos migratórios
para a formação do
Brasil (os grupos
indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização territorial,
a presença)

O novo coronavírus
(doença, tratamento e
prevenção)
Vacinação e
Higienização (a
importância da
vacinação e da
higienização para a
promoção da saúde)

segunda-feira
Análise e percepção de
elementos da narrativa,
presentes em diferentes
gêneros: foco narrativo;
características físicas e
psicológicas (teimoso,
corajoso etc.) do
personagem principal;
identificação de
personagens secundários;
caracterização de lugar
(onde) e o tempo
(quando), enredo
(desenvolvimento do
conflito, clímax e
desfecho), discurso direto
e indireto
os processos migratórios
para a formação do
Brasil (os grupos
indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização territorial,
a presença)

O novo coronavírus
(doença, tratamento e
prevenção)
Vacinação e
Higienização (a
importância da vacinação
e da higienização para a
promoção da saúde)

(desenvolvimento do
conflito, clímax e
desfecho), discurso
direto e indireto
Aspectos Naturais
(Relevo - áreas altas,
baixas, planas e
elevações; águas - rios,
lagos, mares, lagoas,
canais e baías;
vegetação - natural e
introduzida; clima e
tempo - temperatura,
chuvas, vento e
umidade.)

Manifestações
religiosidades do Brasil
e no DF (cantos, danças
e narrativas nas
principais manifestações
e as representações na
arte)
Música brasileira
(gêneros e estilos
musicais das regiões
brasileiras)

terça-feira

Leitura, escrita,
comparação e
ordenação de números
naturais de quatro
ordens.
Valor posicional dos
números.

Aspectos Naturais
(Relevo - áreas altas,
baixas, planas e
elevações; águas - rios,
lagos, mares, lagoas,
canais e baías;
vegetação - natural e
introduzida; clima e
tempo - temperatura,
chuvas, vento e
umidade.)
Manifestações
religiosidades do Brasil
e no DF (cantos,
danças e narrativas nas
principais
manifestações e as
representações na arte)
Música brasileira
(gêneros e estilos

Sequência numérica
oral/escrita; conservação
de quantidade.
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.
Análise e percepção de
elementos da narrativa,
presentes em diferentes
gêneros: foco narrativo;
características físicas e
psicológicas (teimoso,
corajoso etc.) do
personagem principal;
identificação de
personagens
secundários;
caracterização de lugar
(onde) e o tempo
(quando), enredo
(desenvolvimento do
conflito, clímax e
desfecho), discurso
direto e indireto

Aspectos Naturais
(Relevo - áreas altas,
baixas, planas e
elevações; águas - rios,
lagos, mares, lagoas,
canais e baías;
vegetação - natural e
introduzida; clima e
tempo - temperatura,
chuvas, vento e
umidade.)

Música brasileira
(gêneros e estilos
musicais das regiões
brasileiras)

SEMANA 21 – 09/08 A 13/08
quarta-feira
quinta-feira

Brincadeiras e jogos de
matriz africana (escravos
de Jó, terra-mar, mamba
etc.)

Leitura, escrita,
comparação e ordenação
de números naturais de
quatro ordens.
Valor posicional dos
números.
Análise e percepção de
elementos da narrativa,
presentes em diferentes
gêneros: foco narrativo;
características físicas e
psicológicas (teimoso,
corajoso etc.) do
personagem principal;
identificação de
personagens secundários;
caracterização de lugar
(onde) e o tempo

Leitura, escrita,
comparação e
ordenação de números
naturais de quatro
ordens.
Valor posicional dos
números.

Aspectos Naturais
(Relevo - áreas altas,
baixas, planas e
elevações; águas rios, lagos, mares,
lagoas, canais e baías;
vegetação - natural e
introduzida; clima e
tempo - temperatura,
chuvas, vento e
umidade.)

Música brasileira
(gêneros e estilos
musicais das regiões
brasileiras)

os processos migratórios
para a formação do
Brasil (os grupos
indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização territorial,
a presença)

Brincadeiras e jogos de
matriz africana
(escravos de Jó, terramar, mamba etc.)
O novo coronavírus
(doença, tratamento e
prevenção)
Vacinação e
Higienização (a
importância da
vacinação e da
higienização para a
promoção da saúde)

sexta-feira
Análise e percepção de
elementos da narrativa,
presentes em diferentes
gêneros: foco narrativo;
características físicas e
psicológicas (teimoso,
corajoso etc.) do
personagem principal;
identificação de
personagens secundários;
caracterização de lugar
(onde) e o tempo
(quando), enredo
(desenvolvimento do
conflito, clímax e
desfecho), discurso
direto e indireto
os processos migratórios
para a formação do
Brasil (os grupos
indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização territorial,
a presença)

Brincadeiras e jogos de
matriz indígena (peteca,
jogo da onça, corrida de
tora etc.)
O novo coronavírus
(doença, tratamento e
prevenção)
Vacinação e
Higienização (a
importância da vacinação
e da higienização para a
promoção da saúde)

sábado
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musicais das regiões
brasileiras)

segunda-feira

Entrevistas.

os processos migratórios
para a formação do
Brasil (os grupos
indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização territorial,
a presença)

Queimadas (impacto das
queimadas para a
biodiversidade e o meio
ambiente) (impacto na
vida dos
microrganismos)

segunda-feira

Obras literárias, de arte
e pinturas conhecidas.

os processos
migratórios para a
formação do Brasil (os
grupos indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização
territorial, a presença)

Queimadas (impacto
das queimadas para a
biodiversidade e o meio

terça-feira

(quando), enredo
(desenvolvimento do
conflito, clímax e
desfecho), discurso
direto e indireto
SEMANA 22 – 16/08 A 20/08
quarta-feira
quinta-feira

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens.
Propriedades das
operações.
Aspectos Naturais
(Relevo - áreas altas,
baixas, planas e
elevações; águas - rios,
lagos, mares, lagoas,
canais e baías; vegetação
- natural e introduzida;
clima e tempo temperatura, chuvas,
vento e umidade.)
Manifestações
religiosidades do Brasil
e no DF (cantos, danças
e narrativas nas
principais manifestações
e as representações na
arte)

Brincadeiras e jogos de
matriz indígena
(peteca, jogo da onça,
corrida de tora etc.)

Espaços de informações
e de comunicação
artística/cultural:
(museus, mostras,
exposições, galerias,
oficinas, ateliês e outros.
– semelhanças e
diferenças)

Entrevistas.

terça-feira
Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa,
uso de calculadora.
Elaboração e resolução
de problemas
envolvendo diferentes
significados da
multiplicação e da
divisão: adição de
parcelas iguais,
configuração retangular,
proporcionalidade,
partilha e medida

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens.
Propriedades das
operações.

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens.
Propriedades das
operações.
Aspectos Naturais
(Relevo - áreas altas,
baixas, planas e
elevações; águas - rios,
lagos, mares, lagoas,
canais e baías; vegetação
- natural e introduzida;
clima e tempo temperatura, chuvas,
vento e umidade.)

Espaços de informações
e de comunicação
artística/cultural:
(museus, mostras,
exposições, galerias,
oficinas, ateliês e outros.
– semelhanças e
diferenças)

SEMANA 23 – 23/08 A 27/08
quarta-feira
quinta-feira

Brincadeiras e jogos de
matriz africana (escravos
de Jó, terra-mar, mamba
etc.)

Características das
paisagens naturais e
antrópicas (o ambiente
em que vive, a ação
humana na conservação
ou degradação.)

Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa,
uso de calculadora.
Elaboração e resolução
de problemas
envolvendo diferentes
significados da
multiplicação e da
divisão: adição de
parcelas iguais,
configuração retangular,
proporcionalidade,
partilha e medida

Manifestações
religiosidades do Brasil e
no DF (cantos, danças e

Obras literárias, de arte e
pinturas conhecidas.

Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa,
uso de calculadora.
Elaboração e resolução
de problemas
envolvendo diferentes
significados da
multiplicação e da
divisão: adição de
parcelas iguais,
configuração retangular,
proporcionalidade,
partilha e medida

Características das
paisagens naturais e
antrópicas (o ambiente
em que vive, a ação
humana na conservação
ou degradação.)

Brasília como arte
(Athos Bulcão. Desenho

sexta-feira

sábado

Entrevistas.

os processos migratórios
para a formação do
Brasil (os grupos
indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização territorial,
a presença)

Brincadeiras e jogos de
matriz africana
(escravos de Jó, terramar, mamba etc.)
Queimadas (impacto das
queimadas para a
biodiversidade e o meio
ambiente) (impacto na
vida dos
microrganismos)

sexta-feira

Obras literárias, de arte
e pinturas conhecidas.

os processos
migratórios para a
formação do Brasil (os
grupos indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização
territorial, a presença)

Brincadeiras e jogos de
matriz indígena (peteca,

sábado
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ambiente) (impacto na
vida dos
microrganismos)

narrativas nas principais
manifestações e as
representações na arte)

de Lúcio Costa.
Monumentos de Oscar
Niemeyer.)

Brasília como arte
(Athos Bulcão. Desenho
de Lúcio Costa.
Monumentos de Oscar
Niemeyer.)

segunda-feira
Obras literárias
(apreciação, escuta e
manuseio;
Livros e obras infantis:
Clássicos da Literatura
Infantil.
compreensão e
interpretação, leitura
individual e coletiva.)

O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)

Queimadas (impacto
das queimadas para a
biodiversidade e o meio
ambiente) (impacto na
vida dos
microrganismos)

segunda-feira
Relatos de
acontecimentos, histórias
e experiências vividas a
partir de anotações
prévias

SEMANA 24 – 30/08 A 03/09
quarta-feira
quinta-feira

terça-feira

Sequência numérica
recursiva formada por
múltiplos de um número
natural. Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.

Características das
paisagens naturais e
antrópicas (o ambiente
em que vive, a ação
humana na conservação
ou degradação.)
Manifestações
religiosidades do Brasil
e no DF (cantos, danças
e narrativas nas
principais manifestações
e as representações na
arte)
Brasília como arte
(Athos Bulcão. Desenho
de Lúcio Costa.
Monumentos de Oscar
Niemeyer.)

terça-feira

Brincadeiras e jogos de
matriz indígena (peteca,
jogo da onça, corrida de
tora etc.)

Sequência numérica
recursiva formada por
múltiplos de um número
natural. Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.

Sequência numérica
recursiva formada por
múltiplos de um número
natural. Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.

Livros e obras infantis:
Clássicos da Literatura
Infantil.
compreensão e
interpretação, leitura
individual e coletiva.)

Brasília como arte
(Athos Bulcão. Desenho
de Lúcio Costa.
Monumentos de Oscar
Niemeyer.)

Brincadeiras e jogos de
matriz africana
(escravos de Jó, terramar, mamba etc.)
Queimadas (impacto
das queimadas para a
biodiversidade e o meio
ambiente) (impacto na
vida dos
microrganismos)

compreensão e
interpretação, leitura
individual e coletiva.)

SEMANA 25 – 06/09 A 10/09
quarta-feira
quinta-feira

Sequência numérica
recursiva formada por
números que deixam o
mesmo resto ao serem
divididos por um mesmo
número natural diferente
de zero.

O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)

Sequência numérica
recursiva formada por
números que deixam o
mesmo resto ao serem
divididos por um mesmo
número natural diferente
de zero.

Características das
paisagens naturais e
antrópicas (o ambiente
em que vive, a ação
humana na conservação
ou degradação.)

Os microrganismos (o
que são, funções etc.)

Relatos de
acontecimentos, histórias

Períodos e movimentos
artísticos (Obras

sábado

Obras literárias
(apreciação, escuta e
manuseio;

O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)

Brincadeiras e jogos de
matriz africana (escravos
de Jó, terra-mar, mamba
etc.)

Comparar ação e
diferenciação de diversos
gêneros textuais quanto a
aspectos composicionais
e finalidade.

sexta-feira

Características das
paisagens naturais e
antrópicas (o ambiente
em que vive, a ação
humana na conservação
ou degradação.)

Obras literárias
(apreciação, escuta e
manuseio;
Livros e obras infantis:
Clássicos da Literatura
Infantil.

jogo da onça, corrida de
tora etc.)
Queimadas (impacto
das queimadas para a
biodiversidade e o meio
ambiente) (impacto na
vida dos
microrganismos)

sexta-feira
Relatos de
acontecimentos, histórias
e experiências vividas a
partir de anotações
prévias
Comparar ação e
diferenciação de diversos
gêneros textuais quanto a
aspectos composicionais
e finalidade.

O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)

Brincadeiras e jogos de
matriz indígena (peteca,

sábado
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e experiências vividas a
partir de anotações
préviasComparar ação e
diferenciação de diversos
gêneros textuais quanto a
aspectos composicionais
e finalidade.

segunda-feira
Reportagens e
suplemento infantil de
grandes jornais: leitura
e estudo de reportagem
levando em conta o tipo
de leitor.
Comparar ação e
diferenciação de
diversos gêneros
textuais quanto a
aspectos
composicionais e
finalidade.

O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)

Os microrganismos (o
que são, funções etc.)

segunda-feira
Ditados populares,
trovas, literatura de
cordel e adivinhações.
Contos de fada, contos
populares, contos
indígenas e africanos,
folclóricos, causos,
mitos e fábulas.
Comparar ação e
diferenciação de
diversos gêneros
textuais quanto a
aspectos
composicionais e
finalidade.

terça-feira

Relações entre adição e
subtração e entre
multiplicação e divisão.

Urbano e rural
(interdependência do
campo e da cidade,
considerando fluxos
econômicos, de
informações, de ideias e
de pessoas.);
(Características do
trabalho no campo e na
cidade)

SEMANA 26 – 13/09 A 17/09
quarta-feira
quinta-feira

Brincadeiras e jogos de
matriz indígena (peteca,
jogo da onça, corrida de
tora etc.)

Relações entre adição e
subtração e entre
multiplicação e divisão.

Manifestações
religiosidades do Brasil e
no DF (cantos, danças e
narrativas nas principais
manifestações e as
representações na arte)

Reportagens e
suplemento infantil de
grandes jornais: leitura
e estudo de reportagem
levando em conta o tipo
de leitor.

Períodos e movimentos
artísticos (Obras
artísticas em períodos e
movimentos distintos –
arte brasileira características)

Comparar ação e
diferenciação de
diversos gêneros
textuais quanto a
aspectos
composicionais e
finalidade.

terça-feira

Identificação e descrição
de regularidades em
sequências numéricas
recursivas.
Relação de igualdade.
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.

artísticas em períodos e
movimentos distintos –
arte brasileira características)

Relações entre adição e
subtração e entre
multiplicação e divisão.

sexta-feira

Comparar ação e
diferenciação de
diversos gêneros
textuais quanto a
aspectos
composicionais e
finalidade.

O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)

Períodos e movimentos
artísticos (Obras
artísticas em períodos e
movimentos distintos –
arte brasileira características)

Brincadeiras e jogos de
matriz africana
(escravos de Jó, terramar, mamba etc.)
Os microrganismos (o
que são, funções etc.)

Identificação e descrição
de regularidades em
sequências numéricas
recursivas.
Relação de igualdade.
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.

sábado

Reportagens e
suplemento infantil de
grandes jornais: leitura
e estudo de reportagem
levando em conta o tipo
de leitor.

Urbano e rural
(interdependência do
campo e da cidade,
considerando fluxos
econômicos, de
informações, de ideias e
de pessoas.);
(Características do
trabalho no campo e na
cidade)

SEMANA 27– 20/09 A 24/09
quarta-feira
quinta-feira

Brincadeiras e jogos de
matriz africana
(escravos de Jó, terramar, mamba etc.)

jogo da onça, corrida de
tora etc.)
Os microrganismos (o
que são, funções etc.)

sexta-feira
Ditados populares,
trovas, literatura de
cordel e adivinhações.
Contos de fada, contos
populares, contos
indígenas e africanos,
folclóricos, causos,
mitos e fábulas.
Comparar ação e
diferenciação de
diversos gêneros
textuais quanto a
aspectos
composicionais e
finalidade.

sábado
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O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)

Queimadas (impacto
das queimadas para a
biodiversidade e o meio
ambiente) (impacto na
vida dos
microrganismos)

segunda-feira
Ditados populares,
trovas, literatura de
cordel e adivinhações.
Contos de fada, contos
populares, contos
indígenas e africanos,
folclóricos, causos,
mitos e fábulas
Comparar ação e
diferenciação de
diversos gêneros
textuais quanto a
aspectos
composicionais e
finalidade.

os processos
migratórios para a
formação do Brasil (os
grupos indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização
territorial, a presença)

Queimadas (impacto
das queimadas para a
biodiversidade e o meio
ambiente) (impacto na
vida dos
microrganismos)

Urbano e rural
(interdependência do
campo e da cidade,
considerando fluxos
econômicos, de
informações, de ideias e
de pessoas.);
(Características do
trabalho no campo e na
cidade)

Manifestações
religiosidades do Brasil
e no DF (cantos, danças
e narrativas nas
principais manifestações
e as representações na
arte)
Dramatização de
histórias diversas.
(encenação de peças)

terça-feira

Elaboração e resolução
de problemas
envolvendo diferentes
significados da
multiplicação e da
divisão: adição de
parcelas iguais,
configuração retangular,
proporcionalidade,
partilha e medida

Urbano e rural
(interdependência do
campo e da cidade,
considerando fluxos
econômicos, de
informações, de ideias e
de pessoas.);
(Características do
trabalho no campo e na
cidade)
Manifestações
religiosidades do Brasil e
no DF (cantos, danças e
narrativas nas principais
manifestações e as
representações na arte)
Tecnologia e recursos
digitais em produções
cênicas. (Exemplo:
filmadora, gravador,
câmeras, celulares, jogos
eletrônicos, aplicativos,
websites, entre outros.)

Identificação e descrição
de regularidades em
sequências numéricas
recursivas.
Relação de igualdade.
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999.
Ditados populares,
trovas, literatura de
cordel e adivinhações.
Contos de fada, contos
populares, contos
indígenas e africanos,
folclóricos, causos,
mitos e fábulas.

Urbano e rural
(interdependência do
campo e da cidade,
considerando fluxos
econômicos, de
informações, de ideias e
de pessoas.);
(Características do
trabalho no campo e na
cidade)

Brincadeiras e jogos de
matriz indígena (peteca,
jogo da onça, corrida de
tora etc.)
Dramatização de
histórias diversas.
(encenação de peças)

Comparar ação e
diferenciação de
diversos gêneros
textuais quanto a
aspectos composicionais
e finalidade.
SEMANA 28 – 27/09 A 01/10
quarta-feira
quinta-feira

Brincadeiras e jogos de
matriz indígena (peteca,
jogo da onça, corrida de
tora etc.)

Elaboração e resolução
de problemas
envolvendo diferentes
significados da
multiplicação e da
divisão: adição de
parcelas iguais,
configuração retangular,
proporcionalidade,
partilha e medida
Ditados populares,
trovas, literatura de
cordel e adivinhações.
Contos de fada, contos
populares, contos
indígenas e africanos,
folclóricos, causos, mitos
e fábulas
Comparar ação e
diferenciação de diversos
gêneros textuais quanto a
aspectos composicionais
e finalidade.

O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)

Elaboração e resolução
de problemas
envolvendo diferentes
significados da
multiplicação e da
divisão: adição de
parcelas iguais,
configuração retangular,
proporcionalidade,
partilha e medida

Urbano e rural
(interdependência do
campo e da cidade,
considerando fluxos
econômicos, de
informações, de ideias e
de pessoas.);
(Características do
trabalho no campo e na
cidade)

Tecnologia e recursos
digitais em produções
cênicas. (Exemplo:
filmadora, gravador,
câmeras, celulares, jogos
eletrônicos, aplicativos,
websites, entre outros.)

Queimadas (impacto
das queimadas para a
biodiversidade e o meio
ambiente) (impacto na
vida dos
microrganismos)

sexta-feira
Poesia/Poema: moderna
e contemporânea; uso
de metáforas e outras
figuras de linguagem
(estudo sem
classificação, apenas
discutindo o sentido)
Comparar ação e
diferenciação de
diversos gêneros
textuais quanto a
aspectos
composicionais e
finalidade.

os processos
migratórios para a
formação do Brasil (os
grupos indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização
territorial, a presença)

Brincadeiras e jogos de
matriz africana
(escravos de Jó, terramar, mamba etc.)
Queimadas (impacto
das queimadas para a
biodiversidade e o meio
ambiente) (impacto na
vida dos
microrganismos)

sábado
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segunda-feira
Poesia/Poema: moderna
e contemporânea; uso de
metáforas e outras
figuras de linguagem
(estudo sem
classificação, apenas
discutindo o sentido)

SEMANA 29 – 04/10 A 08/10
quarta-feira
quinta-feira

terça-feira

Sequência numérica
recursiva formada por
números que deixam o
mesmo resto ao serem
divididos por um
mesmo número natural
diferente de zero.

Brincadeiras e jogos de
matriz africana
(escravos de Jó, terramar, mamba etc.)

Sequência numérica
recursiva formada por
números que deixam o
mesmo resto ao serem
divididos por um
mesmo número natural
diferente de zero.

O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)

Aspectos Naturais
(Relevo - áreas altas,
baixas, planas e
elevações; águas - rios,
lagos, mares, lagoas,
canais e baías;
vegetação - natural e
introduzida; clima e
tempo - temperatura,
chuvas, vento e
umidade.)

Sequência numérica
recursiva formada por
números que deixam o
mesmo resto ao serem
divididos por um
mesmo número natural
diferente de zero.

Características das
paisagens naturais e
antrópicas (o ambiente
em que vive, a ação
humana na conservação
ou degradação.)

Os microrganismos (o
que são, funções etc.)

Manifestações
religiosidades do Brasil
e no DF (cantos, danças
e narrativas nas
principais
manifestações e as
representações na arte)
Tecnologia e recursos
digitais em produções
cênicas. (Exemplo:
filmadora, gravador,
câmeras, celulares,
jogos eletrônicos,
aplicativos, websites,
entre outros.)

Comparar ação e
diferenciação de
diversos gêneros
textuais quanto a
aspectos composicionais
e finalidade.

segunda-feira

terça-feira

Poesia/Poema: moderna
e contemporânea; uso de
metáforas e outras
figuras de linguagem
(estudo sem
classificação, apenas
discutindo o sentido)
Comparar ação e
diferenciação de
diversos gêneros
textuais quanto a
aspectos composicionais
e finalidade.

Tecnologia e recursos
digitais em produções
cênicas. (Exemplo:
filmadora, gravador,
câmeras, celulares,
jogos eletrônicos,
aplicativos, websites,
entre outros.)

SEMANA 30 – 11/10 A 15/10
quarta-feira
quinta-feira

(passos, corridas, saltos,
giros, equilíbrios, ondas,
poses, marcações e
balanceamentos atividades adaptadas de
modalidades esportivas)

Sequência numérica
oral/escrita; conservação
de quantidade.
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de quantidades
até 9999

Comparar ação e
diferenciação de diversos
gêneros textuais quanto a

Sequência numérica
oral/escrita; conservação
de quantidade.
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de quantidades
até 9999
Urbano e rural
(interdependência do
campo e da cidade,
considerando fluxos
econômicos, de
informações, de ideias e
de pessoas.);
(Características do
trabalho no campo e na
cidade)
Dramatização de histórias
diversas. (encenação de
peças)

sexta-feira

sábado

Poesia/Poema: moderna
e contemporânea; uso de
metáforas e outras
figuras de linguagem
(estudo sem
classificação, apenas
discutindo o sentido)
Comparar ação e
diferenciação de
diversos gêneros
textuais quanto a
aspectos composicionais
e finalidade.

O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)

Brincadeiras e jogos de
matriz indígena (peteca,
jogo da onça, corrida de
tora etc.)
Os microrganismos (o
que são, funções etc.)

sexta-feira

Comparar ação e
diferenciação de diversos
gêneros textuais quanto a
aspectos composicionais
e finalidade.

os processos migratórios
do final do século XIX e
início do século XX no
Brasil
os processos migratórios
para a formação do Brasil
(os grupos indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização territorial,
a presença)
(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda etc.)
Os microrganismos (o
que são, funções etc.)

sábado
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aspectos composicionais e
finalidade.

4º BIMESTRE

segunda-feira
Recursos para
linguísticos
(gestos, tonalidade da
voz e expressão facial
- , de acordo com o
objetivo do ato de
interlocução).
os processos
migratórios do final do
século XIX e início do
século XX no Brasil
os processos
migratórios para a
formação do Brasil (os
grupos indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização
territorial, a presença)

Substâncias e Misturas
(o que são e
características)
(composição de
misturas)
(propriedades físicas)

segunda-feira

terça-feira
Sequência numérica
oral/escrita; conservação
de quantidade.
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de quantidades
até 9999
Territórios existentes no
DF e no Brasil (terras
indígenas com ênfase no
Santuário dos Pajés Povo Tapuia- Fulniô - e
comunidades
remanescentes de
quilombos com ênfase na
comunidade do Quilombo
Mesquita na Cidade
Ocidental, entre outros.)
Valores (solidariedade e
percepção do outro como
postura ética)
Manifestações religiosas
(percepção de crenças
religiosas e filosofias de
vida)
Teatro (Teatro de
bonecos/marionetes,
teatro de atores, teatro de
sombras, teatro de
máscaras, musicais, entre
outros - características)

terça-feira

SEMANA 31 – 18/10 A 23/10
quarta-feira
quinta-feira

(passos, corridas, saltos,
giros, equilíbrios, ondas,
poses, marcações e
balanceamentos atividades adaptadas de
modalidades esportivas)

Sequência numérica
oral/escrita;
conservação de
quantidade.
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999

Recursos para
linguísticos
(gestos, tonalidade da
voz e expressão facial - ,
de acordo com o
objetivo do ato de
interlocução).

Sequência numérica
oral/escrita; conservação
de quantidade.
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de quantidades
até 9999
Territórios existentes no
DF e no Brasil (terras
indígenas com ênfase no
Santuário dos Pajés Povo Tapuia- Fulniô - e
comunidades
remanescentes de
quilombos com ênfase na
comunidade do Quilombo
Mesquita na Cidade
Ocidental, entre outros.)

Teatro (Teatro de
bonecos/marionetes,
teatro de atores, teatro de
sombras, teatro de
máscaras, musicais, entre
outros - características)

SEMANA 32 – 25/10 A 29/10
quarta-feira
quinta-feira

Debates:
(espontâneo, temático,
intencional e planejado
- escuta organizada e
apresentação de
argumentos, opiniões e
comentários)

os processos
migratórios do final do
século XIX e início do
século XX no Brasil
os processos
migratórios para a
formação do Brasil (os
grupos indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização
territorial, a presença)
Substâncias e Misturas
(o que são e
características)
(composição de
misturas)
(propriedades físicas)

sexta-feira
Recursos para
linguísticos
(gestos, tonalidade da
voz e expressão facial
- , de acordo com o
objetivo do ato de
interlocução).
os processos
migratórios do final do
século XIX e início do
século XX no Brasil
os processos
migratórios para a
formação do Brasil (os
grupos indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização
territorial, a presença)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda
etc.)
Substâncias e Misturas
(o que são e
características)
(composição de
misturas)
(propriedades físicas)

sexta-feira
Debates:

Leitura, escrita,
comparação e ordenação
de números naturais de
quatro ordens.
Valor posicional dos
números

Territórios existentes no
DF e no Brasil (terras
indígenas com ênfase no
Santuário dos Pajés Povo Tapuia- Fulniô - e
comunidades
remanescentes de
quilombos com ênfase na
comunidade do Quilombo
Mesquita na Cidade
Ocidental, entre outros.)
Valores (solidariedade e
percepção do outro como
postura ética)
Manifestações religiosas
(percepção de crenças

(passos, corridas,
saltos, giros,
equilíbrios, ondas,
poses, marcações e
balanceamentos atividades adaptadas de
modalidades
esportivas)

Leitura, escrita,
comparação e
ordenação de números
naturais de quatro
ordens.
Valor posicional dos
números

Debates:
(espontâneo, temático,
intencional e planejado

Leitura, escrita,
comparação e ordenação
de números naturais de
quatro ordens.
Valor posicional dos
números

Territórios existentes no
DF e no Brasil (terras
indígenas com ênfase no
Santuário dos Pajés - Povo
Tapuia- Fulniô - e
comunidades
remanescentes de
quilombos com ênfase na
comunidade do Quilombo
Mesquita na Cidade
Ocidental, entre outros.)

Teatro (Teatro de
bonecos/marionetes, teatro
de atores, teatro de
sombras, teatro de

sábado

(espontâneo, temático,
intencional e planejado
- escuta organizada e
apresentação de
argumentos, opiniões e
comentários)

os processos
migratórios do final do
século XIX e início do
século XX no Brasil
os processos
migratórios para a
formação do Brasil (os
grupos indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização
territorial, a presença)
(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda
etc.)
Substâncias e Misturas
(o que são e
características)

sábado
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religiosas e filosofias de
vida)
Teatro (Teatro de
bonecos/marionetes, teatro
de atores, teatro de
sombras, teatro de
máscaras, musicais, entre
outros - características)

segunda-feira

- escuta organizada e
apresentação de
argumentos, opiniões e
comentários)

máscaras, musicais, entre
outros - características)

(composição de
misturas)
(propriedades físicas)

SEMANA 33 – 01/11 A 06/11
quarta-feira
quinta-feira

terça-feira

Texto:

sexta-feira

sábado

Texto:
(passos, corridas, saltos,
giros, equilíbrios, ondas,
poses, marcações e
balanceamentos atividades adaptadas de
modalidades esportivas)

(verbal - escrita; não
verbal - imagem e
multimodal - escrita e
imagem, concretizados
em diversos gêneros, em
diferentes suportes. –
Exemplos de diversos
textos de diversas
formas e suportes)
os processos migratórios
do final do século XIX e
início do século XX no
Brasil
os processos migratórios
para a formação do
Brasil (os grupos
indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização territorial,
a presença)

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens.
Propriedades das
operações

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens.
Propriedades das
operações

Territórios existentes no
DF e no Brasil (terras
indígenas com ênfase no
Santuário dos Pajés Povo Tapuia- Fulniô - e
comunidades
remanescentes de
quilombos com ênfase
na comunidade do
Quilombo Mesquita na
Cidade Ocidental, entre
outros.)

(verbal - escrita; não
verbal - imagem e
multimodal - escrita e
imagem, concretizados
em diversos gêneros, em
diferentes suportes. –
Exemplos de diversos
textos de diversas
formas e suportes)
os processos migratórios
do final do século XIX e
início do século XX no
Brasil
os processos migratórios
para a formação do
Brasil (os grupos
indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização territorial,
a presença)

Texto:
Substâncias e Misturas
(o que são e
características)
(composição de
misturas)
(propriedades físicas)

segunda-feira

(verbal - escrita; não
verbal - imagem e
multimodal - escrita e
imagem, concretizados
em diversos gêneros, em
diferentes suportes. –
Exemplos de diversos
textos de diversas formas
e suportes)

terça-feira

Teatro (Elementos do
espaço teatral: palco,
plateia, coxias, rotundas,
camarim, cabine de som
e iluminação –
características,
definições)

SEMANA 34 – 08/11 A 12/11
quarta-feira
quinta-feira

Níveis de compreensão
da leitura:
(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias
de leitura – pistas
textuais, antecipação,
hipóteses de
compreensão,
intertextualidade,
assunto e finalidade do
texto, sentido e
significado)
os processos migratórios
do final do século XIX e
início do século XX no
Brasil
os processos migratórios
para a formação do
Brasil (os grupos
indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização territorial,
a presença)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda etc.)
Substâncias e Misturas
(o que são e
características)
(composição de
misturas)
(propriedades físicas)

sexta-feira
Níveis de compreensão
da leitura:

Cálculo mental, cálculo
aproximado,
estimativa, uso de
calculadora.
Realização de leituras
de medidas em
instrumentos que
expressem o resultado
por número decimal

Realidade das
diferentes comunidades
(urbana, do campo,
quilombolas, indígenas
e outros)

(passos, corridas, saltos,
giros, equilíbrios, ondas,
poses, marcações e
balanceamentos atividades adaptadas de
modalidades esportivas)

Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa,
uso de calculadora.
Realização de leituras de
medidas em
instrumentos que
expressem o resultado
por número decimal

Cálculo mental, cálculo
aproximado,
estimativa, uso de
calculadora.
Realização de leituras
de medidas em
instrumentos que
expressem o resultado
por número decimal

Realidade das
diferentes comunidades
(urbana, do campo,
quilombolas, indígenas
e outros)

(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias
de leitura – pistas
textuais, antecipação,
hipóteses de
compreensão,
intertextualidade,
assunto e finalidade do
texto, sentido e
significado)
os processos migratórios
do final do século XIX e
início do século XX no
Brasil
os processos migratórios
para a formação do
Brasil (os grupos
indígenas, seu
deslocamento e sua
reorganização territorial,
a presença)

sábado
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Substâncias e Misturas
(o que são e
características)
(composição de
misturas)
(propriedades físicas)

segunda-feira

Valores (solidariedade
e percepção do outro
como postura ética)
Manifestações
religiosas (percepção
de crenças religiosas e
filosofias de vida)
Teatro (Elementos do
espaço teatral: palco,
plateia, coxias,
rotundas, camarim,
cabine de som e
iluminação –
características,
definições)

terça-feira

Níveis de compreensão
da leitura:
(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias
de leitura – pistas
textuais, antecipação,
hipóteses de
compreensão,
intertextualidade,
assunto e finalidade do
texto, sentido e
significado)

Teatro (Elementos do
espaço teatral: palco,
plateia, coxias,
rotundas, camarim,
cabine de som e
iluminação –
características,
definições)

SEMANA 35 – 15/11 A 19/11
quarta-feira
quinta-feira

Ampliação dos
procedimentos
operatórios de adição e
subtração dos números
naturais para contextos
envolvendo os números
decimais

(passos, corridas, saltos,
giros, equilíbrios, ondas,
poses, marcações e
balanceamentos atividades adaptadas de
modalidades esportivas)

Ampliação dos
procedimentos
operatórios de adição e
subtração dos números
naturais para contextos
envolvendo os números
decimais

Realidade das diferentes
comunidades (urbana,
do campo, quilombolas,
indígenas e outros)

Ampliação dos
procedimentos
operatórios de adição e
subtração dos números
naturais para contextos
envolvendo os números
decimais

Realidade das diferentes
comunidades (urbana,
do campo, quilombolas,
indígenas e outros)

Valores (solidariedade e
percepção do outro
como postura ética)
Manifestações religiosas
(percepção de crenças
religiosas e filosofias de
vida)

Elementos da narrativa:
enredo, tempo, espaço.

Arte temática
(Desenhos, pinturas,
construções e esculturas
temáticas. – produção e
fruição)

segunda-feira

terça-feira

Elementos da narrativa:
enredo, tempo, espaço.

Relações entre adição e
subtração e entre
multiplicação e divisão.

As dinâmicas internas de
migração no Brasil a
partir dos anos 1960
O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)
Transformações físicas
da matéria (efeitos da
variação de temperatura,
radiação (luz) e
umidade)
(transformações
reversíveis e não
reversíveis)

Realidade das
diferentes comunidades
(urbana, do campo,
quilombolas, indígenas
e outros)

Valores (solidariedade
e percepção do outro
como postura ética)
Manifestações
religiosas (percepção de
crenças religiosas e
filosofias de vida)

Arte temática
(Desenhos, pinturas,
construções e esculturas
temáticas. – produção e
fruição)

SEMANA 36 – 22/11 A 26/11
quarta-feira
quinta-feira
(passos, corridas, saltos,
giros, equilíbrios, ondas,
poses, marcações e
balanceamentos atividades adaptadas de
modalidades esportivas)

Relações entre adição e
subtração e entre
multiplicação e
divisão.

Relações entre adição e
subtração e entre
multiplicação e divisão.

Realidade das
diferentes comunidades
(urbana, do campo,
quilombolas, indígenas
e outros)

Personagens, narrador e
a construção do discurso
direto e discurso
indireto.

. Modernismo no
Brasil (Obras de
artistas do modernismo
brasileiro – Semana de
Arte Moderna
Brasileira)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda etc.)
Substâncias e Misturas
(o que são e
características)
(composição de
misturas)
(propriedades físicas)

sexta-feira

sábado

Elementos da narrativa:
enredo, tempo, espaço.

As dinâmicas internas de
migração no Brasil a
partir dos anos 1960
O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda etc.)
Transformações físicas
da matéria (efeitos da
variação de temperatura,
radiação (luz) e
umidade)
(transformações
reversíveis e não
reversíveis)

sexta-feira
Personagens, narrador e
a construção do discurso
direto e discurso
indireto.

As dinâmicas internas de
migração no Brasil a
partir dos anos 1960
O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)
(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda etc.)
Transformações físicas
da matéria (efeitos da
variação de temperatura,
radiação (luz) e
umidade)

sábado
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(transformações
reversíveis e não
reversíveis)

. Modernismo no Brasil
(Obras de artistas do
modernismo brasileiro
– Semana de Arte
Moderna Brasileira)

segunda-feira

SEMANA 37 – 29/11 A 03/12
quarta-feira
quinta-feira

terça-feira

Personagens, narrador e
a construção do discurso
direto e discurso indireto.

(passos, corridas, saltos,
giros, equilíbrios, ondas,
poses, marcações e
balanceamentos atividades adaptadas de
modalidades esportivas)

As dinâmicas internas de
migração no Brasil a
partir dos anos 1960
O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)

Identificação e descrição
de regularidades em
sequências numéricas
recursivas.
Relação de igualdade.

Transformações físicas
da matéria (efeitos da
variação de temperatura,
radiação (luz) e
umidade)
(transformações
reversíveis e não
reversíveis)

segunda-feira
Revisão e reescrita de
textos produzidos,
considerando um ou
mais aspectos:
pontuação,
paragrafação,
ortografia,
concordância nominal e
verbal, coerência e
coesão, características
do gênero produzido.

As dinâmicas internas
de migração no Brasil a
partir dos anos 1960
O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)

Transformações físicas
da matéria (efeitos da
variação de
temperatura, radiação
(luz) e umidade)

Revisão e reescrita de
textos produzidos,
considerando um ou
mais aspectos:
pontuação, paragrafação,
ortografia, concordância
nominal e verbal,
coerência e coesão,
características do gênero
produzido.

terça-feira
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999
Ampliação dos
procedimentos
operatórios de adição e
subtração dos números
naturais para contextos
envolvendo os números
decimais

Meios de comunicação e
transporte

Valores (solidariedade e
percepção do outro
como postura ética)
Manifestações religiosas
(percepção de crenças
religiosas e filosofias de
vida)

Identificação e descrição
de regularidades em
sequências numéricas
recursivas.
Relação de igualdade.

Meios de comunicação e
transporte

Criação de um
personagem
(sua própria “cara de
palhaço” -, maquiagem,
mímica, acrobacia,
malabarismo e outros. – a
dramatização para
trabalhar a
autoconsciência)

SEMANA 38 – 06/12 A 10/12
quarta-feira
quinta-feira
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
(passos, corridas, saltos,
ordenação de
giros, equilíbrios, ondas,
quantidades até 9999
poses, marcações e
Ampliação dos
balanceamentos procedimentos
atividades adaptadas de
operatórios de adição e
modalidades esportivas)
subtração dos números
naturais para contextos
envolvendo os números
decimais
Sequência oral
numérica;
leitura, registro, escrita
numérica, comparação e
ordenação de
quantidades até 9999
Meios de comunicação e
Ampliação dos
transporte
procedimentos
operatórios de adição e
subtração dos números
naturais para contextos
envolvendo os números
decimais
Revisão e reescrita de
textos produzidos,
considerando um ou
mais aspectos:
pontuação, paragrafação,

Aspectos Musicais
(ritmo, altura,
intensidade, tempo)

sexta-feira

sábado

. Revisão e reescrita de
textos produzidos,
considerando um ou
mais aspectos:
pontuação, paragrafação,
ortografia, concordância
nominal e verbal,
coerência e coesão,
características do gênero
produzido.
As dinâmicas internas de
migração no Brasil a
partir dos anos 1960
O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)
(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda etc.)
Transformações físicas
da matéria (efeitos da
variação de temperatura,
radiação (luz) e
umidade)
(transformações
reversíveis e não
reversíveis)

sexta-feira
Revisão e reescrita de
textos produzidos,
considerando um ou
mais aspectos:
pontuação,
paragrafação,
ortografia,
concordância nominal e
verbal, coerência e
coesão, características
do gênero produzido.

As dinâmicas internas
de migração no Brasil a
partir dos anos 1960
O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda
etc.)
Transformações físicas
da matéria (efeitos da
variação de

sábado

201
(transformações
reversíveis e não
reversíveis)

segunda-feira

Letra de música:
compreensão do
contexto da autoria;
paródias.

As dinâmicas internas
de migração no Brasil a
partir dos anos 1960
O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)

Transformações físicas
da matéria (efeitos da
variação de temperatura,
radiação (luz) e
umidade)
(transformações
reversíveis e não
reversíveis)

segunda-feira

Letra de música:
compreensão do contexto
da autoria; paródias.

As dinâmicas internas de
migração no Brasil a
partir dos anos 1960
O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas e
as exclusões sociais e
culturais)

Transformações físicas da
matéria (efeitos da
variação de temperatura,
radiação (luz) e umidade)
(transformações
reversíveis e não
reversíveis)

Aspectos Musicais
(ritmo, altura,
intensidade, tempo)

terça-feira
Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens.
Propriedades das
operações

Meios de comunicação
e transporte

Valores (solidariedade
e percepção do outro
como postura ética)
Manifestações
religiosas (percepção
de crenças religiosas e
filosofias de vida)

ortografia, concordância
nominal e verbal,
coerência e coesão,
características do gênero
produzido.

temperatura, radiação
(luz) e umidade)
(transformações
reversíveis e não
reversíveis)

SEMANA 39 – 13/12 A 18/12
quarta-feira
quinta-feira
(passos, corridas, saltos,
giros, equilíbrios, ondas,
poses, marcações e
balanceamentos atividades adaptadas de
modalidades esportivas)

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens.
Propriedades das
operações

Composição e
decomposição de
números naturais até
quatro ordens.
Propriedades das
operações

Letra de música:
compreensão do
contexto da autoria;
paródias.

Meios de comunicação
e transporte

Aspectos Musicais
(ritmo, altura,
intensidade, tempo)

Aspectos Musicais
(ritmo, altura,
intensidade, tempo)

terça-feira

Identificação e descrição
de regularidades em
sequências numéricas
recursivas.
Relação de igualdade.

Meios de comunicação e
transporte

Valores (solidariedade e
percepção do outro como
postura ética);
Manifestações religiosas
(percepção de crenças
religiosas e filosofias de
vida)
Modernismo no Brasil
(Obras de artistas do
modernismo brasileiro –
Semana de Arte
Moderna Brasileira)

sexta-feira

Letra de música:
compreensão do
contexto da autoria;
paródias.

As dinâmicas internas de
migração no Brasil a
partir dos anos 1960
O mundo da tecnologia
(a integração de pessoas
e as exclusões sociais e
culturais)
(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda etc.)
Transformações físicas
da matéria (efeitos da
variação de temperatura,
radiação (luz) e
umidade)
(transformações
reversíveis e não
reversíveis)

SEMANA 40 – 20/12 A 22/12
quarta-feira
quinta-feira
(passos, corridas, saltos,
giros, equilíbrios, ondas,
poses, marcações e
balanceamentos atividades adaptadas de
modalidades esportivas)

Identificação e descrição
de regularidades em
sequências numéricas
recursivas.
Relação de igualdade.

Letra de música:
compreensão do contexto
da autoria; paródias.

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
5º ANO

sábado

sexta-feira

sábado
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1º BIMESTRE
SEMANA 1 – 08/03 A 13/03
Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016) –
08 a 12/03. – Semana de Adaptação e Acolhimento
segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira
sábado

Letra maiúscula: nomes
próprios, início de frases
e paragrafação.
Vocabulário: ampliação,
significação, sinônimos e
antônimos (inferir o
sentido a partir da leitura
e uso do dicionário).

Leis de direitos e deveres
(Declaração Universal
dos Direitos Humanos,
Constituição Federal do
Brasil, Estatuto da
Criança e do
Adolescente, Estatuto do
Idoso, Lei Maria da
Penha, Declaração e
Plataforma de Ação de
Pequim – 4ª Conferência
Mundial sobre a Mulher,
Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável, Leis
10.639/03 e 11.645/08)

Sistemas de
numeração (hindu,
romano, maia, arábico)
em contexto da
História da
Matemática
Propriedades da
igualdade e noção de
equivalência.

Sistemas de numeração
(hindu, romano, maia,
arábico) em contexto da
História da Matemática
Propriedades da
igualdade e noção de
equivalência.

Linguagem
cartográfica
(Referenciais de
localização, pontos
cardeais, direção)

Lugares do sagrado no
Brasil
(templos, igrejas,
terreiros, cemitérios
indígenas etc.)
Respeito às
religiosidades (respeito
e aceitação das
diferentes
manifestações
religiosas, em uma
relação dialógica)
Propriedades físicas da
matéria (densidade,
condutibilidade,
magnetismo, dureza,
elasticidade etc.)

(atividades adaptadas de
modalidades esportivas passos, corridas, saltos,
giros, equilíbrios, ondas,
poses, marcações e
balanceamentos)
Cooperação e
solidariedade (regras das
brincadeiras e jogos
como forma de
desenvolver o respeito à
diversidade,
solidariedade e
cooperação)

Arte como
manifestação da
cultura e identidade de
um povo (matriz
africana, indígena e
europeia).

Letra maiúscula: nomes
próprios, início de frases
e paragrafação
Vocabulário: ampliação,
significação, sinônimos
e antônimos (inferir o
sentido a partir da
leitura e uso do
dicionário).

Arte das matrizes
brasileiras (Culturas
indígenas e afrobrasileiras no teatro:
danças, rituais,
brincadeiras, jogos,
danças, canções e
histórias, entre outras.)

segunda-feira
Acentuação de palavras
conhecidas.
Acentuação gráfica de
proparoxítonas.

terça-feira

Sistemas de
numeração (hindu,
romano, maia,
arábico) em contexto
da História da
Matemática
Propriedades da
igualdade e noção de
equivalência.

Linguagem
cartográfica
(Referenciais de
localização, pontos
cardeais, direção)

Arte como
manifestação da
cultura e identidade de
um povo (matriz
africana, indígena e
europeia).
Arte das matrizes
brasileiras (Culturas
indígenas e afrobrasileiras no teatro:
danças, rituais,
brincadeiras, jogos,
danças, canções e
histórias, entre outras.)

SEMANA 2 – 15/03 A 19/03
Semana de aplicação do teste do mapeamento ortográfico
quarta-feira
quinta-feira

Situações-problema
envolvendo as quatro
operações e o Sistema
Monetário Brasileiro explorando a
diversidade de

(atividades adaptadas de
modalidades esportivas passos, corridas, saltos,
giros, equilíbrios, ondas,
poses, marcações e
balanceamentos)

Situações-problema
envolvendo as quatro
operações e o Sistema
Monetário Brasileiro explorando a
diversidade de

Vocabulário: ampliação,
significação, sinônimos e
antônimos (inferir o
sentido a partir da leitura
e uso do dicionário).
Reunião de Pais
Acentuação de palavras
conhecidas.
Acentuação gráfica de
proparoxítonas.

Leis de direitos e deveres
(Declaração Universal
dos Direitos Humanos,
Constituição Federal do
Brasil, Estatuto da
Criança e do
Adolescente, Estatuto do
Idoso, Lei Maria da
Penha, Declaração e
Plataforma de Ação de
Pequim – 4ª Conferência
Mundial sobre a Mulher,
Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável, Leis
10.639/03 e 11.645/08)

(o corpo e seu
desenvolvimento)
Propriedades físicas da
matéria (densidade,
condutibilidade,
magnetismo, dureza,
elasticidade etc.)

sexta-feira
Classificação quanto à
tonicidade (oxítona,
paroxítona e
proparoxítona), com foco
na acentuação de
palavras conhecidas,

Dia Letivo
Temático

Revisão

sábado
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procedimentos e de
registros
Sistema de Numeração
Decimal: composição e
decomposição.

Leis de direitos e deveres
(Declaração Universal
dos Direitos Humanos,
Constituição Federal do
Brasil, Estatuto da
Criança e do
Adolescente, Estatuto do
Idoso, Lei Maria da
Penha, Declaração e
Plataforma de Ação de
Pequim – 4ª Conferência
Mundial sobre a Mulher,
Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável, Leis
10.639/03 e 11.645/08)

Propriedades físicas da
matéria (densidade,
condutibilidade,
magnetismo, dureza,
elasticidade etc.)

segunda-feira

Linguagem
cartográfica
(Referenciais de
localização, pontos
cardeais, direção)

Lugares do sagrado no
Brasil
(templos, igrejas,
terreiros, cemitérios
indígenas etc.)
Respeito às
religiosidades (respeito
e aceitação das
diferentes
manifestações
religiosas, em uma
relação dialógica)
Cultura Brasileira
(Vivência com
brinquedos,
brincadeiras, jogos,
danças, canções e
histórias de diferentes
matrizes estéticas e
culturais.)

Cooperação e
solidariedade (regras das
brincadeiras e jogos
como forma de
desenvolver o respeito à
diversidade,
solidariedade e
cooperação)

Situações-problema
envolvendo as quatro
operações e o Sistema
Monetário Brasileiro explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros
Sistema de Numeração
Decimal: composição e
decomposição.

Classificação quanto à
tonicidade (oxítona,
paroxítona e
proparoxítona), com
foco na acentuação de
palavras conhecidas,
destacando a frequência
de paroxítonas na língua
portuguesa.

procedimentos e de
registros
Sistema de Numeração
Decimal: composição e
decomposição.

Linguagem
cartográfica
(Referenciais de
localização, pontos
cardeais, direção)

Cultura Brasileira
(Vivência com
brinquedos,
brincadeiras, jogos,
danças, canções e
histórias de diferentes
matrizes estéticas e
culturais.)

destacando a frequência
de paroxítonas na língua
portuguesa.

Leis de direitos e deveres
(Declaração Universal
dos Direitos Humanos,
Constituição Federal do
Brasil, Estatuto da
Criança e do
Adolescente, Estatuto do
Idoso, Lei Maria da
Penha, Declaração e
Plataforma de Ação de
Pequim – 4ª Conferência
Mundial sobre a Mulher,
Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável, Leis
10.639/03 e 11.645/08)

(o corpo e seu
desenvolvimento)
Propriedades físicas da
matéria (densidade,
condutibilidade,
magnetismo, dureza,
elasticidade etc.)

SEMANA 3 – 22/03 A 27/03
Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF (Lei Distrital nº 5.243/2013) – 22 a 26/03
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira

Pontuação: importância
e uso contextual;
pontuação do diálogo e
reticências

Leis de direitos e
deveres (Declaração
Universal dos Direitos
Humanos, Constituição
Federal do Brasil,
Estatuto da Criança e do
Adolescente, Estatuto do
Idoso, Lei Maria da
Penha, Declaração e
Plataforma de Ação de
Pequim – 4ª Conferência

Cálculo mental, cálculo
aproximado,
estimativa, uso da
calculadora,
socialização de
estratégias de
conferência.
Sistema de Numeração
Decimal: composição e
decomposição.

Linguagem
cartográfica
(Referenciais de
localização, pontos
cardeais, direção)

(atividades adaptadas de
modalidades esportivas passos, corridas, saltos,
giros, equilíbrios, ondas,
poses, marcações e
balanceamentos)
Cooperação e
solidariedade (regras das
brincadeiras e jogos
como forma de
desenvolver o respeito à
diversidade,
solidariedade e
cooperação)

Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa,
uso da calculadora,
socialização de
estratégias de
conferência.
Sistema de Numeração
Decimal: composição e
decomposição.

Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa,
uso da calculadora,
socialização de
estratégias de
conferência.
Sistema de Numeração
Decimal: composição e
decomposição.

Linguagem cartográfica
(Referenciais de
localização, pontos
cardeais, direção)

Pontuação: importância e
uso contextual;
pontuação do diálogo e
reticências

Leis de direitos e deveres
(Declaração Universal
dos Direitos Humanos,
Constituição Federal do
Brasil, Estatuto da
Criança e do
Adolescente, Estatuto do
Idoso, Lei Maria da
Penha, Declaração e
Plataforma de Ação de
Pequim – 4ª Conferência

sábado

Sábado Letivo

Sábado Letivo
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Mundial sobre a Mulher,
Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável, Leis
10.639/03 e 11.645/08)

Mundial sobre a Mulher,
Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável, Leis
10.639/03 e 11.645/08)
Lugares do sagrado no
Brasil
(templos, igrejas,
terreiros, cemitérios
indígenas etc.)
Respeito às
religiosidades (respeito
e aceitação das
diferentes
manifestações
religiosas, em uma
relação dialógica)

Estados físicos (sólido,
líquido e gasoso)

segunda-feira
Marcadores textuais:
artigo, preposição e
conjunção – sem
nomeação, com foco na
paragrafação.
Elementos coesivos e de
coerência (para garantir a
progressão temática e
conceitual).

Leis de direitos e deveres
(Declaração Universal
dos Direitos Humanos,
Constituição Federal do
Brasil, Estatuto da
Criança e do
Adolescente, Estatuto do
Idoso, Lei Maria da
Penha, Declaração e
Plataforma de Ação de
Pequim – 4ª Conferência
Mundial sobre a Mulher,
Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável, Leis
10.639/03 e 11.645/08)
Ciclo hidrológico (ciclo
da chuva, relação entre o
rio, o mar etc.);
(conservação do solo, dos
cursos de água e
qualidade do ar
atmosférico)

Teatros do Brasil
(Pesquisa de espaços
teatrais nas regiões do
Brasil por meio de
recursos tecnológicos e
digitais. Exemplo:
Teatro Municipal de
São Paulo, Teatro
Municipal do Rio de
Janeiro, Teatro da Paz–
Belém, Teatro José de
Alencar – Fortaleza,
Teatro Ópera de Arame
– Curitiba, Teatro
Nacional – Brasília.)

terça-feira

Leitura e interpretação
de informações presentes
nos meios de
comunicação e no
comércio, registradas por
meio de tabelas e
gráficos.

(divisões e contornos
políticos dos mapas, o
sistema de cores e
legendas; tipos de
mapas; projeções
cartográficas)

Mitos (acontecimentos
religiosos e a origem dos
mitos)
Música (Contos,
canções, brinquedos
cantados dos povos
tradicionais.)

Pontuação: importância
e uso contextual;
pontuação do diálogo e
reticências

Teatros do
Brasil(Pesquisa de
espaços teatrais nas
regiões do Brasil por
meio de recursos
tecnológicos e digitais.
Exemplo: Teatro
Municipal de São
Paulo, Teatro
Municipal do Rio de
Janeiro, Teatro da Paz–
Belém, Teatro José de
Alencar – Fortaleza,
Teatro Ópera de Arame
– Curitiba, Teatro
Nacional – Brasília.)

(o corpo e seu
desenvolvimento)
Sábado Letivo
Estados físicos (sólido,
líquido e gasoso)

SEMANA 4 – 29/03 A 02/04
quarta-feira
quinta-feira
(atividades adaptadas de
modalidades esportivas passos, corridas, saltos,
giros, equilíbrios, ondas,
poses, marcações e
balanceamentos)
Cooperação e
solidariedade (regras das
brincadeiras e jogos como
forma de desenvolver o
respeito à diversidade,
solidariedade e
cooperação)

Leitura e interpretação de
informações presentes nos
meios de comunicação e
no comércio, registradas
por meio de tabelas e
gráficos.

Marcadores textuais:
artigo, preposição e
conjunção – sem
nomeação, com foco na
paragrafação. Elementos
coesivos e de coerência
(para garantir a progressão
temática e conceitual).
Fonemas/sibilantes: s/, /z/

Leitura e interpretação
de informações
presentes nos meios de
comunicação e no
comércio, registradas
por meio de tabelas e
gráficos.

(divisões e contornos
políticos dos mapas, o
sistema de cores e
legendas; tipos de
mapas; projeções
cartográficas)

Música (Contos,
canções, brinquedos
cantados dos povos
tradicionais.)

sexta-feira

sábado
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representados pela letra
“s” (sapo, casa).
Sufixos: esa e eza.

segunda-feira

Elementos coesivos e
de coerência (para
garantir a progressão
temática e conceitual).
Pronomes pessoais
(reto, oblíquo) – uso
do pronome no texto, e
alçando seus efeitos na
coesão.

Cidadania (Cidadania,
diversidade cultural e
respeito às diferenças.
Combate ao bullying.

SEMANA 5 – 05/04 A 10/04
Dia de Formação para a Educação Infantil (horário de coordenação): 07/04
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira

Leitura, coleta,
classificação
interpretação e
representação de dados
por meio da construção
de tabelas de dupla
entrada, gráfico de
colunas, barras, setores,
pictóricos e de linhas.

(divisões e contornos
políticos dos mapas, o
sistema de cores e
legendas; tipos de
mapas; projeções
cartográficas)

(atividades adaptadas de
modalidades esportivas passos, corridas, saltos,
giros, equilíbrios, ondas,
poses, marcações e
balanceamentos)
Cooperação e
solidariedade (regras das
brincadeiras e jogos
como forma de
desenvolver o respeito à
diversidade,
solidariedade e
cooperação)
Leitura, coleta,
classificação
interpretação e
representação de dados
por meio da construção
de tabelas de dupla
entrada, gráfico de
colunas, barras, setores,
pictóricos e de linhas.

Mitos (acontecimentos
religiosos e a origem
dos mitos)
Ciclo hidrológico
(ciclo da chuva,
relação entre o rio, o
mar etc.);
(conservação do solo,
dos cursos de água e
qualidade do ar
atmosférico)

segunda-feira

Análise das diversas
formas de uso: por que,
por quê, porque, porquê.
Contraposição –
fazendo/fazeno (uso
popular do gerúndio).

Cidadania (Cidadania,
diversidade cultural e
respeito às diferenças.
Combate ao bullying.

Manifestação cultural
(Manifestações da
cultura popular
retratadas em diferentes
imagens.)
Arte Nacional – a cidade
como inspiração
(Artistas nacionais e
locais que utilizaram a
cidade e temáticas
sociais para elaboração
de trabalho plástico.)

terça-feira

Situações-problema
envolvendo as quatro
operações, explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros.

(divisões e contornos
políticos dos mapas, o
sistema de cores e
legendas; tipos de
mapas; projeções
cartográficas)

Elementos coesivos e de
coerência (para garantir
a progressão temática e
conceitual).
Pronomes pessoais (reto,
oblíquo) – uso do
pronome no texto, e
alçando seus efeitos na
coesão.

Leitura, coleta,
classificação
interpretação e
representação de dados
por meio da construção
de tabelas de dupla
entrada, gráfico de
colunas, barras, setores,
pictóricos e de linhas.

(divisões e contornos
políticos dos mapas, o
sistema de cores e
legendas; tipos de
mapas; projeções
cartográficas)

Manifestação cultural
(Manifestações da
cultura popular
retratadas em diferentes
imagens.)
Arte Nacional – a
cidade como inspiração
(Artistas nacionais e
locais que utilizaram a
cidade e temáticas
sociais para elaboração
de trabalho plástico.)

SEMANA 6 – 12/04 A 16/04
quarta-feira
quinta-feira
(atividades adaptadas de
modalidades esportivas
- passos, corridas,
saltos, giros, equilíbrios,
ondas, poses, marcações
e balanceamentos)
Cooperação e
solidariedade (regras
das brincadeiras e jogos
como forma de
desenvolver o respeito à
diversidade,
solidariedade e
cooperação)
Situações-problema
envolvendo as quatro
operações, explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros.

Situações-problema
envolvendo as quatro
operações, explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros.

(divisões e contornos
políticos dos mapas, o
sistema de cores e
legendas; tipos de
mapas; projeções
cartográficas)

sábado

Fonemas /ch/, /ksi/, /s/,
/z/ representadas pela
letra “x” (xarope, fixo,
próximo, exato) – sons
da letra X.

Cidadania (Cidadania,
diversidade cultural e
respeito às diferenças.
Combate ao bullying.

(o corpo e seu
desenvolvimento)
Ciclo hidrológico (ciclo
da chuva, relação entre o
rio, o mar etc.);
(conservação do solo, dos
cursos de água e
qualidade do ar
atmosférico)

sexta-feira

Revisão: modos de
nasalização - M e N no
final de sílaba.
(bombom, ponte); NH
(galinha); usando o til
(maçã, anão);
contiguidade (cama,
dama); uso do “m” antes
de “p” e “b”

Cidadania (Cidadania,
diversidade cultural e
respeito às diferenças.
Combate ao bullying.

sábado
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Mitos (acontecimentos
religiosos e a origem
dos mitos)
Sustentabilidade
(produção de alimentos
sustentável e de bens de
consumo); (uso
sustentável dos recursos
naturais); (reciclagem e
consumo consciente)

segunda-feira
Classes de Palavras:
Substantivo, Adjetivo,
Artigo, Numeral,
Pronome, Verbo,
Interjeição, Conjunção,
Advérbio, Preposição
(conceitos, classificação
e flexão)

Cidadania (Cidadania,
diversidade cultural e
respeito às diferenças.
Combate ao bullying.

Sustentabilidade
(produção de alimentos
sustentável e de bens de
consumo); (uso
sustentável dos recursos
naturais); (reciclagem e
consumo consciente)

segunda-feira

Classes de Palavras:
Substantivo, Adjetivo,
Artigo, Numeral,
Pronome, Verbo,
Interjeição, Conjunção,
Advérbio, Preposição
(conceitos, classificação
e flexão

Cidadania (Cidadania,
diversidade cultural e
respeito às diferenças.
Combate ao bullying.

Espaços de informação
e de comunicação
artística/cultural
(museus, mostras,
exposições, galerias,
oficinas, ateliês, feiras e
outros. –
Características)

terça-feira

Análise das diversas
formas de uso: por que,
por quê, porque, porquê.
Contraposição –
fazendo/fazeno (uso
popular do gerúndio).

SEMANA 7 – 19/04 A 24/04
quarta-feira
quinta-feira

Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa,
uso da calculadora,
socialização de
estratégias de
conferência. Sistema de
Numeração Decimal:
composição e
decomposição.

Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa,
uso da calculadora,
socialização de
estratégias de
conferência. Sistema de
Numeração Decimal:
composição e
decomposição.

Aspectos geográficos
das regiões brasileiras
(relevo, vegetação,
hidrografia, clima,
população)

Aspectos geográficos das
regiões brasileiras
(relevo, vegetação,
hidrografia, clima,
população)
Mitos (acontecimentos
religiosos e a origem dos
mitos)

Patrimônio Natural
(Espaços naturais, como
áreas verdes, parques
ecológicos, parques
urbanos e de múltiplas
funções, Jardim
Botânico e outros. –
como elementos da
identidade cultural,
conhecendo esses
espaços)

Patrimônio Natural
(Espaços naturais, como
áreas verdes, parques
ecológicos, parques
urbanos e de múltiplas
funções, Jardim Botânico
e outros. – como
elementos da identidade
cultural, conhecendo
esses espaços)

terça-feira

Propriedades da
igualdade e noção de
equivalência.
Situações-problema
envolvendo as quatro
operações e o Sistema
Monetário Brasileiro explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros

Aspectos geográficos
das regiões brasileiras
(relevo, vegetação,
hidrografia, clima,
população)

Espaços de informação
e de comunicação
artística/cultural
(museus, mostras,
exposições, galerias,
oficinas, ateliês, feiras e
outros. –
Características)

SEMANA 8 – 26/04 A 30/04
quarta-feira
quinta-feira
(atividades adaptadas de
modalidades esportivas passos, corridas, saltos,
giros, equilíbrios, ondas,
poses, marcações e
balanceamentos)
Cooperação e
solidariedade (regras das
brincadeiras e jogos
como forma de
desenvolver o respeito à
diversidade,
solidariedade e
cooperação)
Propriedades da
igualdade e noção de
equivalência. Situaçõesproblema envolvendo as
quatro operações e o
Sistema Monetário
Brasileiro - explorando a
diversidade de

Propriedades da
igualdade e noção de
equivalência.
Situações-problema
envolvendo as quatro
operações e o Sistema
Monetário Brasileiro explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros

Aspectos geográficos
das regiões brasileiras
(relevo, vegetação,
hidrografia, clima,
população)

(o corpo e seu
desenvolvimento)
Sustentabilidade
(produção de alimentos
sustentável e de bens de
consumo); (uso
sustentável dos recursos
naturais); (reciclagem e
consumo consciente)

sexta-feira

sábado

Classes de Palavras:
Substantivo, Adjetivo,
Artigo, Numeral,
Pronome, Verbo,
Interjeição, Conjunção,
Advérbio, Preposição
(conceitos, classificação e
flexão

Cidadania (Cidadania,
diversidade cultural e
respeito às diferenças.
Combate ao bullying.

(o corpo e seu
desenvolvimento)
Sustentabilidade
(produção de alimentos
sustentável e de bens de
consumo); (uso
sustentável dos recursos
naturais); (reciclagem e
consumo consciente)

sexta-feira

Classes de Palavras:
Substantivo, Adjetivo,
Artigo, Numeral,
Pronome, Verbo,
Interjeição, Conjunção,
Advérbio, Preposição
(conceitos, classificação
e flexão

Cidadania (Cidadania,
diversidade cultural e
respeito às diferenças.
Combate ao bullying.

sábado
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procedimentos e de
registros

Propriedades físicas da
matéria (densidade,
condutibilidade,
magnetismo, dureza,
elasticidade etc.)

Lugares do sagrado no
Brasil
(templos, igrejas,
terreiros, cemitérios
indígenas etc.)
Respeito às
religiosidades (respeito
e aceitação das
diferentes
manifestações
religiosas, em uma
relação dialógica)
. Espaços urbanos:
(praças, avenidas,
parques etc. como
elementos da
identidade cultural,
conhecendo esses
espaços)

segunda-feira

terça-feira

Classes de Palavras:
Substantivo, Adjetivo,
Artigo, Numeral,
Pronome, Verbo,
Interjeição, Conjunção,
Advérbio, Preposição
(conceitos, classificação
e flexão

Leis de direitos e
deveres (Declaração
Universal dos Direitos
Humanos, Constituição
Federal do Brasil,
Estatuto da Criança e do
Adolescente, Estatuto
do Idoso, Lei Maria da
Penha, Declaração e
Plataforma de Ação de
Pequim – 4ª
Conferência Mundial
sobre a Mulher,
Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável, Leis
10.639/03 e 11.645/08)

Estados físicos (sólido,
líquido e gasoso)
Ciclo hidrológico (ciclo
da chuva, relação entre
o rio, o mar etc.);
(conservação do solo,
dos cursos de água e
qualidade do ar
atmosférico)

Situações-problema
envolvendo as quatro
operações, explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros.

Aspectos geográficos
das regiões brasileiras
(relevo, vegetação,
hidrografia, clima,
população)

Lugares do sagrado no
Brasil
(templos, igrejas,
terreiros, cemitérios
indígenas etc.)
Respeito às
religiosidades (respeito e
aceitação das diferentes
manifestações religiosas,
em uma relação
dialógica)
Mitos (acontecimentos
religiosos e a origem dos
mitos)
Espaços
culturais:(Espaços de
mobilidade urbana,
espaços de lazer, espaços

Classes de Palavras:
Substantivo, Adjetivo,
Artigo, Numeral,
Pronome, Verbo,
Interjeição, Conjunção,
Advérbio, Preposição
(conceitos, classificação
e flexão

. Espaços urbanos:
(praças, avenidas,
parques etc. como
elementos da
identidade cultural,
conhecendo esses
espaços)

SEMANA 9 – 03/05 A 08/05
quarta-feira
quinta-feira
(atividades adaptadas
de modalidades
esportivas - passos,
corridas, saltos, giros,
equilíbrios, ondas,
poses, marcações e
balanceamentos)
Cooperação e
solidariedade (regras
das brincadeiras e jogos
como forma de
desenvolver o respeito à
diversidade,
solidariedade e
cooperação)

Situações-problema
envolvendo as quatro
operações, explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros.

Classes de Palavras:
Substantivo, Adjetivo,
Artigo, Numeral,
Pronome, Verbo,
Interjeição, Conjunção,
Advérbio, Preposição
(conceitos, classificação
e flexão

(o corpo e seu
desenvolvimento)
Propriedades físicas da
matéria (densidade,
condutibilidade,
magnetismo, dureza,
elasticidade etc.)

sexta-feira

Classes de Palavras:
Situações-problema
envolvendo as quatro
operações, explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros.

Aspectos geográficos
das regiões brasileiras
(relevo, vegetação,
hidrografia, clima,
população)

Espaços
culturais:(Espaços de
mobilidade urbana,
espaços de lazer, espaços
de comércio, espaços
residenciais entre outros.
- como elementos da
identidade cultural,
conhecendo esses
espaços)

Substantivo, Adjetivo,
Artigo, Numeral,
Pronome, Verbo,
Interjeição, Conjunção,
Advérbio, Preposição
(conceitos, classificação
e flexão

Cidadania (Cidadania,
diversidade cultural e
respeito às diferenças.
Combate ao bullying.

(o corpo e seu
desenvolvimento)
Estados físicos (sólido,
líquido e gasoso)
Ciclo hidrológico (ciclo
da chuva, relação entre o
rio, o mar etc.);
(conservação do solo,
dos cursos de água e
qualidade do ar
atmosférico)

sábado
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de comércio, espaços
residenciais entre outros.
- como elementos da
identidade cultural,
conhecendo esses
espaços)

1º Bimestre / 2º Bimestre

segunda-feira

terça-feira

Letras de músicas: uso
de recursos estéticos,
composição e
comparações entre
vários autores.

Figuras geométricas
espaciais:
reconhecimento,
representações,
planificações e
características.

Tradição oral (as
tradições orais e a
valorização da
memória)

Grupos alimentares (o
que são, funções etc.);
(características);
(carboidratos, proteínas,
gorduras, vitaminas e
sais minerais); (atuação
dos grupos alimentares)

Aspectos geográficos
das regiões brasileiras
(relevo, vegetação,
hidrografia, clima,
população)
Tradições religiosas
(tradições religiosas e
culturais do Brasil)
Manifestações
religiosidades do Brasil
e no mundo (cantos,
danças e narrativas nas
principais manifestações
e as representações na
arte)
Profissões artísticas:
(pintor, escultor,
arquiteto, artesão,
musicista, ator,
fotógrafo, designer,
poeta etc. - conhecer)

segunda-feira

terça-feira

Elementos da narrativa:
enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e
a construção do discurso
direto e discurso
indireto.

Figuras geométricas
planas: características,
representações e
ângulos

Tradição oral (as
tradições orais e a
valorização da memória)

Grupos alimentares (o
que são, funções etc.);
(características);
(carboidratos, proteínas,
gorduras, vitaminas e
sais minerais); (atuação
dos grupos alimentares)

Condicionantes
histórico-sociais,
geográficos, ambientais,
econômicos e culturais
no Brasil, estados,
capitais e regiões.
(Relacionar as questões
econômicas, políticas,
ambientais e as
desigualdades sociais
em sua localidade e nas
regiões brasileiras.)
Tradições religiosas
(tradições religiosas e
culturais do Brasil)
Manifestações
religiosidades do Brasil
e no mundo (cantos,
danças e narrativas nas

SEMANA 10 – 10/05 A 14/05
quarta-feira
quinta-feira
Danças de matriz
indígena (Toré,
Figuras geométricas
Cateretê, Acyigua etc.)
espaciais:
reconhecimento,
Danças de matriz
representações,
africana (Maracatu,
planificações e
Jongo, Samba, Frevo
características.
etc.)
Figuras geométricas
espaciais:
reconhecimento,
representações,
planificações e
características.

Elementos da narrativa:
enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e
a construção do discurso
direto e discurso
indireto.

Aspectos geográficos
das regiões brasileiras
(relevo, vegetação,
hidrografia, clima,
população)

Profissões artísticas:
(pintor, escultor,
arquiteto, artesão,
musicista, ator,
fotógrafo, designer,
poeta etc. - conhecer)

SEMANA 11 – 17/05 a 21/05
quarta-feira
quinta-feira
Danças de matriz
indígena (Toré,
Cateretê, Acyigua etc.)
Figuras geométricas
planas: características,
Danças de matriz
representações e
africana (Maracatu,
ângulos
Jongo, Samba, Frevo
etc.)

Figuras geométricas
planas: características,
representações e
ângulos

Elementos da narrativa:
enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e
a construção do
discurso direto e
discurso indireto.

Condicionantes
histórico-sociais,
geográficos, ambientais,
econômicos e culturais
no Brasil, estados,
capitais e regiões.
(Relacionar as questões
econômicas, políticas,
ambientais e as
desigualdades sociais
em sua localidade e nas
regiões brasileiras.)

Arte e artesanato
(Relação da arte e do
artesanato com a cultura
do estudante e de outras
regiões)

sexta-feira

sábado

Elementos da narrativa:
enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e
a construção do discurso
direto e discurso
indireto.

Tradição oral (as
tradições orais e a
valorização da
memória)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Grupos alimentares (o
que são, funções etc.);
(características);
(carboidratos, proteínas,
gorduras, vitaminas e
sais minerais); (atuação
dos grupos alimentares)

sexta-feira
Elementos da narrativa:
enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e
a construção do discurso
direto e discurso
indireto.

Tradição oral (as
tradições orais e a
valorização da memória)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Grupos alimentares (o
que são, funções etc.);
(características);

sábado
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principais
manifestações e as
representações na arte)

Artesanato (regional e
nacional. – Definições,
exemplos,
características)

Arte e artesanato
(Relação da arte e do
artesanato com a cultura
do estudante e de outras
regiões)

(carboidratos, proteínas,
gorduras, vitaminas e
sais minerais); (atuação
dos grupos alimentares)

Artesanato (regional e
nacional. – Definições,
exemplos,
características)

segunda-feira
Fábula: produção de
reconto e autoria de
fábulas após
comparação entre
fábulas tradicionais e
contemporâneas,
considerando os
aspectos do gênero.

Escrita e transmissão
cultural (o surgimento
da escrita como fonte
para a transmissão de
saberes, culturas e
histórias)

Grupos alimentares (o
que são, funções etc.);
(características);
(carboidratos, proteínas,
gorduras, vitaminas e
sais minerais); (atuação
dos grupos alimentares)

segunda-feira

. Estudo de personagens
clássicos da literatura
universal: contexto
histórico e geográfico.

terça-feira
Situações-problema
envolvendo as quatro
operações e o Sistema
Monetário Brasileiro explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros.
Condicionantes
histórico-sociais,
geográficos,
ambientais, econômicos
e culturais no Brasil,
estados, capitais e
regiões. (Relacionar as
questões econômicas,
políticas, ambientais e
as desigualdades sociais
em sua localidade e nas
regiões brasileiras.)
Tradições religiosas
(tradições religiosas e
culturais do Brasil)
Manifestações
religiosidades do Brasil
e no mundo (cantos,
danças e narrativas nas
principais
manifestações e as
representações na arte)
. Formas, ações
corporais, organização
espacial e temporal:
(contraída, dilatada etc.,
inclinar, gesticular etc.,
organização espacial e
temporal característica
das manifestações de
dança das matrizes
culturais brasileiras.)

terça-feira

Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa,
uso da calculadora,
socialização de estratégias
de conferência.

SEMANA 12 – 24/05 a 29/05
quarta-feira
quinta-feira
Danças de matriz
indígena (Toré, Cateretê,
Acyigua etc.)
Danças de matriz
africana (Maracatu,
Jongo, Samba, Frevo
etc.)

Situações-problema
envolvendo as quatro
operações e o Sistema
Monetário Brasileiro explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros.

Fábula: produção de
reconto e autoria de
fábulas após
comparação entre
fábulas tradicionais e
contemporâneas,
considerando os
aspectos do gênero.

Situações-problema
envolvendo as quatro
operações e o Sistema
Monetário Brasileiro explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros.

Fábula: produção de
reconto e autoria de
fábulas após
comparação entre
fábulas tradicionais e
contemporâneas,
considerando os
aspectos do gênero.

Condicionantes
histórico-sociais,
geográficos,
ambientais, econômicos
e culturais no Brasil,
estados, capitais e
regiões. (Relacionar as
questões econômicas,
políticas, ambientais e
as desigualdades sociais
em sua localidade e nas
regiões brasileiras.)

Escrita e transmissão
cultural (o surgimento
da escrita como fonte
para a transmissão de
saberes, culturas e
histórias)

. Formas, ações
corporais, organização
espacial e temporal:
(contraída, dilatada etc.,
inclinar, gesticular etc.,
organização espacial e
temporal característica
das manifestações de
dança das matrizes
culturais brasileiras.)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Grupos alimentares (o
que são, funções etc.);
(características);
(carboidratos, proteínas,
gorduras, vitaminas e
sais minerais); (atuação
dos grupos alimentares)

SEMANA 13 – 31/05 A 04/06
quarta-feira
quinta-feira
Danças de matriz
indígena (Toré, Cateretê,
Acyigua etc.)
Danças de matriz
africana (Maracatu,
Jongo, Samba, Frevo
etc.)

sexta-feira

sexta-feira
Poesia moderna e
contemporânea:
leitura e análise.
Sugestão de autores:
Cecília Meireles. Manuel
Bandeira. Vinícius de
Morais. José Paulo Paes,
Cora Coralina entre
outros.

sábado

sábado
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Escrita e transmissão
cultural (o surgimento
da escrita como fonte
para a transmissão de
saberes, culturas e
histórias)

Sistema digestório
(órgãos, funções etc.);
(necessidades
nutricionais dos
indivíduos); (distúrbios
nutricionais - anemia,
subnutrição e
obesidade)

segunda-feira
Análise e enfoque em
gêneros que
apresentam em sua
organização interna a
complexidade textual:
poesias, contos
machadianos, entre
outros.

A formação das
matrizes populacionais
brasileiras (os papéis
dos povos indígenas,
das sociedades
africanas e dos povos
europeus na sociedade
brasileira e suas
implicações)

Sistema digestório
(órgãos, funções etc.);
(necessidades
nutricionais dos
indivíduos); (distúrbios
nutricionais - anemia,
subnutrição e
obesidade)

Condicionantes históricosociais, geográficos,
ambientais, econômicos e
culturais no Brasil,
estados, capitais e regiões.
(Relacionar as questões
econômicas, políticas,
ambientais e as
desigualdades sociais em
sua localidade e nas
regiões brasileiras.)
Tradições religiosas
(tradições religiosas e
culturais do Brasil)
Manifestações
religiosidades do Brasil e
no mundo (cantos, danças
e narrativas nas principais
manifestações e as
representações na arte)
Espetáculos cênicos
convencionais e não
convencionais.(as
diversas manifestações do
teatro e suas
características)

terça-feira
Reconhecimento de
semelhanças e diferenças
entre poliedros (prismas,
pirâmides e outros)
identificando elementos
semelhantes e diferentes
(faces, vértices e
arestas).
Condicionantes
histórico-sociais,
geográficos, ambientais,
econômicos e culturais
no Brasil, estados,
capitais e regiões.
(Relacionar as questões
econômicas, políticas,
ambientais e as
desigualdades sociais em
sua localidade e nas
regiões brasileiras.)
Mitos na história dos
povos (narrativas, mitos
e segredos na história
dos povos)
Música (Gêneros e
estilos musicais das
regiões do Brasil. características)

segunda-feira

terça-feira

Carta de leitor:
finalidade, localização
do assunto, destaque da
reclamação, isolamento
do relato ou exposição

Representação de locais,
espaços e edificações
por meio de maquetes
utilizando poliedros,
esferas, cilindros e
cones.

Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa,
uso da calculadora,
socialização de
estratégias de
conferência.

Escrita e transmissão
cultural (o surgimento da
escrita como fonte para a
transmissão de saberes,
culturas e histórias)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Sistema digestório
(órgãos, funções etc.);
(necessidades
nutricionais dos
indivíduos); (distúrbios
nutricionais - anemia,
subnutrição e obesidade)

Poesia moderna e
contemporânea:
leitura e análise.
Sugestão de autores:
Cecília Meireles. Manuel
Bandeira. Vinícius de
Morais. José Paulo Paes,
Cora Coralina entre
outros.

SEMANA 14 – 07/06 A 11/06
quarta-feira
quinta-feira
Danças de matriz
indígena (Toré, Cateretê,
Acyigua etc.)
Danças de matriz
africana (Maracatu,
Jongo, Samba, Frevo
etc.)

Reconhecimento de
semelhanças e diferenças
entre poliedros (prismas,
pirâmides e outros)
identificando elementos
semelhantes e diferentes
(faces, vértices e
arestas).

Análise e enfoque em
gêneros que apresentam
em sua organização
interna a complexidade
textual: poesias, contos
machadianos, entre
outros.

sexta-feira

Reconhecimento de
semelhanças e diferenças
entre poliedros (prismas,
pirâmides e outros)
identificando elementos
semelhantes e diferentes
(faces, vértices e
arestas).

Análise e enfoque em
gêneros que
apresentam em sua
organização interna a
complexidade textual:
poesias, contos
machadianos, entre
outros.

Condicionantes
histórico-sociais,
geográficos, ambientais,
econômicos e culturais
no Brasil, estados,
capitais e regiões.
(Relacionar as questões
econômicas, políticas,
ambientais e as
desigualdades sociais em
sua localidade e nas
regiões brasileiras.)

A formação das
matrizes populacionais
brasileiras (os papéis
dos povos indígenas,
das sociedades
africanas e dos povos
europeus na sociedade
brasileira e suas
implicações)

Música (Gêneros e
estilos musicais das
regiões do Brasil. características)

(confecção de
brinquedos e jogos
com sucata,
reutilizáveis e
recicláveis)
Sistema digestório
(órgãos, funções etc.);
(necessidades
nutricionais dos
indivíduos); (distúrbios
nutricionais - anemia,
subnutrição e
obesidade)

SEMANA 15 – 14/06 A 19/06
quarta-feira
quinta-feira
Danças de matriz
Representação de locais,
indígena (Toré,
espaços e edificações
Cateretê, Acyigua etc.)
por meio de maquetes
Danças de matriz
utilizando poliedros,
africana (Maracatu,
esferas, cilindros e
Jongo, Samba, Frevo
cones.
etc.)

sexta-feira
Carta de leitor:
finalidade, localização
do assunto, destaque da
reclamação, isolamento
do relato ou exposição

sábado

sábado
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do assunto e
argumentos.

A formação das
matrizes populacionais
brasileiras (os papéis
dos povos indígenas,
das sociedades
africanas e dos povos
europeus na sociedade
brasileira e suas
implicações)

Sistema digestório
(órgãos, funções etc.);
(necessidades
nutricionais dos
indivíduos); (distúrbios
nutricionais - anemia,
subnutrição e
obesidade)

segunda-feira

do assunto e
argumentos.
Condicionantes
histórico-sociais,
geográficos, ambientais,
econômicos e culturais
no Brasil, estados,
capitais e regiões.
(Relacionar as questões
econômicas, políticas,
ambientais e as
desigualdades sociais
em sua localidade e nas
regiões brasileiras.)
Mitos na história dos
povos (narrativas, mitos
e segredos na história
dos povos)
Cores: (Composições
temáticas com cores
frias e cores quentes.)
Técnicas artísticas
(Composições a partir
de técnicas artísticas
com variados
instrumentos materiais pincéis, lápis, giz de
cera, papéis, tintas,
argila - e meios
tecnológicos fotografias, softwares,
vídeos etc.).

terça-feira

Sistema de Numeração
Decimal: composição e
decomposição.

Tradição oral (as
tradições orais e a
valorização da
memória)

Condicionantes
histórico-sociais,
geográficos, ambientais,
econômicos e culturais
no Brasil, estados,
capitais e regiões.
(Relacionar as questões
econômicas, políticas,
ambientais e as
desigualdades sociais
em sua localidade e nas
regiões brasileiras.)

segunda-feira

Cores: (Composições
temáticas com cores
frias e cores quentes.)
Carta de leitor:
finalidade, localização
do assunto, destaque da
reclamação, isolamento
do relato ou exposição
do assunto e
argumentos.

Técnicas artísticas
(Composições a partir
de técnicas artísticas
com variados
instrumentos materiais pincéis, lápis, giz de
cera, papéis, tintas,
argila - e meios
tecnológicos fotografias, softwares,
vídeos etc.).

SEMANA 16 – 21/06 A 25/06
quarta-feira
quinta-feira
Danças de matriz
indígena (Toré,
Cateretê, Acyigua etc.)

Reportagens e
suplemento infantil de
grandes jornais: leitura
e estudo de reportagem
levando em conta o tipo
de leitor. Tiras de
jornal: análise de
ambiguidades no efeito
de humor.

Alimentação saudável
(educação alimentar,
equilíbrio da
microbiota intestinal)

Representação de
locais, espaços e
edificações por meio de
maquetes utilizando
poliedros, esferas,
cilindros e cones.

Condicionantes
histórico-sociais,
geográficos, ambientais,
econômicos e culturais
no Brasil, estados,
capitais e regiões.
(Relacionar as questões
econômicas, políticas,
ambientais e as
desigualdades sociais
em sua localidade e nas
regiões brasileiras.)

Mitos na história dos
povos (narrativas, mitos
e segredos na história
dos povos)
Formação de plateia. (as
diferentes plateias dos
diferentes tipos de
espetáculos)

terça-feira

Danças de matriz
africana (Maracatu,
Jongo, Samba, Frevo
etc.)

Sistema de Numeração
Decimal: composição e
decomposição.

Reportagens e
suplemento infantil de
grandes jornais: leitura e
estudo de reportagem
levando em conta o tipo
de leitor. Tiras de
jornal: análise de
ambiguidades no efeito
de humor.

A formação das
matrizes populacionais
brasileiras (os papéis
dos povos indígenas,
das sociedades
africanas e dos povos
europeus na sociedade
brasileira e suas
implicações)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Sistema digestório
(órgãos, funções etc.);
(necessidades
nutricionais dos
indivíduos); (distúrbios
nutricionais - anemia,
subnutrição e
obesidade)

sexta-feira

Sistema de Numeração
Decimal: composição e
decomposição.

Reportagens e
suplemento infantil de
grandes jornais: leitura
e estudo de reportagem
levando em conta o tipo
de leitor. Tiras de
jornal: análise de
ambiguidades no efeito
de humor.

Condicionantes
histórico-sociais,
geográficos, ambientais,
econômicos e culturais
no Brasil, estados,
capitais e regiões.
(Relacionar as questões
econômicas, políticas,
ambientais e as
desigualdades sociais
em sua localidade e nas
regiões brasileiras.)

Tradição oral (as
tradições orais e a
valorização da
memória)

Formação de plateia. (as
diferentes plateias dos
diferentes tipos de
espetáculos)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Alimentação saudável
(educação alimentar,
equilíbrio da
microbiota intestinal)

SEMANA 17 – 28/06 A 02/07
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

sábado

sábado
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Reportagens e
suplemento infantil de
grandes jornais: leitura
e estudo de reportagem
levando em conta o tipo
de leitor. Tiras de
jornal: análise de
ambiguidades no efeito
de humor.

Situações-problema
envolvendo as quatro
operações, explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros.

Escrita e transmissão
cultural (o surgimento
da escrita como fonte
para a transmissão de
saberes, culturas e
histórias)

Condicionantes
histórico-sociais,
geográficos, ambientais,
econômicos e culturais
no Brasil, estados,
capitais e regiões.
(Relacionar as questões
econômicas, políticas,
ambientais e as
desigualdades sociais
em sua localidade e nas
regiões brasileiras.)

Alimentação saudável
(educação alimentar,
equilíbrio da
microbiota intestinal)

Mitos na história dos
povos (narrativas, mitos
e segredos na história
dos povos)
Criação e improvisação
em grupos.(criação e
improvisação de
coreografias)

segunda-feira

terça-feira

Notícias e manchetes:
estudo de gênero
enfocando os elementos
fundamentais (O quê?
Com quem? Quando?
Onde? Em que

Trajetórias e orientações
por meio de mapas.
Representação de locais,
espaços e edificações
por meio de maquetes
utilizando poliedros,
esferas, cilindros e
cones.
Condicionantes
histórico-sociais,
geográficos, ambientais,
econômicos e culturais
no Brasil, estados,
capitais e regiões.
(Relacionar as questões
econômicas, políticas,
ambientais e as
desigualdades sociais
em sua localidade e nas
regiões brasileiras.)
Tradições religiosas
(tradições religiosas e
culturais do Brasil)
Manifestações
religiosidades do Brasil
e no mundo (cantos,
danças e narrativas nas
principais manifestações
e as representações na
arte)

A formação das
matrizes populacionais
brasileiras (os papéis
dos povos indígenas,
das sociedades
africanas e dos povos
europeus na sociedade
brasileira e suas
implicações)

Alimentação saudável
(educação alimentar,
equilíbrio da
microbiota intestinal)

Dança e tecnologia
(Jogos eletrônicos de
dança: Pump It Up,
Dance Dance
Revolution, Just Dance
etc.)

Danças de matriz
indígena (Toré,
Cateretê, Acyigua etc.)
Danças de matriz
africana (Maracatu,
Jongo, Samba, Frevo
etc.)

Situações-problema
envolvendo as quatro
operações, explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros.

Reportagens e
suplemento infantil de
grandes jornais: leitura
e estudo de reportagem
levando em conta o tipo
de leitor. Tiras de
jornal: análise de
ambiguidades no efeito
de humor.

Situações-problema
envolvendo as quatro
operações, explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros.

Reportagens e
suplemento infantil de
grandes jornais: leitura
e estudo de reportagem
levando em conta o tipo
de leitor. Tiras de
jornal: análise de
ambiguidades no efeito
de humor.

Condicionantes
histórico-sociais,
geográficos, ambientais,
econômicos e culturais
no Brasil, estados,
capitais e regiões.
(Relacionar as questões
econômicas, políticas,
ambientais e as
desigualdades sociais
em sua localidade e nas
regiões brasileiras.)

Escrita e transmissão
cultural (o surgimento
da escrita como fonte
para a transmissão de
saberes, culturas e
histórias)

Criação e improvisação
em grupos.(criação e
improvisação de
coreografias)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Alimentação saudável
(educação alimentar,
equilíbrio da
microbiota intestinal)

SEMANA 18 – 05/07 A 10/07
quarta-feira
quinta-feira
Danças de matriz
indígena (Toré,
Trajetórias e orientações
Cateretê, Acyigua etc.)
por meio de mapas.
Representação de locais,
Danças de matriz
espaços e edificações
africana (Maracatu,
por meio de maquetes
Jongo, Samba, Frevo
utilizando poliedros,
etc.)
esferas, cilindros e
cones.
Condicionantes
histórico-sociais,
geográficos, ambientais,
Trajetórias e
econômicos e culturais
orientações por meio de
no Brasil, estados,
mapas.
capitais e regiões.
Representação de
(Relacionar as questões
locais, espaços e
econômicas, políticas,
edificações por meio de
ambientais e as
maquetes utilizando
desigualdades sociais
poliedros, esferas,
em sua localidade e nas
cilindros e cones.
regiões brasileiras.)

Notícias e manchetes:
estudo de gênero
enfocando os elementos
fundamentais (O quê?
Com quem? Quando?
Onde? Em que

Dança e tecnologia
(Jogos eletrônicos de
dança: Pump It Up,
Dance Dance
Revolution, Just Dance
etc.)

sexta-feira
Notícias e manchetes:
estudo de gênero
enfocando os elementos
fundamentais (O quê?
Com quem? Quando?
Onde? Em que

A formação das
matrizes populacionais
brasileiras (os papéis
dos povos indígenas,
das sociedades
africanas e dos povos
europeus na sociedade
brasileira e suas
implicações)

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Alimentação saudável
(educação alimentar,
equilíbrio da
microbiota intestinal)

sábado
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segunda-feira

terça-feira

Notícias e manchetes:
estudo de gênero
enfocando os
elementos
fundamentais (O quê?
Com quem? Quando?
Onde? Em que

Plano cartesiano:
coordenadas cartesianas
(1º quadrante) e
representação de
trajetórias no plano
Cartesiano.

Tradição oral (as
tradições orais e a
valorização da
memória)
Escrita e transmissão
cultural (o surgimento
da escrita como fonte
para a transmissão de
saberes, culturas e
histórias)

Condicionantes
histórico-sociais,
geográficos, ambientais,
econômicos e culturais
no Brasil, estados,
capitais e regiões.
(Relacionar as questões
econômicas, políticas,
ambientais e as
desigualdades sociais em
sua localidade e nas
regiões brasileiras.)

SEMANA 19 – 12/07 A 16/07
quarta-feira
quinta-feira
Danças de matriz
indígena (Toré,
Plano cartesiano:
Cateretê, Acyigua etc.)
coordenadas cartesianas
(1º quadrante) e
Danças de matriz
representação de
africana (Maracatu,
trajetórias no plano
Jongo, Samba, Frevo
Cartesiano.
etc.)

Alimentação saudável
(educação alimentar,
equilíbrio da
microbiota intestinal)

sábado

Notícias e manchetes:
estudo de gênero
enfocando os elementos
fundamentais (O quê?
Com quem? Quando?
Onde? Em que

Plano cartesiano:
coordenadas cartesianas
(1º quadrante) e
representação de
trajetórias no plano
Cartesiano.

Condicionantes
histórico-sociais,
geográficos, ambientais,
econômicos e culturais
no Brasil, estados,
capitais e regiões.
(Relacionar as questões
econômicas, políticas,
ambientais e as
desigualdades sociais em
sua localidade e nas
regiões brasileiras.)

A formação das
matrizes populacionais
brasileiras (os papéis
dos povos indígenas,
das sociedades
africanas e dos povos
europeus na sociedade
brasileira e suas
implicações)

Notícias e manchetes:
estudo de gênero
enfocando os elementos
fundamentais (O quê?
Com quem? Quando?
Onde? Em que

Técnicas artísticas
(Composições a partir de
técnicas artísticas com
variados instrumentos
materiais - pincéis, lápis,
giz de cera, papéis,
tintas, argila - e meios
tecnológicos fotografias, softwares,
vídeos etc.).

(confecção de
brinquedos e jogos com
sucata, reutilizáveis e
recicláveis)
Alimentação saudável
(educação alimentar,
equilíbrio da microbiota
intestinal)

Mitos na história dos
povos (narrativas, mitos
e segredos na história
dos povos)
Técnicas artísticas
(Composições a partir de
técnicas artísticas com
variados instrumentos
materiais - pincéis, lápis,
giz de cera, papéis,
tintas, argila - e meios
tecnológicos fotografias, softwares,
vídeos etc.).

sexta-feira

3º BIMESTRE

segunda-feira

terça-feira

SEMANA 20 – 02/08 A 06/08
quarta-feira
quinta-feira

Leitura textual,
contextual, inferencial e
intertextual.
Análise, percepção de
elementos da narrativa
presentes em diferentes
gêneros: foco narrativo;
características físicas e
psicológicas (teimoso,
corajoso etc.) do
personagem principal;
identificação de
personagens secundários;
caracterização de lugar
(onde) e tempo (quando);
enredo (desenvolvimento
do conflito, clímax e
desfecho); discurso
direto e indireto.

Cultura (conceitos
durante o tempo)
Cidadania (conceitos de
cidadania durante o
tempo)

sexta-feira
Leitura textual,
contextual, inferencial e
intertextual.

Situações-problema
envolvendo as quatro
operações e o Sistema
Monetário Brasileiro explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros.

Ocupação das regiões
brasileiras (Etapas de
ocupação das regiões
brasileiras –
semelhanças,
permanências e
mudanças; realidade
das diferentes
comunidades (urbana,

Brincadeiras e jogos de
matriz indígena (peteca,
jogo da onça, corrida de
tora etc.)

Situações-problema
envolvendo as quatro
operações e o Sistema
Monetário Brasileiro explorando a diversidade
de procedimentos e de
registros.

Situações-problema
envolvendo as quatro
operações e o Sistema
Monetário Brasileiro explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros.

Ocupação das regiões
brasileiras (Etapas de
ocupação das regiões
brasileiras –
semelhanças,
permanências e
mudanças; realidade
das diferentes
comunidades (urbana,
do campo,

Análise, percepção de
elementos da narrativa
presentes em diferentes
gêneros: foco narrativo;
características físicas e
psicológicas (teimoso,
corajoso etc.) do
personagem principal;
identificação de
personagens secundários;
caracterização de lugar
(onde) e tempo (quando);
enredo (desenvolvimento
do conflito, clímax e
desfecho); discurso
direto e indireto.

Cultura (conceitos
durante o tempo)
Cidadania (conceitos de
cidadania durante o
tempo)

sábado
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do campo,
quilombolas, indígenas
e outras).

quilombolas, indígenas
e outras).

Leitura textual,
contextual, inferencial e
intertextual.

Sistema respiratório
(órgãos, funções etc.);
(saúde e doenças)

segunda-feira

Relações sociais
(tabus, mitos e
realidade nas relações
socioculturais e
psicológicas-afetivas)
Composição de cenas
teatrais: (monólogo,
diálogos, stand-up,
enquetes. –
características e
produção)

terça-feira

Análise, percepção de
elementos da narrativa
presentes em diferentes
gêneros: foco narrativo;
características físicas e
psicológicas (teimoso,
corajoso etc.) do
personagem principal;
identificação de
personagens secundários;
caracterização de lugar
(onde) e tempo (quando);
enredo (desenvolvimento
do conflito, clímax e
desfecho); discurso
direto e indireto.

Composição de cenas
teatrais: (monólogo,
diálogos, stand-up,
enquetes. –
características e
produção)

SEMANA 21 – 09/08 A 13/08
quarta-feira
quinta-feira

Leitura textual,
contextual, inferencial
e intertextual.
Gêneros que
apresentam a narrativa
em sua organização
interna: fábulas
tradicionais e
modernas; contos de
suspense; conto
popular; lendas, mitos
e crônica – análise de
mecanismos de
coesão e coerência,
reconto oral e
produção escrita.

Cultura (conceitos
durante o tempo)
Cidadania (conceitos
de cidadania durante o
tempo)

Brincadeiras e jogos de
matriz africana (escravos
de Jó, terra-mar, mamba
etc.)
Sistema respiratório
(órgãos, funções etc.);
(saúde e doenças)

sexta-feira
Leitura textual,
contextual, inferencial
e intertextual.

Problemas envolvendo a
partição de um todo em
duas partes proporcionais,
tais como dividir uma
quantidade em duas partes,
de modo que uma seja o
dobro da outra, com
compreensão da ideia de
razão entre as partes e
delas com o todo.

Brincadeiras e jogos de
matriz africana
(escravos de Jó, terramar, mamba etc.)

Problemas envolvendo a
partição de um todo em
duas partes proporcionais,
tais como dividir uma
quantidade em duas partes,
de modo que uma seja o
dobro da outra, com
compreensão da ideia de
razão entre as partes e
delas com o todo.

Ocupação das regiões
brasileiras (Etapas de
ocupação das regiões
brasileiras – semelhanças,
permanências e mudanças;
realidade das diferentes
comunidades (urbana, do
campo, quilombolas,
indígenas e outras).

Problemas envolvendo
a partição de um todo
em duas partes
proporcionais, tais
como dividir uma
quantidade em duas
partes, de modo que
uma seja o dobro da
outra, com
compreensão da ideia
de razão entre as partes
e delas com o todo.

Ocupação das regiões
brasileiras (Etapas de
ocupação das regiões
brasileiras – semelhanças,
permanências e mudanças;
realidade das diferentes
comunidades (urbana, do
campo, quilombolas,
indígenas e outras).

Gêneros que
apresentam a narrativa
em sua organização
interna: fábulas
tradicionais e
modernas; contos de
suspense; conto
popular; lendas, mitos
e crônica – análise de
mecanismos de coesão
e coerência, reconto
oral e produção
escrita.

Cultura (conceitos
durante o tempo)
Cidadania (conceitos
de cidadania durante o
tempo)

Leitura textual,
contextual, inferencial
e intertextual.

Sistema respiratório
(órgãos, funções etc.);
(saúde e doenças)

Relações sociais (tabus,
mitos e realidade nas
relações socioculturais e
psicológicas-afetivas)
Dança(Experiências
pessoais e coletivas em
dança – vivência e troca de
experiência).

Gêneros que
apresentam a narrativa
em sua organização
interna: fábulas
tradicionais e
modernas; contos de
suspense; conto
popular; lendas, mitos
e crônica – análise de
mecanismos de coesão
e coerência, reconto
oral e produção escrita.

Dança(Experiências
pessoais e coletivas em
dança – vivência e troca de
experiência).

Brincadeiras e jogos
de matriz indígena
(peteca, jogo da onça,
corrida de tora etc.)
Sistema respiratório
(órgãos, funções etc.);
(saúde e doenças)

sábado
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SEMANA 22 – 16/08 A 20/08
quarta-feira
quinta-feira

segunda-feira

terça-feira

Leitura textual,
contextual, inferencial
e intertextual.
Elementos que
compõem a
apresentação de
diversos gêneros e seu
contexto de produção
(autor, interlocutor,
situação de interação,
suporte e circulação)

Comparação e ordenação
denúmerosracionaisnare
presentaçãodecimalenafr
acionáriautilizandoa
noção de equivalência.
Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa,
uso da calculadora,
socialização de
estratégias de
conferência. Fração –
conceito.

Respeito as diferenças
(compreensão do outro
e respeito às
diferenças
socioeconômicas,
étnico-raciais,
religiosa, de gênero,
de orientação sexual,
de idade, culturais
entre outras)

Ocupação das regiões
brasileiras (Etapas de
ocupação das regiões
brasileiras –
semelhanças,
permanências e
mudanças; realidade das
diferentes comunidades
(urbana, do campo,
quilombolas, indígenas e
outras).

Comparação e ordenação
denúmerosracionaisnare
presentaçãodecimalenafr
acionáriautilizandoa
noção de equivalência.
Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa,
uso da calculadora,
socialização de
estratégias de
conferência. Fração –
conceito.

Relações sociais (tabus,
mitos e realidade nas
relações socioculturais e
psicológicas-afetivas)

Leitura textual,
contextual, inferencial e
intertextual.

Sistema circulatório
(órgãos, funções etc.);
(saúde e doenças)

segunda-feira

. Música (Execução
musical, utilizando
instrumentos da
bandinha e canto.)

terça-feira

Brincadeiras e jogos de
matriz indígena (peteca,
jogo da onça, corrida de
tora etc.)

Elementos que compõem
a apresentação de
diversos gêneros e seu
contexto de produção
(autor, interlocutor,
situação de interação,
suporte e circulação)

Comparação e ordenação
denúmerosracionaisnarepre
sentaçãodecimalenafracion
áriautilizandoa noção de
equivalência. Cálculo
mental, cálculo
aproximado, estimativa,
uso da calculadora,
socialização de estratégias
de conferência. Fração –
conceito.

Ocupação das regiões
brasileiras (Etapas de
ocupação das regiões
brasileiras – semelhanças,
permanências e mudanças;
realidade das diferentes
comunidades (urbana, do
campo, quilombolas,
indígenas e outras).

SEMANA 23 – 23/08 A 27/08
quarta-feira
quinta-feira

Respeito as diferenças
(compreensão do outro e
respeito às diferenças
socioeconômicas, étnicoraciais, religiosa, de
gênero, de orientação
sexual, de idade,
culturais entre outras)

Sistema circulatório
(órgãos, funções etc.);
(saúde e doenças)

Leitura textual,
contextual, inferencial e
intertextual.
Elementos que compõem
a apresentação de
diversos gêneros e seu
contexto de produção
(autor, interlocutor,
situação de interação,
suporte e circulação)

Brincadeiras e jogos de
matriz africana (escravos
de Jó, terra-mar, mamba
etc.)
Sistema circulatório
(órgãos, funções etc.);
(saúde e doenças)

sexta-feira
Leitura textual,
contextual, inferencial e
intertextual.

Adição e subtração de
frações com
denominadores
diferentes por meio das
equivalências

Produção de alimentos

Relações sociais (tabus,
mitos e realidade nas
relações socioculturais
e psicológicas-afetivas)
Leitura de imagens
(fotografia, desenho,

Brincadeiras e jogos de
matriz africana
(escravos de Jó, terramar, mamba etc.)

Adição e subtração de
frações com
denominadores
diferentes por meio das
equivalências

Leitura textual,
contextual, inferencial e
intertextual.
Análise e enfoque em
gêneros que expõem o
leitor a novos

Adição e subtração de
frações com
denominadores
diferentes por meio das
equivalências

Produção de alimentos

Leitura de imagens
(fotografia, desenho,
pintura, escultura,
colagem, instalação,
objetos).

sábado

Respeito as diferenças
(compreensão do outro e
respeito às diferenças
socioeconômicas, étnicoraciais, religiosa, de
gênero, de orientação
sexual, de idade,
culturais entre outras)

Música (Execução musical,
utilizando instrumentos da
bandinha e canto.)

Leitura textual,
contextual, inferencial e
intertextual.
Análise e enfoque em
gêneros que expõem o
leitor a novos vocábulos
e construções sintáticas
mais elaboradas: poesia,
contos de fada e crônicas
de imaginação.

sexta-feira

Análise e enfoque em
gêneros que expõem o
leitor a novos vocábulos
e construções sintáticas
mais elaboradas: poesia,
contos de fada e crônicas
de imaginação.

Respeito as diferenças
(compreensão do outro e
respeito às diferenças
socioeconômicas, étnicoraciais, religiosa, de
gênero, de orientação
sexual, de idade,
culturais entre outras)
Brincadeiras e jogos de
matriz indígena (peteca,
jogo da onça, corrida de
tora etc.)
Sistema circulatório
(órgãos, funções etc.);
(saúde e doenças)

sábado
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pintura, escultura,
colagem, instalação,
objetos).

segunda-feira
Leitura textual,
contextual, inferencial e
intertextual.
Poesia/popular
(Cordel): completar
textos com lacunas ou
paródia.

Marcações do tempo (as
formas de marcação da
passagem do tempo em
distintas sociedades)

Sistema Excretor
(órgãos, funções etc.)

vocábulos e
construções sintáticas
mais elaboradas:
poesia, contos de fada e
crônicas de imaginação.

SEMANA 24 – 30/08 A 03/09
quarta-feira
quinta-feira

terça-feira

Resolução de problemas
envolvendo ideia de
equivalência e
desigualdades de
frações.

Brincadeiras e jogos de
matriz indígena (peteca,
jogo da onça, corrida de
tora etc.)

Resolução de problemas
envolvendo ideia de
equivalência e
desigualdades de
frações.

Resolução de problemas
envolvendo ideia de
equivalência e
desigualdades de
frações.

Produção de alimentos

Práticas religiosas e o
transcendente (práticas
religiosas e as
representações do
transcendente)
Reflexão para enaltecer
a humanidade (funções
da meditação, da
oração, das canções,
músicas e da expressão
corporal, como
momentos reflexivos
que enaltecem o ser
humano)

Leitura textual,
contextual, inferencial e
intertextual.
Poesia/popular
(Cordel): completar
textos com lacunas ou
paródia.

sexta-feira

sábado

Leitura textual,
contextual, inferencial e
intertextual.
Poesia/popular
(Cordel): completar
textos com lacunas ou
paródia.

Produção de alimentos

Marcações do tempo (as
formas de marcação da
passagem do tempo em
distintas sociedades)

Arte brasileira(Obras
artísticas em períodos e
movimentos distintos –
características)

Brincadeiras e jogos de
matriz africana
(escravos de Jó, terramar, mamba etc.)
Sistema Excretor
(órgãos, funções etc.)

Arte brasileira (Obras
artísticas em períodos e
movimentos distintos –
características)

segunda-feira
Leitura textual,
contextual, inferencial e
intertextual.
Elementos da narrativa:
enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e
a construção do
discurso direto e
discurso indireto.

Marcações do tempo
(as formas de marcação
da passagem do tempo
em distintas
sociedades)

Sistema Excretor
(órgãos, funções etc.)

terça-feira

SEMANA 25 – 06/09 A 10/09
quarta-feira
quinta-feira

Brincadeiras e jogos de
matriz africana (escravos
de Jó, terra-mar, mamba
etc.)

Resolução de situaçõesproblema envolvendo
decimais com dinheiro e
medidas com situações
de adição e subtração
explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros. Decimais –
conceito.
Leitura textual,
contextual, inferencial e
intertextual.

Resolução de situaçõesproblema envolvendo
decimais com dinheiro e
medidas com situações de
adição e subtração
explorando a diversidade de
procedimentos e de
registros. Decimais –
conceito.

Produção de alimentos

Produção de material
audiovisual a partir de
atividades artísticomusicais do contexto

sexta-feira
Leitura textual,
contextual, inferencial e
intertextual.
Elementos da narrativa:
enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e
a construção do
discurso direto e
discurso indireto.

Marcações do tempo
(as formas de marcação
da passagem do tempo
em distintas
sociedades)

Brincadeiras e jogos de
matriz indígena (peteca,
jogo da onça, corrida de
tora etc.)
Sistema Excretor

sábado
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Elementos da narrativa:
enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e
a construção do discurso
direto e discurso
indireto.

segunda-feira
Funções do texto
dramático (escrito para
ser encenado) e sua
organização por meio de
diálogos entre
personagens e
marcadores das falas das
personagens e de cena.

Cultura (conceitos
durante o tempo)
Cidadania (conceitos de
cidadania durante o
tempo)

Corpo humano (a
relação entre os
sistemas); (hábitos de
vida: alimentação,
práticas físicas, repouso,
uso de medicamentos,
atividades cotidianas)

segunda-feira
Notícia: escrita de texto
de autoria a partir de
pesquisa de dados e
organização de
informações.
Respeito as diferenças
(compreensão do outro e
respeito às diferenças
socioeconômicas, étnicoraciais, religiosa, de
gênero, de orientação
sexual, de idade,
culturais entre outras)

terça-feira
Formulação e
interpretação de
situações-problema
envolvendo as quatro
operações (adição,
subtração, multiplicação
e divisão) com números
naturais e números
racionais não negativos
(fração e número
decimal).

Urbano e rural
(semelhanças e
diferença)

Práticas religiosas e o
transcendente (práticas
religiosas e as
representações do
transcendente)
Reflexão para enaltecer
a humanidade (funções
da meditação, da
oração, das canções,
músicas e da expressão
corporal, como
momentos reflexivos
que enaltecem o ser
humano)
Tecnologia e recursos
digitais em produções
cênicas. (Exemplo:
filmadora, gravador,
câmeras, celulares,
jogos eletrônicos,
aplicativos, websites,
entre outros.)

terça-feira
Fração de quantidade
para cálculo de
porcentagem simples
(10%; 25%; 50%;
75%). Cálculo de
porcentagem e
representação
fracionária.

Urbano e rural
(semelhanças e
diferença)

escolar para participação
em festivais de
vídeos.(participação nos
concursos da escola)
Arte e tecnologia(Recursos
digitais: celulares,
aplicativos, gravadores etc.)

SEMANA 26 – 13/09 A 17/09
quarta-feira
quinta-feira
Formulação e
interpretação de
situações-problema
Brincadeiras e jogos de
envolvendo as quatro
matriz indígena (peteca,
operações (adição,
jogo da onça, corrida de
subtração,
tora etc.)
multiplicação e divisão)
com números naturais e
números racionais não
negativos (fração e
número decimal).
Formulação e
interpretação de
situações-problema
envolvendo as quatro
operações (adição,
Urbano e rural
subtração,
(semelhanças e
multiplicação e divisão)
diferença)
com números naturais e
números racionais não
negativos (fração e
número decimal).

Funções do texto
dramático (escrito para
ser encenado) e sua
organização por meio
de diálogos entre
personagens e
marcadores das falas
das personagens e de
cena.

(órgãos, funções etc.)

Tecnologia e recursos
digitais em produções
cênicas. (Exemplo:
filmadora, gravador,
câmeras, celulares,
jogos eletrônicos,
aplicativos, websites,
entre outros.)

SEMANA 27– 20/09 A 24/09
quarta-feira
quinta-feira
Fração de quantidade
para cálculo de
Brincadeiras e jogos de
porcentagem simples
matriz africana
(10%; 25%; 50%;
(escravos de Jó, terra75%).Cálculo de
mar, mamba etc.)
porcentagem e
representação
fracionária.
Fração de quantidade
para cálculo de
porcentagem simples
Urbano e rural
(10%; 25%; 50%;
(semelhanças e
75%). Cálculo de
diferença)
porcentagem e
representação
fracionária.

sexta-feira

sábado

Funções do texto
dramático (escrito para
ser encenado) e sua
organização por meio de
diálogos entre
personagens e
marcadores das falas das
personagens e de cena.

Cultura (conceitos
durante o tempo)
Cidadania (conceitos de
cidadania durante o
tempo)

Brincadeiras e jogos de
matriz africana
(escravos de Jó, terramar, mamba etc.)
Corpo humano (a
relação entre os
sistemas); (hábitos de
vida: alimentação,
práticas físicas, repouso,
uso de medicamentos,
atividades cotidianas)

sexta-feira
Notícia: escrita de texto
de autoria a partir de
pesquisa de dados e
organização de
informações.
Respeito as diferenças
(compreensão do outro e
respeito às diferenças
socioeconômicas, étnicoraciais, religiosa, de
gênero, de orientação
sexual, de idade, culturais
entre outras)

sábado
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Corpo humano (a relação
entre os sistemas);
(hábitos de vida:
alimentação, práticas
físicas, repouso, uso de
medicamentos, atividades
cotidianas)

segunda-feira

Autobiografia.

Marcações do tempo (as
formas de marcação da
passagem do tempo em
distintas sociedades)

Corpo humano (a
relação entre os
sistemas); (hábitos de
vida: alimentação,
práticas físicas, repouso,
uso de medicamentos,
atividades cotidianas)

Práticas religiosas e o
transcendente (práticas
religiosas e as
representações do
transcendente)
Reflexão para enaltecer
a humanidade (funções
da meditação, da
oração, das canções,
músicas e da expressão
corporal, como
momentos reflexivos
que enaltecem o ser
humano)

Notícia: escrita de
texto de autoria a partir
de pesquisa de dados e
organização de
informações.

Elementos do teatro:
(palco, bastidores,
camarim, cenário,
cortina, plateia,
sonoplastia, figurino,
maquiagem,
iluminação, entre
outros.)

terça-feira
Resolução de situaçõesproblema envolvendo
decimais com dinheiro
e medidas com
situações de adição e
subtração explorando a
diversidade de
procedimentos e de
registros. Decimais –
conceito.

Urbano e rural
(semelhanças e
diferença)

Práticas religiosas e o
transcendente (práticas
religiosas e as
representações do
transcendente)
Reflexão para enaltecer
a humanidade (funções
da meditação, da
oração, das canções,
músicas e da expressão
corporal, como
momentos reflexivos
que enaltecem o ser
humano)
Produção e encenação
de peças teatrais em
grupo, definição de
papeis. (Exemplo:
diretor, atores e atrizes,
sonoplasta, cenógrafo.)

segunda-feira
Revisão e reescrita de
textos produzidos,
considerando um ou
mais aspectos:
pontuação, paragrafação,
ortografia, concordância

Elementos do teatro:

terça-feira
Comparação e ordenação
denúmerosracionaisnare
presentaçãodecimalenafr
acionáriautilizandoa
noção de equivalência.
Cálculo mental, cálculo

(palco, bastidores,
camarim, cenário,
cortina, plateia,
sonoplastia, figurino,
maquiagem,
iluminação, entre
outros.)

SEMANA 28 – 27/09 A 01/10
quarta-feira
quinta-feira
Resolução de situaçõesproblema envolvendo
decimais com dinheiro e
Brincadeiras e jogos de
medidas com situações
matriz indígena (peteca,
de adição e subtração
jogo da onça, corrida de
explorando a
tora etc.)
diversidade de
procedimentos e de
registros. Decimais –
conceito.
Resolução de situaçõesproblema envolvendo
decimais com dinheiro e
medidas com situações
Urbano e rural
de adição e subtração
(semelhanças e
explorando a
diferença)
diversidade de
procedimentos e de
registros. Decimais –
conceito.

Autobiografia.

Produção e encenação
de peças teatrais em
grupo, definição de
papeis. (Exemplo:
diretor, atores e atrizes,
sonoplasta, cenógrafo.)

Brincadeiras e jogos de
matriz indígena (peteca,
jogo da onça, corrida de
tora etc.)
Corpo humano (a relação
entre os sistemas);
(hábitos de vida:
alimentação, práticas
físicas, repouso, uso de
medicamentos, atividades
cotidianas)

sexta-feira

sábado

Autobiografia.

Marcações do tempo (as
formas de marcação da
passagem do tempo em
distintas sociedades)

Brincadeiras e jogos de
matriz africana
(escravos de Jó, terramar, mamba etc.)
Corpo humano (a
relação entre os
sistemas); (hábitos de
vida: alimentação,
práticas físicas, repouso,
uso de medicamentos,
atividades cotidianas)

SEMANA 29 – 04/10 A 08/10
quarta-feira
quinta-feira
Comparação e ordenação
Brincadeiras e jogos
denúmerosracionaisnareprese
de matriz africana
ntaçãodecimalenafracionária
(escravos de Jó, terrautilizandoa noção de
mar, mamba etc.)
equivalência. Cálculo mental,
cálculo aproximado,

sexta-feira
Revisão e reescrita
de textos
produzidos,
considerando um ou
mais aspectos:
pontuação,

sábado
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nominal e verbal,
coerência e coesão,
características do gênero
produzido

Cultura (conceitos
durante o tempo)
Cidadania (conceitos de
cidadania durante o
tempo)

Sistema respiratório
(órgãos, funções etc.);
(saúde e doenças)
Sistema circulatório
(órgãos, funções etc.);
(saúde e doenças)
Sistema Excretor
(órgãos, funções etc.)

segunda-feira

aproximado, estimativa,
uso da calculadora,
socialização de
estratégias de
conferência. Fração –
conceito.

Ocupação das regiões
brasileiras (Etapas de
ocupação das regiões
brasileiras –
semelhanças,
permanências e
mudanças; realidade das
diferentes comunidades
(urbana, do campo,
quilombolas, indígenas e
outras).

Relações sociais (tabus,
mitos e realidade nas
relações socioculturais e
psicológicas-afetivas)
Arte brasileira(Obras
artísticas em períodos e
movimentos distintos –
características)

terça-feira

estimativa, uso da
calculadora, socialização de
estratégias de conferência.
Fração – conceito.

Comparação e
ordenação
denúmerosracionaisnar
epresentaçãodecimalen
afracionáriautilizandoa
noção de equivalência.
Cálculo mental,
cálculo aproximado,
estimativa, uso da
calculadora,
socialização de
estratégias de
conferência. Fração –
conceito.

Revisão e reescrita de
textos produzidos,
considerando um ou
mais aspectos:
pontuação,
paragrafação,
ortografia,
concordância nominal
e verbal, coerência e
coesão, características
do gênero produzido

quarta-feira

Produção de alimentos

Arte brasileira(Obras
artísticas em períodos e
movimentos distintos –
características)

SEMANA 30 – 11/10 A 15/10
quinta-feira

Brincadeiras e jogos de matriz
indígena (peteca, jogo da onça,
corrida de tora etc.)

Comparação e ordenação
denúmerosracionaisnarepresent
açãodecimalenafracionáriautiliz
andoa noção de equivalência.
Cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa, uso da
calculadora, socialização de
estratégias de conferência.
Fração – conceito.

Revisão e reescrita de textos
produzidos, considerando um
ou mais aspectos: pontuação,
paragrafação, ortografia,
concordância nominal e verbal,
coerência e coesão,
características do gênero
produzido

Comparação e ordenação
denúmerosracionaisnarepresentação
decimalenafracionáriautilizandoa
noção de equivalência. Cálculo
mental, cálculo aproximado,
estimativa, uso da calculadora,
socialização de estratégias de
conferência. Fração – conceito.

Urbano e rural (semelhanças e
diferença)

Modernismo brasileiro (Obras de
artistas do modernismo – Semana
de Arte Moderna)

paragrafação,
ortografia,
concordância
nominal e verbal,
coerência e coesão,
características do
gênero produzido

Cultura (conceitos
durante o tempo)
Cidadania
(conceitos de
cidadania durante o
tempo)

Brincadeiras e jogos
de matriz indígena
(peteca, jogo da
onça, corrida de tora
etc.)
Sistema respiratório
(órgãos, funções
etc.); (saúde e
doenças)
Sistema circulatório
(órgãos, funções
etc.); (saúde e
doenças)
Sistema Excretor
(órgãos, funções
etc.)

sexta-feira
Revisão e reescrita de
textos produzidos,
considerando um ou
mais aspectos:
pontuação, paragrafação,
ortografia, concordância
nominal e verbal,
coerência e coesão,
características do gênero
produzido

sábado

Lutas sociais (as lutas
sociais que buscavam a
aplicação de direitos
inerentes a sociedade)
Brincadeiras e jogos de
matriz africana (escravos
de Jó, terra-mar, mamba
etc.)
Sistema respiratório
(órgãos, funções etc.);
(saúde e doenças)
Sistema circulatório
(órgãos, funções etc.);
(saúde e doenças)
Sistema Excretor
(órgãos, funções etc.)

4º BIMESTRE

segunda-feira

terça-feira

SEMANA 31 – 18/10 A 23/10
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

sábado
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Recursos
paralinguísticos (gestos,
tonalidade da voz e
expressão facial), de
acordo com o objetivo
do ato de interlocução.
Classificação quanto à
tonicidade (oxítona,
paroxítona e
proparoxítona), com
foco na acentuação de
palavras conhecidas,
destacando a frequência
de paroxítonas na língua
portuguesa.

Lutas sociais (as lutas
sociais que buscavam a
aplicação de direitos
inerentes a sociedade)

Constelações (o que
são, características etc.)

Problemas de contagem
do tipo: “Se cada objeto
de uma coleção A for
combinado com todos os
elementos de uma coleção
B, quantos grupos desse
tipo podem ser
formados?”
Grandezas diretamente
proporcionais: associar a
quantidade de um produto
ao valor a pagar, alterar as
quantidades de
ingredientes de receitas,
ampliar ou reduzir escala
em mapas, entre outros.

Espaços urbanos (acesso a
infraestrutura, hospitais,
escolas, mobilidade,
saneamento básico, órgãos
públicos)

Altruísmo (amor,
cooperação, justiça e
respeito, como
sentimentos altruístas)
Fé e o transcendente (fé
como sentimento humano
que busca com o encontro
com o transcendente,
independentemente da
manifestação religiosa)
. Execução musical ao
vivo em saraus, peças
teatrais, eventos culturais,
festividades.

segunda-feira
Níveis de compreensão
da leitura:

terça-feira

(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias
de leitura – pistas
textuais, antecipação,
hipóteses de
compreensão,
intertextualidade,
assunto e finalidade do
texto, sentido e
significado)

Noções de combinação
associada à multiplicação
e tabela. Cálculo mental,
cálculo aproximado,
estimativa, uso da
calculadora, socialização
de estratégias de
conferência.Situaçõesproblema simples,
envolvendo noções de
possibilidade e
probabilidade.

Lutas sociais (as lutas
sociais que buscavam a

Espaços urbanos (acesso a
infraestrutura, hospitais,

(marca, precisão, campo
e taco, rede/parede e
invasão; modalidades de
luta; tipos de ginástica)

Problemas de contagem
do tipo: “Se cada objeto
de uma coleção A for
combinado com todos
os elementos de uma
coleção B, quantos
grupos desse tipo
podem ser formados?”
Grandezas diretamente
proporcionais: associar
a quantidade de um
produto ao valor a
pagar, alterar as
quantidades de
ingredientes de receitas,
ampliar ou reduzir
escala em mapas, entre
outros.
Recursos
paralinguísticos (gestos,
tonalidade da voz e
expressão facial), de
acordo com o objetivo
do ato de interlocução.
Classificação quanto à
tonicidade (oxítona,
paroxítona e
proparoxítona), com
foco na acentuação de
palavras conhecidas,
destacando a frequência
de paroxítonas na língua
portuguesa.

Problemas de
contagem do tipo: “Se
cada objeto de uma
coleção A for
combinado com todos
os elementos de uma
coleção B, quantos
grupos desse tipo
podem ser formados?”
Grandezas diretamente
proporcionais: associar
a quantidade de um
produto ao valor a
pagar, alterar as
quantidades de
ingredientes de
receitas, ampliar ou
reduzir escala em
mapas, entre outros.

Espaços urbanos
(acesso a infraestrutura,
hospitais, escolas,
mobilidade,
saneamento básico,
órgãos públicos)

. Execução musical ao
vivo em saraus, peças
teatrais, eventos
culturais, festividades.

Comédia, piada,
tragédia, drama.

Lutas sociais (as lutas
sociais que buscavam a
aplicação de direitos
inerentes a sociedade)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda
etc.)
Constelações (o que
são, características
etc.)

SEMANA 32 – 25/10 A 29/10
quarta-feira
quinta-feira

sexta-feira

(marca, precisão, campo e
taco, rede/parede e
invasão; modalidades de
luta; tipos de ginástica)

Noções de combinação
associada à multiplicação
e tabela. Cálculo mental,
cálculo aproximado,
estimativa, uso da
calculadora, socialização
de estratégias de
conferência.Situaçõesproblema simples,
envolvendo noções de
possibilidade e
probabilidade.

Comparação e
diferenciação de
diversos gêneros
textuais quanto a
aspectos
composicionais e
finalidade.

Noções de combinação
associada à multiplicação

Espaços urbanos (acesso a
infraestrutura, hospitais,

Lutas sociais (as lutas
sociais que buscavam

sábado
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aplicação de direitos
inerentes a sociedade)

Constelações (o que
são, características
etc.)

escolas, mobilidade,
saneamento básico, órgãos
públicos)

Altruísmo (amor,
cooperação, justiça e
respeito, como
sentimentos altruístas)
Fé e o transcendente (fé
como sentimento humano
que busca com o encontro
com o transcendente,
independentemente da
manifestação religiosa)
. Execução musical ao
vivo em saraus, peças
teatrais, eventos culturais,
festividades.

segunda-feira

terça-feira

Comparação e
diferenciação de diversos
gêneros textuais quanto a
aspectos composicionais
e finalidade.

Preconceito e
discriminação (formas de
combate ao racismo e à
discriminação de todos
os tipos de preconceitos)

Constelações (o que são,
características etc.)

segunda-feira

Textos: verbal (escrita),
não verbal (imagem) e
multimodal (escrita e
imagem) concretizados
em diversos gêneros
em diferentes suportes.

e tabela. Cálculo mental,
cálculo aproximado,
estimativa, uso da
calculadora, socialização
de estratégias de
conferência.Situaçõesproblema simples,
envolvendo noções de
possibilidade e
probabilidade.

escolas, mobilidade,
saneamento básico, órgãos
públicos)

a aplicação de
direitos inerentes a
sociedade)

. Execução musical ao
vivo em saraus, peças
teatrais, eventos culturais,
festividades.

(brincar de
amarelinha, elástico,
pula-corda etc.)
Constelações (o que
são, características
etc.)

Níveis de compreensão da
leitura:
(objetiva, inferencial e
avaliativa – estratégias de
leitura – pistas textuais,
antecipação, hipóteses de
compreensão,
intertextualidade, assunto
e finalidade do texto,
sentido e significado)

SEMANA 33 – 01/11 A 06/11
quarta-feira
quinta-feira
Problemas envolvendo a
partição de um todo em
duas partes
proporcionais, tais como
(marca, precisão, campo
dividir uma quantidade
e taco, rede/parede e
em duas partes, de modo
invasão; modalidades de
que uma seja o dobro da
luta; tipos de ginástica)
outra, com compreensão
da ideia de razão entre
as partes e delas com o
todo.
Problemas envolvendo a
partição de um todo em
duas partes
proporcionais, tais como TIC – Tecnologia,
dividir uma quantidade
Informação e
em duas partes, de modo Comunicação (as novas
que uma seja o dobro da
tecnologias no cenário
outra, com compreensão da globalização)
da ideia de razão entre
as partes e delas com o
todo.

Manuseio do Dicionário.

terça-feira
Problemas de contagem
do tipo: “Se cada objeto
de uma coleção A for
combinado com todos os
elementos de uma coleção
B, quantos grupos desse
tipo podem ser
formados?”
Grandezas diretamente
proporcionais: associar a
quantidade de um produto
ao valor a pagar, alterar as
quantidades de
ingredientes de receitas,

Criação de um
personagem (sua própria
“cara de palhaço"-,
maquiagem, mímica,
acrobacia, malabarismo,
improvisação, exercícios
de equilíbrio, criação de
histórias e outros.)

SEMANA 34 – 08/11 A 12/11
quarta-feira
quinta-feira

(marca, precisão,
campo e taco,
rede/parede e invasão;
modalidades de luta;
tipos de ginástica)

Problemas de contagem
do tipo: “Se cada objeto
de uma coleção A for
combinado com todos
os elementos de uma
coleção B, quantos
grupos desse tipo
podem ser formados?”
Grandezas diretamente
proporcionais: associar
a quantidade de um
produto ao valor a
pagar, alterar as
quantidades de

sexta-feira

sábado

Manuseio do Dicionário.

Preconceito e
discriminação (formas
de combate ao racismo e
à discriminação de todos
os tipos de preconceitos)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda etc.)
Constelações (o que são,
características etc.)

sexta-feira

Textos: verbal (escrita),
não verbal (imagem) e
multimodal (escrita e
imagem) concretizados
em diversos gêneros
em diferentes suportes.

sábado
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ampliar ou reduzir escala
em mapas, entre outros.

Preconceito e
discriminação (formas
de combate ao racismo
e à discriminação de
todos os tipos de
preconceitos)

TIC – Tecnologia,
Informação e
Comunicação (as novas
tecnologias no cenário da
globalização)

Corpos celestes (o que
são, características etc.)
(movimentos de
rotação e translação,
movimento aparente)

Altruísmo (amor,
cooperação, justiça e
respeito, como
sentimentos altruístas)
Fé e o transcendente (fé
como sentimento humano
que busca com o encontro
com o transcendente,
independentemente da
manifestação religiosa)
Criação de um
personagem (sua própria
“cara de palhaço"-,
maquiagem, mímica,
acrobacia, malabarismo,
improvisação, exercícios
de equilíbrio, criação de
histórias e outros.)

segunda-feira

terça-feira
Cálculo do perímetro e da
área de figuras planas a
partir de situaçõesproblema. Áreas e
perímetros de figuras
poligonais: algumas
relações.
Noção de volume

Meio Ambiente
(preservação e degradação.
Aquecimento global,
camada de ozônio, chuvas
acidas. Gestão de resíduos.
E o uso das águas)
Poluição (tipos e
consequências); (poluição
das águas, do ar, sonora,
visual, do solo e do
subsolo)

Altruísmo (amor,
cooperação, justiça e
respeito, como
sentimentos altruístas)
Fé e o transcendente (fé
como sentimento humano
que busca com o encontro
com o transcendente,

ingredientes de receitas,
ampliar ou reduzir
escala em mapas, entre
outros.
Problemas de contagem
do tipo: “Se cada objeto
de uma coleção A for
combinado com todos
os elementos de uma
coleção B, quantos
grupos desse tipo
podem ser formados?”
Grandezas diretamente
proporcionais: associar
a quantidade de um
produto ao valor a
pagar, alterar as
quantidades de
ingredientes de receitas,
ampliar ou reduzir
escala em mapas, entre
outros.

Textos: verbal (escrita),
não verbal (imagem) e
multimodal (escrita e
imagem) concretizados
em diversos gêneros em
diferentes suportes.

TIC – Tecnologia,
Informação e
Comunicação (as novas
tecnologias no cenário
da globalização)

Preconceito e
discriminação (formas
de combate ao racismo
e à discriminação de
todos os tipos de
preconceitos)

Criação de um
personagem (sua
própria “cara de
palhaço"-, maquiagem,
mímica, acrobacia,
malabarismo,
improvisação,
exercícios de equilíbrio,
criação de histórias e
outros.)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda
etc.)
Corpos celestes (o que
são, características etc.)
(movimentos de
rotação e translação,
movimento aparente)

SEMANA 35 – 15/11 A 19/11
quarta-feira
quinta-feira

(marca, precisão,
campo e taco,
rede/parede e invasão;
modalidades de luta;
tipos de ginástica)

Cálculo do perímetro e
da área de figuras
planas a partir de
situações- problema.
Áreas e perímetros de
figuras poligonais:
algumas relações.
Noção de volume

Ditados populares,
trovas, literatura de
cordel e adivinhações.
Contos de fada, contos
populares, contos
indígenas e africanos,

Cálculo do perímetro e
da área de figuras planas
a partir de situaçõesproblema. Áreas e
perímetros de figuras
poligonais: algumas
relações.
Noção de volume
Meio Ambiente
(preservação e
degradação.
Aquecimento global,
camada de ozônio,
chuvas acidas. Gestão de
resíduos. E o uso das
águas)
Poluição (tipos e
consequências);
(poluição das águas, do
ar, sonora, visual, do solo
e do subsolo)

Texto dramático:(Auto
da Compadecida, Pluft o
Fantasminha, Os
Saltimbancos, entre
outros. Semelhanças e
diferenças)

sexta-feira
Ditados populares,
trovas, literatura de
cordel e adivinhações.
Contos de fada, contos
populares, contos
indígenas e africanos,
folclóricos, causos,
mitos e fábulas.

Patrimônios da
humanidade
(os patrimônios
materiais e imateriais
da humanidade e
educação patrimonial)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda
etc.)
Corpos celestes (o que
são, características etc.)
(movimentos de rotação
e translação,
movimento aparente)

sábado
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independentemente da
manifestação religiosa)

folclóricos, causos,
mitos e fábulas.

Texto dramático:(Auto da
Compadecida, Pluft o
Fantasminha, Os
Saltimbancos, entre outros.
Semelhanças e diferenças)

segunda-feira

Resumo e sinopse (de
livros ou filmes):
produção após assistir
a um filme ou ler um
livro.

Patrimônios da
humanidade
(os patrimônios
materiais e imateriais
da humanidade e
educação patrimonial)

Corpos celestes (o que
são, características etc.)
(movimentos de
rotação e translação,
movimento aparente)

segunda-feira

Criação de suportes para
publicação: mural,
varal, revistas, jornais,
placas, faixas, folhetos,
cartazes.

SEMANA 36 – 22/11 A 26/11
quarta-feira
quinta-feira

terça-feira
Situações-problema
simples, envolvendo
noções de possibilidade
eprobabilidade.
Identificação e utilização
dos principais
instrumentos de medidas
presentes no contexto
sociocultural: régua, para
medir pequenos objetos e
distâncias; trena e metro,
para medir distâncias
maiores; fita métrica, para
medir o corpo.

Meio Ambiente
(preservação e degradação.
Aquecimento global,
camada de ozônio, chuvas
acidas. Gestão de resíduos.
E o uso das águas)
Poluição (tipos e
consequências); (poluição
das águas, do ar, sonora,
visual, do solo e do
subsolo)

Altruísmo (amor,
cooperação, justiça e
respeito, como sentimentos
altruístas) Fé e o
transcendente (fé como
sentimento humano que
busca com o encontro com
o transcendente,
independentemente da
manifestação religiosa)
Texto dramático:(Auto da
Compadecida, Pluft o
Fantasminha, Os
Saltimbancos, entre outros.
Semelhanças e diferenças)

terça-feira

(marca, precisão,
campo e taco,
rede/parede e invasão;
modalidades de luta;
tipos de ginástica)

Situações-problema
simples, envolvendo
noções de
possibilidade e
probabilidade.
Identificação e
utilização dos
principais
instrumentos de
medidas presentes no
contexto sociocultural:
régua, para medir
pequenos objetos e
distâncias; trena e
metro, para medir
distâncias maiores; fita
métrica, para medir o
corpo.

Resumo e sinopse (de
livros ou filmes):
produção após assistir
a um filme ou ler um
livro.

Situações-problema
simples, envolvendo
noções de possibilidade
e probabilidade.
Identificação e utilização
dos principais
instrumentos de medidas
presentes no contexto
sociocultural: régua,
para medir pequenos
objetos e distâncias;
trena e metro, para
medir distâncias
maiores; fita métrica,
para medir o corpo.

Meio Ambiente
(preservação e
degradação.
Aquecimento global,
camada de ozônio,
chuvas acidas. Gestão de
resíduos. E o uso das
águas)
Poluição (tipos e
consequências);
(poluição das águas, do
ar, sonora, visual, do
solo e do subsolo)

Texto dramático:(Auto
da Compadecida, Pluft o
Fantasminha, Os
Saltimbancos, entre
outros. Semelhanças e
diferenças)

SEMANA 37 – 29/11 A 03/12
quarta-feira
quinta-feira

(marca, precisão, campo e
taco, rede/parede e
invasão; modalidades de
luta; tipos de ginástica)

Formulação e
interpretação de
situações-problema
envolvendo as quatro
operações (adição,
subtração, multiplicação e
divisão) com números
naturais e números
racionais não negativos

sexta-feira

sábado

Resumo e sinopse (de
livros ou filmes):
produção após assistir
a um filme ou ler um
livro.

Patrimônios da
humanidade
(os patrimônios
materiais e imateriais
da humanidade e
educação patrimonial)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda
etc.)
Corpos celestes (o que
são, características etc.)
(movimentos de
rotação e translação,
movimento aparente)

sexta-feira

Criação de suportes para
publicação: mural,
varal, revistas, jornais,
placas, faixas, folhetos,
cartazes.

sábado
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(fração e número
decimal).
Reconhecimento da
evolução das medidas e
de seus instrumentos na
história da civilização.
Formulação e
interpretação de
situações-problema
envolvendo as quatro
operações (adição,
subtração, multiplicação e
divisão) com números
naturais e números
racionais não negativos
(fração e número
decimal).
Reconhecimento da
evolução das medidas e
de seus instrumentos na
história da civilização.

Lutas sociais (as lutas
sociais que buscavam a
aplicação de direitos
inerentes a sociedade)

Corpos celestes (o que
são, características etc.)
(movimentos de rotação
e translação, movimento
aparente)

Criação de suportes para
publicação: mural, varal,
revistas, jornais, placas,
faixas, folhetos, cartazes.

Meio Ambiente
(preservação e
degradação. Aquecimento
global, camada de ozônio,
chuvas acidas. Gestão de
resíduos. E o uso das
águas)
Poluição (tipos e
consequências); (poluição
das águas, do ar, sonora,
visual, do solo e do
subsolo)

Elementos do teatro:
(palco, bastidores,
camarim, cenário, cortina,
plateia, sonoplastia,
figurino, maquiagem,
iluminação, entre outros.)
Teatro (Dramaturgos e
atores brasileiros. –
Conhecer)

segunda-feira

Verbos “pôr”,
“querer”, “dizer” –
foco na forma
ortográfica.

Preconceito e
discriminação (formas
de combate ao
racismo e à
discriminação de
todos os tipos de
preconceitos)

Mapeamento de
corpos celestes
(mapas celestes,
observação do céu
etc.)

terça-feira
Resolução de situaçõesproblema significativas
que requeiram
transformações mais
importantes ea descoberta
de suas relações:
Comprimento (Km/m;
m/dm; m/ cm; cm/mm; m/
mm); Superfície(m2/cm²).

Organização social
(organizações não
governamentais e
comunitárias)
Altruísmo (amor,
cooperação, justiça e
respeito, como
sentimentos altruístas)
Fé e o transcendente (fé
como sentimento humano
que busca com o encontro
com o transcendente,
independentemente da
manifestação religiosa)
Elementos do teatro:
(palco, bastidores,
camarim, cenário, cortina,
plateia, sonoplastia,
figurino, maquiagem,
iluminação, entre outros.)
Teatro (Dramaturgos e
atores brasileiros. –
Conhecer)

Lutas sociais (as lutas
sociais que buscavam a
aplicação de direitos
inerentes a sociedade)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda etc.)
Corpos celestes (o que
são, características etc.)
(movimentos de rotação
e translação, movimento
aparente)

SEMANA 38 – 06/12 A 10/12
quarta-feira
quinta-feira
Resolução de situaçõesproblema significativas
que requeiram
(marca, precisão, campo e
transformações mais
taco, rede/parede e
importantes ea descoberta
invasão; modalidades de
de suas relações:
luta; tipos de ginástica)
Comprimento (Km/m;
m/dm; m/ cm; cm/mm; m/
mm); Superfície(m2/cm²).
Resolução de situaçõesproblema significativas
que requeiram
Organização social
transformações mais
(organizações não
importantes ea descoberta
governamentais e
de suas relações:
comunitárias)
Comprimento (Km/m;
m/dm; m/ cm; cm/mm; m/
mm); Superfície(m2/cm²).

Verbos “pôr”, “querer”,
“dizer” – foco na forma
ortográfica.

Elementos do teatro:
(palco, bastidores,
camarim, cenário, cortina,
plateia, sonoplastia,
figurino, maquiagem,
iluminação, entre outros.)
Teatro (Dramaturgos e
atores brasileiros. –
Conhecer)

sexta-feira

Verbos “pôr”,
“querer”, “dizer” –
foco na forma
ortográfica.

Preconceito e
discriminação (formas
de combate ao
racismo e à
discriminação de
todos os tipos de
preconceitos)

(brincar de
amarelinha, elástico,
pula-corda etc.)
Mapeamento de
corpos celestes
(mapas celestes,
observação do céu
etc.)

sábado
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segunda-feira
Verbos “pôr”,
“querer”, “dizer” –
foco na forma
ortográfica.

Patrimônios da
humanidade
(os patrimônios
materiais e imateriais
da humanidade e
educação patrimonial)

Mapeamento de corpos
celestes (mapas
celestes, observação do
céu etc.)

terça-feira
Socialização de
procedimentos e de
registros de medições de:
comprimento e superfície

Organização social
(organizações não
governamentais e
comunitárias)
Altruísmo (amor,
cooperação, justiça e
respeito, como
sentimentos altruístas)
Fé e o transcendente (fé
como sentimento humano
que busca com o encontro
com o transcendente,
independentemente da
manifestação religiosa)
Elementos do teatro:
(palco, bastidores,
camarim, cenário, cortina,
plateia, sonoplastia,
figurino, maquiagem,
iluminação, entre outros.)

SEMANA 39 – 13/12 A 18/12
quarta-feira
quinta-feira
Socialização de
procedimentos e de
registros de medições
de: comprimento e
superfície

(marca, precisão,
campo e taco,
rede/parede e invasão;
modalidades de luta;
tipos de ginástica)

Socialização de
procedimentos e de
registros de medições
de: comprimento e
superfície

Verbos “pôr”, “querer”,
“dizer” – foco na forma
ortográfica.

Organização social
(organizações não
governamentais e
comunitárias)

Elementos do teatro:
(palco, bastidores,
camarim, cenário,
cortina, plateia,
sonoplastia, figurino,
maquiagem, iluminação,
entre outros.)
Teatro (Dramaturgos e
atores brasileiros. –
Conhecer)

sexta-feira

sábado

Verbos “pôr”,
“querer”, “dizer” –
foco na forma
ortográfica.

Patrimônios da
humanidade
(os patrimônios
materiais e imateriais
da humanidade e
educação patrimonial)

(brincar de amarelinha,
elástico, pula-corda
etc.)
Mapeamento de corpos
celestes (mapas
celestes, observação do
céu etc.)

Teatro (Dramaturgos e
atores brasileiros. –
Conhecer)

segunda-feira

Verbos “pôr”, “querer”,
“dizer” – foco na forma
ortográfica.

terça-feira
Situações-problema
envolvendo as quatro
operações e o Sistema
Monetário Brasileiro explorando a diversidade
de procedimentos e de
registros

Patrimônios da
humanidade
(os patrimônios
materiais e imateriais da
humanidade e educação
patrimonial)

Organização social
(organizações não
governamentais e
comunitárias)

Mapeamento de corpos
celestes (mapas celestes,
observação do céu etc.)

Altruísmo (amor,
cooperação, justiça e
respeito, como sentimentos
altruístas)
Fé e o transcendente (fé
como sentimento humano
que busca com o encontro
com o transcendente,
independentemente da
manifestação religiosa)
Elementos do teatro:
(palco, bastidores,
camarim, cenário, cortina,
plateia, sonoplastia,
figurino, maquiagem,
iluminação, entre outros.)
Teatro (Dramaturgos e
atores brasileiros. –
Conhecer)

SEMANA 40 – 20/12 A 22/12
quarta-feira
quinta-feira
(marca, precisão, campo
e taco, rede/parede e
invasão; modalidades de
luta; tipos de ginástica)
Situações-problema
envolvendo as quatro
operações e o Sistema
Monetário Brasileiro explorando a diversidade
de procedimentos e de
registros

Verbos “pôr”, “querer”,
“dizer” – foco na forma
ortográfica.

sexta-feira

sábado
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Atualmente a escola optou, por adequar o currículo a realidade da educação remota. Conforme exposto
acima a escola, segue essa padronização quanto aos conteúdos ministrados pelos docentes. As atividades são
planejadas nas reuniões setorizadas via Google meet. Nesse espaço os conteúdos são discutidos e adequados
a realidade dos estudantes, respeitando as questões tecnológicas que estão imbuídas a educação nesse
momento

PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP

Gestão
Pedagógica

Objetivos
Realizar Coordenações
Pedagógicas acompanhadas
pelos coordenadores, supervisor
e Direção escolar;
Proporcionar o planejamento
participativo entre direção e
coordenação e equipe
especializada;
Proporcionar planejamento
participativo entre coordenação
e corpo docente;
Fazer o planejamento diário das
aulas e socialização entre
turnos;
Definir as habilidades a serem
trabalhadas bimestralmente,
coletivamente (corpo docente
coordenação e direção);
Executar os projetos definidos
no PPP; Propiciar a execução
das ações especifica do Bia e
dos demais segmentos;
Sensibilizar professores na
elaboração e realização de
rodízios de aprendizagem com
o suporte de coordenadores,
com vistas à promoção de uma
aprendizagem qualitativa;
Aperfeiçoar espaços para a
realização do reforço escolar.
Participação nas avaliações
externas;
Discutir estratégias que
promovam a participação dos
educadores durante a
monitoração do recreio legal;
Envolver toda a comunidade
escolar na busca por aperfeiçoar
o acompanhamento processual
da aprendizagem dos educandos
através de oficinas bimestrais;
Oportunizar a ampliação,
socialização e aquisição de
novos conhecimentos aos
docentes através da
coordenação coletiva semanal;
Proporcionar palestras sobre
diferentes assuntos e,
principalmente em relação às
diversas dificuldades
encontradas no processo de
ensino-aprendizagem;
Reduzir, ao máximo, as
atitudes indisciplinadas em sala
de aula;
Proporcionar maior
participação dos pais através do
Canal Mural Virtual da Escola
Classe 52 de Ceilândia, criando

Ações
-Coordenações
pedagógicas;
- Planejamento
Participativo;
- Socialização
entre turnos;
- Execução de
Projetos;
- Participação
nas avaliações;
- Reforço
Escolar;
- Rodízio de
Aprendizagem;
- Recreio;
- Formação
Continuada.

Metas
Organização do
trabalho
pedagógico;
- Socialização
de
conhecimentos.

Indicadores
Clima
organizaciona
l;
- Conselho de
Classe
harmonizado.

Responsáveis
- Direção,
supervisão,
coordenação
e Equipe de
Apoio.

Prazos
Bimestral

Recursos
Sala dos
professores,
meet,
tecnologias
da educação
etc.
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Gestão de
Resultados
Educacionais

Gestão
Participativa

Gestão de
Pessoas

uma ponte para que a
comunidade escolar possa
interagir com as ações
pedagógicas da escola.
• Criar e construir de espaços
para atividades lúdicas Rodízios
de Aprendizagem;
Realizar ações específicas do
Bia (Teste da psicogênese,
Interventivo, reagrupamento,
reforço);
• Realizar reforço em horário
contrário ao da aula;
• Registro sistemático no
Diário de classe e do relatório
individual do aluno;
• Realizar ações específicas
do 2º Bloco (Interventivo.
Reagrupamentos, Reforço);
• Promover reuniões
Extraordinárias e Pedagógicas
de avaliação do bimestre;
• Propiciar reuniões de
Conselhos de Classe
• Elevar o índice do IDEB
desta escola através de ações
articuladas entre as diferentes
etapas/anos do Ensino
Fundamental;
• Aumentar o índice de
aprovação, no mínimo em 10%,
e, consequentemente reduzir o
índice de reprovação escolar;
• Reduzir à zero o índice de
evasão escolar;
• Promover a realização de
atividades nos parâmetros das
provas do IDEB;
• Promover a eficácia do
planejamento e dos rodízios
pedagógicos com a participação
dos dois turnos do suporte dos
coordenadores pedagógicos;
Criação e manutenção do Mural
Virtual da Escola Classe 52 de
Ceilândia;
- Criação e manutenção do
Instagran da Escola;
- Criação de Canal de
Ouvidoria para denuncias e
elogios;
- Criação e manutenção de
Atendimento Virtual da
Secretaria.
- Comemorações em geral.
• Mobilizar as famílias e
setores da sociedade civil,
articulando a educação formal
e as experiências de educação
popular e cidadã, com os
propósitos de que a educação
seja assumida como
responsabilidade de todos e de
ampliar o controle social sobre
o cumprimento das políticas
públicas educacionais Palestras
para professores sobre
diferentes temas (dislexia,
dificuldades de aprendizagens,
adaptações curriculares entre
outros temas).
• Propiciar Trabalho coletivo
articulado com a participação
de todos os segmentos da
escola; (festas, dia letivo
temático, etc.).
• Promover ações que
garantam o fortalecimento da
coordenação pedagógica em

Ações
específicas dos
segmentos;
- Reforço;
- Diário de
Classe;
- Relatório
Individual do
Aluno;
- Conselho de
Classe;
- Indicadores
externos;
- Planejamento.

Melhorar os
índices internos
e externos da
escola;
- Organizar a
escrituração
escolar;
- Recuperação
continua dos
saberes
discentes.

- Taxas de
aprovação,
reprovação e
abandono;
- IDEB.

Direção,
supervisão,
coordenação
e secretaria.

Bimestral

Formulários
no drive;
Sistema
Ieducar;
avaliações
internas e
externas.

Publicação dos
eventos e
informes
escolares;
- Aproximação
da Comunidade
Escolar;
- Resolução de
conflitos

Diminuir a
distância entre
os membros da
comunidade
escolar;
- Publicizar o
trabalho
pedagógico.

- Participação
nos eventos
escolares;
- Interação
nos meios
virtuais;
- Diminuição
dos conflitos
internos.

- Toda a
Comunidade
Escolar.

Semanal

Tecnologias
da educação.
Estúdio de
gravação.

Mobilização da
Comunidade
Escolar;
- Trabalho
coletivo;
- Formação
continuada;
- Socialização
de saberes;
- Redução da
indisciplina em
sala de aula;
- Conselho
Escolar;
- Discussão do
PPP;
- Coordenação
Coletiva.

Participação da
Comunidade
Escolar;
Aperfeiçoament
o da prática
educativa;
- Melhoria do
Clima
organizacional;

Presença
maciça dos
responsáveis
nas reuniões
de pais e do
Conselho
Escolar;
Diminuição
dos índices de
acidentes e
punições aos
alunos;
Autoavaliaçã
o.

Toda a
Comunidade
Escolar.

Bimestral

Dependências
da escola;
- Atas e
registros;
Formulários.
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Gestão
Financeira

uma perspectiva de formação
continuada em serviço;
• Proporcionar a socialização
de saberes entre educandos,
educadores e a própria
comunidade;
• Tornar o recreio em um
momento de lazer, descanso e
socialização, sem ocorrência de
acidentes;
• Reduzir a indisciplina em
sala de aula;
Redimensionar o espaço físico
escolar para atender as
necessidades estruturais lúdicas,
recreativas e pedagógicas;
• Fortalecer a participação do
Conselho Escolar como
entidade reguladora e
fiscalizadora; Promover
atividades de confraternização
nas datas comemorativas;
• Discutir a Proposta
Pedagógica da escola,
coletivamente;
• Estabelecer grupo de estudo
uma vez ao mês, na
coordenação coletiva e
encontros pedagógicos;
• Promover oficinas,
palestras para professores em
coordenações coletivas
(quartas-feiras);,
• Dar continuidade à
prestação de contas dos
recursos financeiros da escola
com divulgação pública.
Adequar o espaço físico do
pátio escolar em um espaço
para múltiplas funções como:
reforço, lanche e pequenas
reuniões, bem como
transformar esse espaço em um
auditório para palestras e
festividades da escola;
• Realização da manutenção
do parque infantil, conseguindo
emenda parlamentar que
propicie maior conforto,
segurança e diversidade para as
brincadeiras;
• Realizar a comemoração
para alunos com a Semana da
Criança, gratuitamente;
• Adquirir globo terrestre e
mapas (Mundi e DF
atualizado);
• Adquirir mais brinquedos
para a recreação e o recreio;
• Aquisição de materiais de
uso pedagógico (colas, papeis
diversos, tintas, etc.), e de
escritório, para viabilizar as
ações dos docentes;
• Adquirir os materiais
necessários para o recreio legal;
• Promover saídas de campo
para alunos (Tour Brasília,
Exposições, teatro, cinema,
outros);
• Adquirir materiais revistos
e necessários para o
desenvolvimento dos projetos e
ações pedagógicas;
• Fazer reparos na sala dos
professores, sala da direção,
banheiro dos alunos;
• Revitalizar a pintura interna
da escola, de forma a tornar o

Prestação de
Contas dos
Recursos
Públicos e
próprios;
- Manutenção
dos espaços
físicos da escola
e do patrimônio
da instituição;
- Saídas de
campo;
- Fomentar os
projetos
norteadores da
escola;
- Compra dos
insumos
necessários.

Garantir a
transparência
dos gastos
públicos;
- Preservar o
patrimônio
público;
- Garantir o
funcionamento
dos setores da
escola.

Ausência de
reclamações
quanto aos
gastos e
aplicações da
verba pública.
- Bom
funcionament
o dos projetos
pedagógicos
da escola.

Direção e
supervisão.

Quadrimest
ral

Tecnologias
da educação;
Atas e
documentos
norteadores
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Gestão
Administrativa

ambiente mais lúdico e
agradável,
• Providenciar placa de
identificação externa da escola;
• Adquirir mobiliário para a
sala da direção e professores;
• Reformar a cantina, a fim
de adequá-la às exigências do
Manual de Alimentação
Escolar, para isso buscaremos
emenda parlamentar;
• Realizar reuniões mensais
com o Conselho Escolar e
Equipes de Compra e de
Recebimento; Realizar a
prestação de contas da verba
PDRF e PDDE, logo após a
realização das compras;
• Realizar a prestação de
contas da Verba Própria
(recursos adquiridos em
eventos, passeios, rifas, entre
outros), mensalmente;
Identificar, juntamente com
todos os segmentos da escola
(comunidade e funcionários), as
necessidades da escola e suas
prioridades para que sejam
delineados, coletivamente, os
recursos materiais que deverão
ser adquiridos (a partir dos
recursos financeiros
disponíveis);Promover a
manutenção periódica dos
recursos materiais que a escola
já dispõe;
• Divulgar e encaminhar
funcionários para cursos de
formação continuada.
◦ Articular a interação
escola-comunidade garantindo
o bom funcionamento desta
instituição de ensino; Dar
continuidade ao horário de
limpeza das salas de aula;
Viabilizar o cumprimento do
regimento escolar;
• Incentivar o uso do
uniforme escolar nas
dependências da escola

Reuniões
mensais do
Conselho
Escolar e da
equipe de
compras e
recebimento;
- PDAF e
PDDE;
- Verbas
próprias;
- Necessidades
da escola;
- Organização
dos horários
escolares;
- cumprimento
do Regimento
Escolar.

- Garantir a
transparência
dos gastos
públicos;
- Preservar o
patrimônio
público;
- Garantir o
funcionamento
dos setores da
escola;
- Organização
Operacional
escolar.

Ausência de
reclamações
quanto aos
gastos e
aplicações da
verba pública.
- Bom
funcionament
o dos projetos
pedagógicos
da escola.

Direção e
supervisão.

Mensal.

Tecnologias
da educação;
Atas e
documentos
norteadores

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP
O acompanhamento do Projeto Político Pedagógico será contínuo e sistemático da equipe gestora e
coordenadores pedagógicos para garantir a efetividade das ações determinadas e com a participação da
comunidade escolar nos dias letivos temáticos, nas reuniões de pais, nas coordenações coletivas, nas reuniões
ordinárias do Conselho de Classe e Conselho Escolar (reuniões), sempre que se fizer necessário.
No início de cada semestre letivo deve ocorrer nova avaliação do documento com a participação de
toda a comunidade escolar para acentuar os trabalhos que obtiveram bons resultados e aprimorar ou
redirecionar outros que não atenderam às expectativas.
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PROJETOS ESPECÍFICOS
PROJETOS DIDÁTICOS DA ESCOLA CLASSE 52 DE CEILÂNDIA
NOME DO PROJETO:

Horta na Escola

NOME DO CURSO/OFICINA:

Colhendo SAÚDE

RESPONSÁVEL PEDAGÓGICO:

Equipe diretiva

EMENTA:

Trabalho o meio ambiente, alimentação saudável e qualidade de vida.

OBJETIVOS:

Cultivar e colher hortaliças, legumes, verduras e frutas para melhoria do
lanche das crianças da escola. Otimizar a área verde da escola.

PÚBLICO ALVO:

Comunidade escolar

FAIXA ETÁRIA:

4 a 12 anos

Nº DE TURMAS:

40 turmas

METODOLOGIA:

Rodas de conversa, seminário, estudo dirigido, arrecadação de
sementes, vídeos e textos, pesquisa, registros, entrevistas etc.

RECURSOS DIDÁTICOS:

Livro didático, textos e vídeos, músicas etc.

PERIODICIDADE:

Semanal

CARGA HORÁRIA:

50 minutos

CONTEÚDO:

Plantas, meio ambiente, ciclo vital, alimentação saudável, rural e urbano
etc.

PROFESSOR (ES)/OFICINEIRO(S):

Equipe docente, coordenação, supervisão e equipe de apoio

AVALIAÇÃO:

1. Instrumento de avaliação do curso/oficina: Interesse, participação e debate.
2. Instrumento de avaliação dos participantes do curso/oficina: (muito bom, bom,
regular, insatisfeito)

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília:
MEC, 2017.
BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Brasília:
Presidência da República, Casa Civil, 1988.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Secretaria de Educação Básica –
Brasília: MEC, SEB, 2009.
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –
SEEDF. Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil. 2a
ed. Brasília, 2018.
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –
SEEDF. Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental:
Anos Iniciais – Anos Finais. 2a ed. Brasília, 2018.
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NOME DO PROJETO:

Reagrupamento

NOME DO CURSO/OFICINA:

Reagrupamento Interclasse

RESPONSÁVEL PEDAGÓGICO:

Coordenadores pedagógicos e docentes do BIA e BFA

EMENTA:

o agrupamento dos estudantes, de acordo com suas dificuldades e
potencialidades de aprendizagem, a fim de permitir o avanço contínuo
das aprendizagens, a partir da produção de conhecimentos que
contemplem as possibilidades e necessidades de cada estudante.

OBJETIVOS:

Recuperação de aprendizagem, priorizando ações qualitativas.

PÚBLICO ALVO:

Estudantes do ensino fundamental – anos iniciais

FAIXA ETÁRIA:

6 a 10 anos

Nº DE TURMAS:

30 turmas

METODOLOGIA:

Após as turmas serem reorganizadas por níveis de aprendizagem, os
professores utilizando atividades diversificadas para trabalhar com cada
nível numa perspectiva de desenvolvimento e progressão continua.

RECURSOS DIDÁTICOS:

Atividades lúdicas, jogos, brincadeiras, oficinas, material reciclado etc.

PERIODICIDADE:

quinzenal

CARGA HORÁRIA:

2h30

CONTEÚDO:

Alfabetização e Letramentos

PROFESSOR (ES)/OFICINEIRO(S):

Corpo docente dos Anos Iniciais.

AVALIAÇÃO:

1. Instrumento de avaliação do curso/oficina: Interesse, participação e debate.
2. Instrumento de avaliação dos participantes do curso/oficina: (muito bom, bom,
regular, insatisfeito)

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do
Brasil. Brasília: Presidência da República, Casa Civil, 1988.
. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília: Presidência da
República, Casa Civil, 1996.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.
Brasília: MEC, 2017.
FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita.
Madrid: Artes Médicas, 1988.
MORAES, A. G. de. Letramentos: um tema em três gêneros. Belo
Horizonte: Editora Autêntica, 2009.
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NOME DO PROJETO:

Reagrupamento

NOME DO CURSO/OFICINA:

Reagrupamento Intraclasse

RESPONSÁVEL PEDAGÓGICO:

Corpo docente do Ensino Fundamental – Anos Iniciais

EMENTA:

Agrupamentos dos alunos da mesma turma, para
oportunizar a aprendizagem entre pares através dos
diferentes níveis e ritmos de aprendizagem dentro das
turmas.

OBJETIVOS:

Promover a aprendizagem entre pares, e progressão das
aprendizagens.

PÚBLICO ALVO:

Estudantes do ensino fundamental – anos iniciais

FAIXA ETÁRIA:

6 a 10 anos

Nº DE TURMAS:

30 turmas

METODOLOGIA:
RECURSOS DIDÁTICOS:

Materiais lúdicos, cartolina, lapis de cor, lapis, canetão,
papel oficio etc.

PERIODICIDADE:

semanal

CARGA HORÁRIA:

2h30

CONTEÚDO:

Alfabetização e Letramentos

PROFESSOR (ES)/OFICINEIRO(S):

Corpo docente do Ensino Fundamental – Anos Iniciais

AVALIAÇÃO:

1. Instrumento de avaliação do curso/oficina: Interesse,
participação e debate.
2. Instrumento de avaliação dos participantes do
curso/oficina: (muito bom, bom, regular, insatisfeito)

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Constituição Federal da República
Federativa do Brasil. Brasília: Presidência da
República, Casa Civil, 1988.
. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Brasília: Presidência da República, Casa Civil, 1996.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional
Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017.
FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. Psicogênese da
língua escrita. Madrid: Artes Médicas, 1988.
MORAES, A. G. de. Letramentos: um tema em três
gêneros. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2009.

233

NOME DO PROJETO:

Plenarinha

NOME DO

IX Plenarinha – “Músicalidade: de lá, de cá, de todo lugar”

CURSO/OFICINA:
RESPONSÁVEL

Direção, supervisão, coordenação e equipe de apoio

PEDAGÓGICO:
EMENTA:

Legitimar o protagonismo infantil nas unidades escolares Públicas e Instituições
Educacionais Parceiras do DF que ofertam Educação Infantil e 1º ano do Ensino
Fundamental

OBJETIVOS:

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.

PÚBLICO ALVO:

Estudantes da Educação Infantil e do 1º Ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais

FAIXA ETÁRIA:

4 a 6 anos

Nº DE TURMAS:

15 turmas

METODOLOGIA:

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. 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.

RECURSOS

livros literários, papel, cartolina, papel cartão, tesoura, cola, lápis, lápis de cor, régua,

DIDÁTICOS:

borracha, revistas, imagens, músicas, quadro branco, pincel para quadro, Datashow,
computador, internet, som, E.V. A, tinta, pincel, papeis, caixinhas de som, CDs,
instrumentos musicais, etc.. Sala de leitura (quando houver o espaço).

PERIODICIDADE:

semanal

CARGA HORÁRIA:

2h30

CONTEÚDO:

Musicalidade, Leitura, Interpretação textual, eixos transversais e integradores,
Oralidade, Produção de texto, Literatura Infantil. Arte educação. Psicomotricidade,
corporeidade.
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PROFESSOR

Equipe docente da Educação Infantil e do 1º Ano do Ensino Fundamental – Anos

(ES)/OFICINEIRO(S):

Iniciais, coordenadores e supervisão.

AVALIAÇÃO:

1. Instrumento de avaliação do curso/oficina: Interesse, participação e debate.
2. Instrumento de avaliação dos participantes do curso/oficina: (muito bom, bom,
regular, insatisfeito)

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil. Secretaria de Educação Básica – Brasília: MEC, SEB,
2009.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017.
ALMEIDA, Berenice; PUCCI, Magda Dourado. Outras terras, outros sons. Ilustrações Thiago
Lopes. 3ª ed. São Paulo: Callis Editora, 2015.
AMORIM, Roberto R. S. Batucadeiros: educação musical por meio da percussão corporal.
Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação.
Faculdade de Educação. Universidade de Brasília-UnB, Brasília, 2016.
AMORIM, Carla Patrícia Carvalho de. Batuca Bebê: a educação do Gesto Musical. Dissertação
(Mestrado Acadêmico em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação. Faculdade de
Educação, Universidade de Brasília-UnB, Brasília, 2017.
BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Por amor e por força: rotinas na educação infantil.
Porto Alegre: Artmed, 2006. BUENO, Roberto. Pequena história da música brasileira.
Jundiaí: Keyboard Editora Musical Ltda., 2011.
CARVALHO, Paula da Silva Moreira. Brincadeiras cantadas e o desenvolvimento da criança no
contexto de Educação Infantil. Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em docência na
Educação Infantil. Faculdade de Educação. Universidade de Brasília. Brasília: FE/UnB, 2015.
COSTTA, Silvio. Como contar histórias usando sons: uma introdução à percepção e educação
sonora. São Paulo: Editora Ave- Maria, 2008.
DE PAULA, Tatiane Ribeiro Morais. Modos de vivência da musicalidade da pessoa surda.
Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação.
Faculdade de Educação. , Universidade de Brasília-UnB, Brasília, 2017a.
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF.
Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. 1a ed. Brasília,
2013.
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo
em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil. 2a ed. Brasília, 2018.
MACHADO, Silvia de Ambrosis Pinheiro. Canção de ninar brasileira: aproximações. Tese
(Doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada). Programa de Pós Graduação em Teoria
Literária e Literatura Comparada. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências. Universidade de São
Paulo-USP, São Paulo, 2012.
MARTINEZ, Andréia Pereira de Araújo Martinez. “O que é, o que é?” Princípios Norteadores
para uma prática educativa de atividade musical com crianças. Dissertação (Mestrado Acadêmico
em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação. Faculdade de Educação, Universidade
de Brasília-UnB, Brasília, 2013.
. Infâncias musicais: o desenvolvimento da musicalidade dos bebês. Tese (Doutorado em
Educação). Programa de Pós- Graduação em Educação. Universidade de Brasília-UnB, Brasília,
2017.
OSTETTO, Luciana Esmeralda. Danças circulares na formação de professores: a inteireza de ser na
roda. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2014.
PEDERIVA, Patrícia Lima Martins. A escolarização da atividade musical. In: TUNES,
Elizabeth (org.). Sem escola sem documento. Rio de Janeiro: E-papers, 2011.
PEDERIVA, Patrícia Lima Martins; TUNES, Elizabeth. Da atividade musical e sua expressão
psicológica. Curitiba: Prismas/Appris, 2013.
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NOME DO PROJETO:

Caixa Matemática

NOME DO CURSO/OFICINA:

Matemágica

RESPONSÁVEL PEDAGÓGICO:

Corpo docente

EMENTA:

Favorecer o letramento matemático dos estudantes.

OBJETIVOS:

Oportunizar o acesso e trabalho com diversos materiais a fim de que
os conceitos matemáticos sejam mais bem compreendidos no
processo de ensino-aprendizagem da linguagem matemática,
tornando-a mais próxima ao cotidiano dos educandos e professores.
Desenvolver competências e habilidades matemáticas.

PÚBLICO ALVO:

Estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos
Iniciais

FAIXA ETÁRIA:

4 a 10 anos

Nº DE TURMAS:

40 turmas

METODOLOGIA:

A cada aula os professores trabalharam a construção dos conceitos
matemáticos a serem desenvolvidos, sendo auxiliados pelos materiais
da caixa matemática, na perspectiva de tornar a aula mais dinâmica e
significativa para os estudantes.

RECURSOS DIDÁTICOS:

dados, palitos, canudos, material dourado, cartolina, papeis, réguas,
trenas,

compassos,

vasilha

graduada,

embalagens,

sólidos

geométricos, lego, malha quadriculada, figuras planas, botões,
elasticos,

transferidor,

barbante,

tesoura,

tampinhas,

jogos

matemáticos, livros, lápis, lápis de cor, borracha, apontador, caixas de
diversos tamanhos e formas, pesos, massinha, isopor, etc..
PERIODICIDADE:

diariamente

CARGA HORÁRIA:

diário

CONTEÚDO:

Matemático

PROFESSOR (ES)/OFICINEIRO(S):

Equipe docente da escola.

AVALIAÇÃO:

1. Instrumento de avaliação do curso/oficina: Interesse, participação e
debate.
2. Instrumento de avaliação dos participantes do curso/oficina: (muito
bom, bom, regular, insatisfeito)

REFERÊNCIAS:
BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Brasília:
Presidência da República, Casa Civil, 1988.
. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996. Brasília: Presidência da República, Casa Civil, 1996.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília:
MEC, 2017.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Secretaria de Educação Básica –
Brasília: MEC, SEB, 2009.
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NOME DO PROJETO:

Feira

NOME DO CURSO/OFICINA:

Feira Cultural-Científica EC52

RESPONSÁVEL PEDAGÓGICO:

Equipe Pedagógica da escola

EMENTA:

Apresentar as produções dos estudantes para a comunidade escolar,
valorizando o trabalho da escola, e fortalecendo a relação
comunidade-escola.

OBJETIVOS:

Produzir e apresentar trabalhos pedagógicos pelos estudantes
trabalhando eixos transversais e integradores pelos componentes
curriculares.

PÚBLICO ALVO:

todos os estudantes da escola.

FAIXA ETÁRIA:

4 a 10 anos

Nº DE TURMAS:

40 turmas

METODOLOGIA:

Produzir e apresentar material pedagógico para apresentar e expor,
norteado por tema, debatido pela comunidade escolar. Transversando
os componentes curriculares de cada modalidade/etapa.

RECURSOS DIDÁTICOS:

papel, cartolina, imagens, músicas, lápis, caneta, borracha, apontador,
régua, lápis de cor, quadro branco, pincel para quadro, espaços da
escola, atividades extraclasse, cola, E.V. A, papeis, cola quente,
pistola de cola quente, tesoura, perfuradores, fitas, fitas adesivas, som,
microfone, extensões, etc..

PERIODICIDADE:

anual

CARGA HORÁRIA:

3h.

CONTEÚDO:

todas as áreas do conhecimento trabalhadas no currículo.

PROFESSOR (ES)/OFICINEIRO(S):

Corpo docente

AVALIAÇÃO:

1. Instrumento de avaliação do curso/oficina: Interesse, participação e
debate.
2. Instrumento de avaliação dos participantes do curso/oficina: (muito
bom, bom, regular, insatisfeito)

REFERÊNCIAS:
BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do
Brasil. Brasília: Presidência da República, Casa Civil, 1988.
. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília: Presidência da
República, Casa Civil, 1996.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum
Curricular. Brasília: MEC, 2017.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Secretaria de Educação Básica – Brasília: MEC, SEB, 2009.
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NOME DO PROJETO:

Festa Junina

NOME DO CURSO/OFICINA:

Arraiá EC 52

RESPONSÁVEL PEDAGÓGICO:

Equipe diretiva, de apoio e pedagógica da escola

EMENTA:

Apresentar as produções dos estudantes para a comunidade escolar, valorizando o
trabalho da escola, e fortalecendo a relação comunidade-escola.

OBJETIVOS:

Produzir e apresentar trabalhos pedagógicos pelos estudantes trabalhando eixos
transversais e integradores pelos componentes curriculares.

PÚBLICO ALVO:

Toda a comunidade escolar

FAIXA ETÁRIA:

Não se aplica

Nº DE TURMAS:

40

METODOLOGIA:

Apresentar dança/canto/jogral para apresentar norteado por tema, debatido pelos
professores, direção, coordenação e apoio.

RECURSOS DIDÁTICOS:

papel, cartolina, imagens, músicas, lápis, caneta, borracha, apontador, régua, lápis
de cor, quadro branco, pincel para quadro, espaços da escola, atividades
extraclasse, cola, E.V.A, papeis, cola quente, pistola de cola quente, tesoura,
perfuradores, fitas, fitas adesivas, som, microfone, extensões, etc..

PERIODICIDADE:

anual

CARGA HORÁRIA:

-----

CONTEÚDO:

Cultura popular

PROFESSOR (ES)/OFICINEIRO(S):

Toda equipe pedagógica e de apoio e diretiva da escola

AVALIAÇÃO:

1. Instrumento de avaliação do curso/oficina: Interesse, participação e debate.
2. Instrumento de avaliação dos participantes do curso/oficina: (muito bom, bom, regular, insatisfeito)

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Brasília:
Presidência da República, Casa Civil, 1988.
. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996. Brasília: Presidência da República, Casa Civil,
1996.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.
Brasília: MEC, 2017.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Secretaria de Educação
Básica – Brasília: MEC, SEB, 2009.
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NOME DO PROJETO:

Concurso de Redação

NOME DO CURSO/OFICINA:

Concurso de Redação dos 4ºs e 5ºs anos - BFA

RESPONSÁVEL PEDAGÓGICO:

Supervisão, coordenação e docentes dos 4ºs e 5ºs anos

EMENTA:

Promover e valorizar a produção textual dos estudantes do segundo bloco
do segundo ciclo de aprendizagem.

OBJETIVOS:

Valorizar as produções textuais dos estudantes dos 4ºs e 5ºs anos.

PÚBLICO ALVO:

Estudantes dos 4ºs e 5ºs anos.

FAIXA ETÁRIA:

9 a 10 anos

Nº DE TURMAS:

12 turmas

METODOLOGIA:

Através de discussão e debate de um tema gerador os estudantes dos 4ºs
e 5ºs anos produziram textos que seram avaliados por seus professores e
depois encaminhados a uma banca avaliativa que escolherá as melhores
produções, sendo que os primeiros e segundos lugares serão premiados,
assim como seus professores serão homenageados.

RECURSOS DIDÁTICOS:

papel, cartolina, giz de cera, livros, quadro branco, pincel para quadro,
tesouro, cola, lápis, caneta, borracha, apontador, Datashow, computador,
som, etc. Sala de leitura (quando houver o espaço).

PERIODICIDADE:

anual

CARGA HORÁRIA:

----

CONTEÚDO:

Língua Portuguesa – Produção Textual e Eixos transversais

PROFESSOR (ES)/OFICINEIRO(S):

Equipe docente do 2º Bloco do Ensino Fundamental – Anos Iniciais

AVALIAÇÃO:

1. Instrumento de avaliação do curso/oficina: Interesse, participação e
debate.
2. Instrumento de avaliação dos participantes do curso/oficina: (muito
bom, bom, regular, insatisfeito)

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil.
Brasília: Presidência da República, Casa Civil, 1988.
. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília: Presidência da
República, Casa Civil, 1996.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum
Curricular. Brasília: MEC, 2017.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Secretaria de Educação Básica – Brasília: MEC, SEB, 2009.
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NOME DO PROJETO:

Mural Virtual da Escola Classe 52 de Ceilândia

NOME DO CURSO/OFICINA:

Mural Virtual

RESPONSÁVEL PEDAGÓGICO:

Diretor/ Supervisora Pedagógica/ Coordenadores/ Professores

EMENTA:

Criação do Canal no Youtube para veicular ações pedagógicas da escola.

OBJETIVOS:

Oportunizar aos pais e toda a comunidade escolar o acompanhamento das atividades
pedagógicas tais quais: passeios, dias temáticos, projetos, notícias da escola,
parceiros, momentos culturais, enfim, toda criação dentro e fora da escola que
envolva o corpo docente e dicente.

PÚBLICO ALVO:

Todos os estudantes da escola

FAIXA ETÁRIA:

4 a 12 anos

Nº DE TURMAS:

40

METODOLOGIA:

Filmar, editar e disponibilizar o conteúdo no canal Mural Virtual da Escola Classe
52 de Ceilândia, no Youtube.

RECURSOS DIDÁTICOS:

computadores, filmadoras e programas de edição de vídeo.

PERIODICIDADE:

sempre que tiver eventos da Escola Classe 52 de Ceilândia

CARGA HORÁRIA:

----

CONTEÚDO:

Projetos e ações pedagógicas em geral.

PROFESSOR (ES)/OFICINEIRO(S):

Toda equipe da escola.

AVALIAÇÃO:

1. Instrumento de avaliação do curso/oficina: Interesse, participação e
debate.
2. Instrumento de avaliação dos participantes do curso/oficina: (muito bom,
bom, regular, insatisfeito)

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Brasília:
Presidência da República, Casa Civil, 1988.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996. Brasília: Presidência da República, Casa Civil, 1996.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília:
MEC, 2017.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Secretaria de Educação Básica – Brasília: MEC, SEB, 2009.
BRASIL. Lei Federal n. 8069, de 13 de julho de 1990. ECA _ Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Regras do Youtube, disponível em :https://youtube.googleblog.com/2019/09/thefour-rs-of-responsibility-remove.html
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NOME DO PROJETO:

Movimentando o Aprender

NOME DO CURSO/OFICINA:

Movimentando o Aprender

RESPONSÁVEL PEDAGÓGICO:

Todos os professores

EMENTA:

Organizar, promover e trabalhar a coordenação psicomotora dos estudantes,
através de jogos e brincadeiras seguindo o Currículo em Movimento do Distrito
Federal, componente curricular Educação Física.

OBJETIVOS:

Trabalhar de forma mais dirigida o período da Recreação, através dos contéudos
do componente curricular Educação Física. Estimular a interdisciplinaridade na
intervenção pedagógica do professor de Educação Física, por meio do
planejamento e atuação integrada ao trabalho do professor de Atividades, em
consonância com o projeto político-pedagógico da escola e com o Currículo em
Movimento da Educação Básica.

PÚBLICO ALVO:

todos os estudantes da escola.

FAIXA ETÁRIA:

4 a 10 anos

Nº DE TURMAS:

40 turmas

METODOLOGIA:

As recreações serão dirigidas pelos professores, com exercícios, jogos e
brincadeiras que integram o currículo de Educação Física aos demais componentes
curriculares, enquanto o profissional da área não compõe o quadro da escola para
trabalhar em parceria com os professores regentes de Atividades.

RECURSOS DIDÁTICOS:

bambolês, bolas, corda, cones, barbante, giz, quadra, papel, fita adesiva, músicas,
pátio, etc..

PERIODICIDADE:

semanal

CARGA HORÁRIA:

50 minutos

CONTEÚDO:

todas as áreas do conhecimento de acordo com o currículo.

PROFESSOR (ES)/OFICINEIRO(S):

Equipe docente

AVALIAÇÃO:

1. Instrumento de avaliação do curso/oficina: Interesse, participação e
debate.
2. Instrumento de avaliação dos participantes do curso/oficina: (muito bom,
bom, regular, insatisfeito)

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Brasília:
Presidência da República, Casa Civil, 1988.
. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996. Brasília: Presidência da República, Casa Civil,
1996.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular.
Brasília: MEC, 2017.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Secretaria de Educação Básica – Brasília: MEC, SEB, 2009.
WEIL, Pierre; TOWPAKOW, Roland. O corpo fala: a linguagem silenciosa da
comunicação não verbal. 72a ed. São Paulo: Vozes, 2013.
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