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 Em uma aula na faculdade de psicologia o professor fazia uma profunda e detalhada explanação sobre a 

primeira infância, suas características e conflitos, quando uma aluna o  interrompeu: 
− Professor, eu entendo as suas explicações, mas a minha dúvida é: Por que os primeiros anos de vida são tão 

importantes para Freud? 
− Ora, porque são os primeiros! – respondeu-lhe o professor. 

 
O diálogo acima é de grande simplicidade, mas traz uma verdade: os começos são importantes, 
justamente por serem um primeiro momento, um marco zero. O primeiro beijo, a primeira viagem, a 
primeira escola, o primeiro dia de aula muitas vezes são inesquecíveis, deixam marcas. Assim, é 
preciso cuidar bem do atendimento inicial a uma família nova na escola, é o início de uma nova 
relação. Usando um pleonasmo, diríamos: é preciso cuidar com muito cuidado. 

Em poucas palavras podemos definir que cuidar significa estar atento ao bem estar do outro. Nesse 
caso, é preciso planejar o encontro em todos os seus detalhes para que seja um “bom começo”. 
Organizar o tempo, o espaço, o material, as formas de interação e, especialmente, o que abordar 
sobre o projeto político pedagógico da escola. 

Uma escola sem projeto político pedagógico, o chamado PPP, é como uma casa sem teto e sem 
chão; pode até ter sido feita com esmero, mas só pode se localizar na rua dos bobos, 
parafraseando o poema “A Casa”, de Vinicius de Moraes. 

 
O PPP é um documento que expressa a identidade da escola, reúne os princípios educacionais e 
pedagógicos, orienta as ações cotidianas, e não pode ser percebido somente como uma exigência 
legal. Ele deve ser construído coletivamente por toda a equipe pedagógica, de forma que todos se 
sintam responsáveis pelo seu conteúdo, se comprometam com as metas traçadas e trabalhem no 
dia a dia da escola concretizando-o em ações com os alunos. 

Blog da Vila – Escola da Vila 
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APRESENTAÇÃO 

 

Qual escola queremos? Essa pergunta, com certeza, faz parte do nosso dia a dia na 

comunidade escolar. Nesse sentido, o processo de construção do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) precisa ser, necessariamente, reflexivo e participativo, pois essa proposta pedagógica é o 

caminho para eleger nossos objetivos assim como estabelecer meios para atingi-los. É o 

momento em que construímos nossa missão, a formação dos estudantes e o compromisso dos 

profissionais como sujeitos do processo de ensino aprendizagem, bem como construímos nossa 

metodologia de trabalho e as formas de avaliação. Enfim, trata-se de um documento importante 

para a comunidade escolar. 

Assim, com base na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que afirma que os 

estabelecimentos de ensino têm o encargo de formular e colocar em prática suas respectivas 

propostas pedagógicas, o Centro de Ensino Fundamental 30 (CEF 30) se empenha em elaborar 

sua proposta com toda a equipe pedagógica e comunidade escolar. Isso para, juntos, firmarmos 

uma aliança a fim de desenvolver – com eficiência e qualidade social – nossa visão educativa e 

colaborar para uma sociedade justa e solidária. 

Diante disso, o processo de construção do PPP é um momento relevante para discutir e 

buscar alternativas para intervenções coletivas diante de problemas corriqueiros que muitas 

vezes passavam despercebidos em suas resoluções individuais.  

Para instituir a comissão de elaboração do PPP - processo desencadeado e em 

continuidade desde 2014 - foram convidados todos os segmentos da comunidade escolar, 

tendo representantes do Conselho Escolar, Pais, Direção, Coordenação Pedagógica, Carreira 

de Assistência à Educação e professores que atuam nas Salas de Atendimento Especializado. 

Essa participação envolveu toda a representatividade escolar, cujo objetivo é a democratização 

e transparência do processo.   

As discussões para construção do PPP desenrolaram-se em reuniões da Comissão, em 

discussão dos pressupostos teóricos com os professores nas Coordenações Coletivas, em 

Audiências Públicas com toda a comunidade escolar e em oficinas pedagógicas na 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia (CREC). 

Foi necessário estabelecer em nossa instituição momentos de leitura coletiva e 

discussão dos conteúdos necessários à construção do PPP, pois a ausência deste documento 

fazia com que nossa escola, até início de 2014, tramitasse com um trabalho pedagógico sem 

registro formal.  
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Perseguimos, também, uma prática pedagógica que garanta a unicidade entre teoria e 

prática, evitando a subordinação de uma para com a outra, de acordo com o Currículo em 

Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). 

 Nesse sentido, além de normatizar atos institucionais da escola, o PPP possibilitará 

construir cotidianamente, junto à comunidade, a promoção de uma educação de qualidade 

social e numa perspectiva de autonomia cidadã. 

 

 

 

PERFIL INSTITUCIONAL 

Missão  

 

Fazer do processo de ensino aprendizagem um caminho para a cidadania, onde o 

indivíduo estabeleça uma relação com sua realidade, a fim de contribuir como sujeito do 

processo, de forma consciente e participativa dentro do seu contexto histórico-social (família-

escola-sociedade).  

 

Contexto educacional: o Condomínio Privê 

 

Desde 1976, a região onde hoje está situado o Condomínio Privê faz parte do projeto 

integrado de colonização de Alexandre Gusmão, ou seja, trata-se de um parcelamento rural. 

Por volta de 1983, têm-se os primeiros relatos de moradores que compraram lotes neste 

espaço. Em vista disso, o loteamento cresceu, descaracterizando-se como área rural para 

tornar-se urbana. O desenvolvimento da comunidade ocorreu de forma irregular, portanto sem 

autorização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Assim nasce o 

Condomínio Privê Lucena Roriz, também chamado Setor Privê.  

Por ser uma invasão, os moradores sofriam constantes ameaças de despejos pela 

administração de Ceilândia, cortes de água, dificuldade com o fornecimento de luz, falta de 

recolhimento de lixo, entre outras carências de serviços públicos. Devido a isso, os moradores 

procuraram se organizar em uma associação para buscar soluções para suas necessidades 

junto ao poder público. Como o condomínio não dispunha de escritura para a prestação de 

serviços públicos, no início a infraestrutura resultou-se de ações de improviso dos moradores: 

ruas, avenidas, postes, poços, primeiros estabelecimentos comerciais, entre outros.   

Hoje o Setor Privê está localizado às margens da BR 070, último bairro na parte norte 

da cidade de Ceilândia.  Possui 21 Módulos (Quadras), 13 Ruas, 950 moradias, um posto de 
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saúde, uma escola pública que atende o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e comércio 

diversificado. A comunidade cresceu, mas as poucas conquistas que têm foram à base de muita 

luta e empenho dos moradores. Exemplo disso foi a construção do CEF 30. 

 

História do CEF 30 

 

Descrever a história do CEF 30 é relembrar a luta por educação pública do Setor Privê. 

Esta história revela ações voluntaristas da comunidade, na tentativa de garantir o estudo das 

crianças da região. 

A primeira escola infantil do Setor Privê, inaugurada no dia 25 de maio de 1985, 

chamou-se “Mundo dos Inocentes do Privê”. Fundada pela moradora Mirian, esta escola trouxe 

benefícios às crianças visto que a instituição educacional mais próxima ficava no Setor O. A 

distância, embora pequena, era dificultada pela travessia da BR 070, pois não havia passarela, 

a pista era de mão dupla e eram constantes os acidentes na localidade. 

Em 1997 foi construída a Escola Classe 63 (EC 63) de Ceilândia, terminada no mês de 

agosto do mesmo ano.  Este foi seu primeiro ano de atividade, quando a CREC precisou fazer 

um grande mutirão com seus profissionais não só para convencer os pais a remanejarem seus 

filhos de escolas do Setor O, mas também para matricular as crianças da comunidade que 

ainda estavam fora da escola. A equipe docente inicial foi composta de contratos temporários. 

A EC 63 foi construída às pressas, daí seu caráter provisório. A estrutura era toda de 

madeirite, da cozinha aos banheiros. Uma manifestação da comunidade provocou Cristovam 

Buarque, à época governador do Distrito Federal (DF). A reivindicação era de que o Setor Privê, 

nascido na década de 1980, tinha crianças o suficiente para pleitear uma escola. Construída, a 

vida útil da EC 63 era de três anos (1997 até 2000). Todavia, a demolição da escola somente 

ocorreu no ano de 2010. 

O trabalho na escola durante todos esses anos foi difícil: profissionais se recusavam a 

lecionar na EC 63 porque afirmavam ser distante, não havia muros, a escola era pequena e 

insegura. Com o passar dos anos e a solidificação da proposta pedagógica, um grupo de 

profissionais se fixou na instituição, facilitando o trabalho docente. Porém, dois problemas 

persistiam: falta de espaço e a superlotação.  

A escola não tinha pátio ou quadra e os banheiros tinham apenas dois boxes. A 

biblioteca, com o tempo, teve que deixar de existir para dar espaço a uma nova sala de aula. Os 

professores coordenavam numa sala que era dividida com a copa dos auxiliares. Em 

decorrência da falta de espaço físico, a equipe gestora da época precisou fazer um 

revezamento na coordenação dos professores para que houvesse mesa e cadeira para todos: o 
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grupo reunido não cabia na sala. Para a criação da Sala de Recursos foi necessário repartir um 

depósito ao meio. Na Direção ficavam todos juntos: coordenadores, secretário, assistentes, 

diretor e vice. Não havia privacidade para reuniões administrativas. 

Nestas condições, todo trabalho ficou comprometido. A Direção tinha dificuldade em 

trazer atividades culturais para os estudantes. Atividades físicas eram praticamente 

impossíveis, pois eram realizadas na grama do lado de fora da escola. O que separava os 

estudantes da rua era apenas uma cerca deteriorada, aspecto que conferia insegurança ao 

local. As festas juninas não eram abertas à comunidade por falta de espaço. O grupo 

organizava-se para realizá-las durante a semana e apenas com os estudantes. 

Quando chovia, a água do Setor O descia e alagava a escola. Inúmeras goteiras 

apareciam em razão da idade avançada do prédio e da falta de manutenção, além da madeirite 

que mofava pela mesma razão. Em dias de calor, como as salas eram pequenas e 

superlotadas, a sensação era de estufa. Era frequente as professoras levarem os estudantes 

para se hidratar. Enfim, aspectos estruturais que atrapalhavam as atividades pedagógicas. 

Com o passar dos anos e sem nenhum sinal do governo em relação à construção da 

escola nova, muitos profissionais saíram da escola. Professores que se dispunham a ir para a 

EC 63 eram temporários e dificilmente voltavam no ano seguinte. Foi neste período que 

professores remanescentes começaram a se manifestar. 

Nos anos de 2007 e 2008, muitos foram os protestos: na BR 070, faixas nas 

assembleias de professores, notas no jornal do sindicato, processos protocolados na 

Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (PROEDUC), panelaços pelas ruas do 

condomínio, sempre com apoio da comunidade. Os protestos ocorriam com a presença da 

imprensa, de modo que toda a SEEDF passou a conhecer o caso. Somente a EC 63 e outra 

escola do Recanto das Emas eram provisórias no Distrito Federal. 

Depois de tantos protestos, conversas de gabinete e entrevistas de jornal, no ano de 

2009, professores, pais e estudantes começaram a ver um sonho se realizar: uma visita do 

então administrador de Ceilândia trouxe a notícia de que realmente iniciava-se a construção do 

que viria a ser o CEF 30. Uma planta que projetava dois andares, com laboratórios de 

informática e artes, pátio espaçoso, quadra coberta, estacionamento e sala de reforço. Em meio 

à construção, dois embargos por razões técnicas. Um dos embargos deve-se ao fato do prédio 

estar sobre uma grande adutora, o que levou ao isolamento do lado esquerdo da entrada 

principal da escola. Nenhuma perfuração ou peso pode acontecer nesta lateral.  

O Centro de Ensino Fundamental 30 de Ceilândia foi inaugurado em julho de 2010, 

recebendo os estudantes da antiga EC 63 de Ceilândia, do CEF 15 e CEF 26 do Setor O. 

Acessibilidade e um número maior de salas são  características do CEF 30. 
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O desafio da nova direção, que assumiu no mesmo mês da inauguração, foi alocar no 

mesmo estabelecimento de ensino escolas de diferentes realidades e construir um novo projeto 

para a escola.   

Passados10 anos de avanços e desafios, a escola é um dos poucos lugares em que se 

materializa a presença do Estado no setor. Antes, atendia desde a Educação Infantil até o 

Ensino Fundamental. Hoje, concentra seu atendimento apenas na segunda etapa da Educação 

Básica, indo do 1ª ano até o 9º.  Atualmente o CEF 30 atende todo o Ensino Fundamental (1º 

ao 9º ano).  

No turno vespertino, a escola atende a turmas dos Anos Iniciais, inclusa uma classe 

especial. 

Quantitativo de turmas e estudantes do vespertino – ANOS INICIAIS 

Ano Turmas Estudantes 

1º 
02  

 
35 

2o 
02  

 
55 

3o 06 101 

   

4o 03 63 

5o 04 71 

TGD 01 01 

Total 18 326 

Fonte: Documentos oficiais da Escola, 2018. 

 

No turno matutino, são atendidos estudantes dos Anos Finais, matriculados do 6o ao 9o 

ano, totalizando 14 turmas. 

Quantitativo de turmas e estudantes do matutino – ANOS FINAIS 

Ano Turmas Estudantes 

6o 04 99 

7o 04 102 

8o 03 87 

9o 03 82 

Total 14 370 

Fonte: Documentos oficiais da Escola, 2018. 

  

 Temos, portanto, um equilíbrio no atendimento dos segmentos do Ensino Fundamental. 

Ou seja, a escola consegue atender a todos que a procurem nessa etapa da Educação Básica. 

 

Perfil dos profissionais 

 

Atualmente, no CEF 30 trabalham 87 profissionais, divididos nas seguintes funções:  
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• 01 na Direção 

• 01 na Vice Direção 

• 01 na Supervisão Pedagógica 

• 01 na Supervisão Administrativo 

• 02  na Coordenação dos Anos Finais 

• 02 no Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – Pedagoga e Psicóloga 

• 03 na Sala de Recursos – Professores Especialistas e Generalista 

• 39 na Regência, Professores Concursados 

• 08 na Regência, Professores de Contrato Temporário 

• 10 na Carreira Assistência 

• 04 no apoio -  ESV Educadores Sociais Voluntários 

• 16 na limpeza, conservação e alimentação - Funcionários terceirizados 

Todos os professores são graduados, sendo que a maioria possui pós-graduação em 

nível de Especialização. Também há uma profissional com Doutorado que atua como 

pedagoga. A psicóloga também é especialista. 

Na equipe diretiva também a situação se replica, sendo que apenas um dos seus 

membros não possui Especialização. 

Todos os 04 profissionais que atuam exclusivamente com estudantes com deficiência 

(Sala de Recursos e Classe Especial TGD) possuem formação específica na área da 

Educação Especial. 

 

Perfil dos estudantes e comunidade escolar 

Nossa comunidade discente é bastante diversa em relação aos aspectos étnicos, 

culturais religiosos, origens familiares... Já do ponto de vista do sexo, o número de matrículas 

indicado no Censo Escolar 2017 mostra um quantitativo bem equilibrado, sendo à época 373 

estudantes homens e 351 mulheres. 

Quanto ao atendimento da Educação Especial, em 2018 estão matriculados 22 

estudantes com necessidades educativas especiais (NEE), sendo: 
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ANOS INICIAIS 

NEE Situação 

06 Transtorno Funcional 

Específico 

08 Deficiência 

14 --------------------------------- 

 

ANOS FINAIS 

NEE Situação 

03 Transtorno Funcional 

Específico 

04 Deficiência 

07 --------------------------------- 

 

 

Para além dos dados estatísticos, com o objetivo de conhecer e analisar as 

características sociais, econômicas e culturais da Comunidade Escolar, foi realizado um 

levantamento  de caráter qualitativo, a fim de conhecer estudantes e familiares. 

 O levantamento constante neste PPP 2017 foi retirado do Projeto de  2014 que, por 

sua vez, fundamentou-se na aplicação e análise de questionários, com perguntas objetivas e 

subjetivas respondidas nos dias 29 e 30/04/2014. Os estudantes e a família receberam o 

questionário impresso, entregue durante a aula. Os profissionais da educação responderam a 

seus respectivos questionários em formato digital. 

Nesse sentido, o instrumento destinado às famílias teve por objetivo conhecer a 

realidade social e econômica dos pais e responsáveis de nossos estudantes, a fim de que, com 

este perfil estabelecido, seja possível construir ações que promovam e consolidem o papel de 

cada sujeito no processo educativo.  

Os dados iniciais indicam que 74% das famílias são compostas por 3 a 5 membros e 

que 81% de nossos educandos residem com os pais. Cabe salientar que não foi feita uma 

diferenciação entre morar com o pai e a mãe em uma mesma casa ou com apenas um deles. 

Um dado importante que consta no questionário é a indicação do responsável, quando este não 

é um dos progenitores. Esses dados podem ser melhor visualizados nos Gráficos a seguir:  
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Gráfico 1 – Número de membros da família

 

 

Gráfico 2 – O estudante reside com os pais?

 

 

Ainda pautados nos índices de vulnerabilidade social da região, se buscou conhecer 

qual era a renda mensal da família, qual era o principal provedor e se eram assistidos por algum 

programa governamental de transferência de renda. Verificou-se que o principal provedor é o 

pai, a mãe ou os dois, com uma renda variável entre 1 a 3 salários mínimos, cujas ocupações, 

em sua maioria, são ligadas ao setor de prestação de serviços. Esses dados refletem e 

corroboram ao ainda baixo índice de escolaridade, conforme demonstram os gráficos abaixo:  
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Gráfico 3 – Nível de escolaridade de pais ou responsáveis dos estudantes

 

 

 

Esses índices demonstram como o Condomínio Privê ainda se caracteriza como  

território de vulnerabilidade social, necessitando de apoio governamental para seu 

desenvolvimento. Contudo, apenas 40% das famílias entrevistadas recebem benefícios sociais, 

que contribuem para uma maior transferência de renda.   

Como salientado acima, coube aos estudantes, a partir do 4o ano, responder ao 

questionário específico à sua categoria na comunidade escolar. As perguntas exigiam respostas 

objetivas e subjetivas e buscam oferecer um panorama de quem são realmente os estudantes 

do CEF 30, quais suas características, seus gostos e sua opinião sobre o processo educativo e 

sobre a escola.  

Na primeira questão, perguntou-se se os estudantes gostam da escola. Obteve-se que 

48% gostam da escola, 45% gostam mais ou menos, e apenas 7% não gostam da instituição. 

Importante tema de discussão, as respostas revelaram uma parcial identificação dos estudantes 

com a escola, o que acaba por impactar o trabalho pedagógico.  

Outro importante índice revelado na pesquisa foi o grande número de estudantes que 

foram retidos em algum ano do Ensino Fundamental, conforme demonstra o gráfico a seguir:  
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Gráfico 4 – Já reprovou? 

 
 

 

Consta que um pouco menos que a metade (47%) dos estudantes do 4o ao 9o ano já 

reprovaram em algum ano. Tal índice é extremamente importante e preocupante, pois 

demonstra a necessidade de um trabalho mais efetivo de toda a comunidade escolar a fim de 

identificar e possibilitar alternativas para a retenção escolar e contribuir para a regulação 

idade/ano dos estudantes do CEF 30.  

Como parte da opinião dos estudantes sobre o CEF 30, em especial o processo de 

ensino-aprendizagem, averiguou-se que mais da metade dos entrevistados se dedicam nas 

tarefas escolares, fazendo suas atividades em casa. Ainda nesse aspecto, a maioria dos 

estudantes afirma que a disciplina mais difícil é matemática, conforme demonstram os gráficos 

a seguir:  

 

Gráfico 5– As minhas tarefas e trabalhos para casa... 
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Gráfico 6 – A matéria que acho mais difícil... 

 

 

 

 Buscou-se ainda, por meio do questionário, saber do estudante sua opinião acerca de 

sua sala de aula e, a partir dessa resposta, inquiri-lo sobre seu comportamento, favorável ou 

não, a um ambiente propício ao ensino-aprendizagem. Nesse sentido, 59% dos estudantes 

acham sua sala “bagunceira” e “barulhenta”, e responsabilizam-se por isso, conforme indicam 

as respostas subjetivas à questão: “O que faço nas aulas que prejudica a aprendizagem da 

turma”, conforme alguns exemplos reproduzidos a seguir:  

 

Tabela 5 – O que faço nas aulas que prejudica a aprendizagem da turma?  

Bagunça e pego coisas dos colegas. 
Sou barulhento. 
Muita conversa 
Xingo e bato se mexerem comigo. 
Desobediência, conversas, brincadeiras e bagunças fora de hora 
Levanto, converso e não presto atenção. 
Às vezes converso. 
Brincadeiras na hora da explicação 
Professor chato 
A bagunça é muito grande. 
Converso, fico em pé, falo alto, jogo bolinha de papel. 
Não realizo as tarefas. 
Bagunço, mexo no celular, caminho e converso. 
Converso muito e fico no celular. 
Taco bolinhas. 
As pessoas xingam e fazem bullying 
Converso demais, grito e ouço funk no celular 
Bagunço, bato nos outros colegas 

 

Percebe-se, portanto, que há o reconhecimento dos estudantes de seu papel no 

processo de ensino-aprendizagem, ao reconhecerem que sua sala de aula é reflexo imediato de 

suas ações, onde o professor não possui o domínio ou o controle exclusivo. Nesse sentido, 



19 
 

buscou-se saber quais propostas os estudantes defendem para melhorarem sua participação 

nas aulas e seu desempenho nas disciplinas. As principais respostas foram:   

Tabela 6  – O que eu tenho feito para melhorar a minha participação nas aulas e o meu 
rendimento nas disciplinas?   

Tenho parado de conversar. 
Não sei. 
Ficar quieto e fazer todos os deveres. 
Comportando-me. 
Não xingar e não brigar. 
Prestar mais atenção nas aulas e ficar quieto. 
Tenho tentado tirar boas notas. 
Melhorar as notas. 
Estudar, prestar atenção e não desrespeitar o professor. 
Ficar em silêncio, participar das aulas, fazer dever de casa e respeitar meu colega. 
Fazendo perguntas para a professora. 
Conversar menos. 
Me empenhar nos estudos. 
Prestando mais atenção nas aulas. 
Não matar aula. 
Respeitar os professores. 
Respeitar o professor, não conversar e prestar atenção na explicação do professor. 
Estudar e fazer as atividades. 
Não falto e nunca fiquei sem fazer prova. 
Ficar quieto e não perturbar ninguém. 
Prestar atenção nas aulas, não jogar lanche nos colegas. 

 

 

As respostas demonstraram como os estudantes reconhecem a necessidade de 

assumirem uma postura adequada ao ambiente escolar. Porém, o confronto das questões do 

Questionário aplicado explicita que não basta saber como o processo de ensino-aprendizagem 

precisa ser feito; é preciso fazê-lo, ou seja, nossos estudantes reconhecem seu papel nesse 

processo, contudo aparenta não saberem como ou por que precisam mudar de atitude, para 

assim contribuir, como sujeito central, da atividade educativa.  

Diante dos resultados apresentados, que buscam caracterizar os profissionais que 

atuam no CEF 30, a família e os estudantes atendidos, cabe à escola, portanto, refletir sobre 

esses dados a fim de contribuir, como instituição representante do Estado, uma maior 

conscientização dos direitos e deveres de todos os sujeitos da comunidade, bem como auxiliá-

la na busca pelo seu desenvolvimento social e econômico, por meio da promoção de uma 

educação com qualidade. 
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Infraestrutura física da escola 

 

Quanto à estrutura física, o CEF 30 pouco se modificou em relação à data de sua 

inauguração.  

Em 2018, duas ações modificaram o ambiente geral da escola: a pintura de toda a escola 

entre os meses de março e abril. E a aquisição de mesas e bancos para as refeições, visto que 

anteriormente os estudantes não tinham um espaço adequado para tanto.  

Hoje, o CEF possui as seguintes instalações: 

 

• 20 salas de aula de ensino regular 

• 01 sala de recursos 

• 01 laboratório de informática 

• 01 laboratório de artes 

• 01 laboratório de ciências com microscópios 

• 01 biblioteca 

• 01 sala de vídeo 

• 01 quadra poliesportiva coberta 

• 06 banheiros de uso dos estudantes, sendo 02 adaptados para necessidades especiais 

• 04 banheiros de uso dos funcionários 

• 01 sala de professores 

• 01 sala de coordenação 

• 01 direção 

• 01 secretaria 

• 01 sala de apoio administrativo 

• 01 sala do SOE 

• 01 sala do SEAA 

• 01 cantina 

• 01 copa 

• 02 depósitos 

• 01 almoxarifado 

• 01 reprografia 

• 01 guarita 

• 01 sala de prestadores de serviço 

De modo geral, a escola possui materiais de apoio pedagógico, tais como: mapas, jogos, 

globo, recursos de laboratório de ciências e de arte. 



21 
 

Também tem materiais esportivos para Recreação e Educação Física: bolas de todas as 

modalidades, redes, bandeiras, arcos, cordas, bastões, jogos de tabuleiro, pebolim, mesa de 

ping pong, apitos, bomba, cordas, entre outros. 

A biblioteca abriga um bom acervo, adequado ao público discente atendido. Entretanto, 

ainda não possui atendimento aberto, pois não havia profissionais com tal formação. A partir do 

corrente ano, o espaço será reaberto para uso dos profissionais e estudantes. 

Em termos de recursos audiovisuais e/ou tecnológicos, a escola possui um bom quadro de 

equipamentos, que inclui: 

 

RECURSOS AUDIOVISUAIS E/OU TECNOLÓGICOS 

Computador 06 

Impressora 03 

Roteador Wi fi 02 

Projetor 03 

Tela de Projeção com cavalete 01 

Notebook 02 

Caixas de Som 08 

Microfones 09 

Sons portáteis 02 

Home Theater 01 

Duplicadores 02 

 

Função social da escola  

 

De acordo com Algebaile (2009), a escola pública brasileira é o resultado de uma 

complexa fusão de pontos essenciais e antagônicos, ou seja, uma escola pública que se 

expande para menos. Uma escola que amplia e universaliza o acesso ao Ensino Fundamental, 

mas que se esvazia de sua especificidade e como direito social ao conhecimento e à cultura. 

Ainda segundo Algebaile (2009), antes de ser feita qualquer análise sobre o papel da 

escola pública brasileira é necessário que se tenha claro que as funções da escola pública 

nacional são atreladas aos objetivos político-econômicos do Estado. Por esta razão, as 

peculiaridades da escola brasileira não podem e não devem ser dissociadas de um todo que 

interfere diretamente na formação social do país.  

Nesse sentido, para estabelecer essa discussão é necessário reconhecer que o índice 

de vulnerabilidade social de Ceilândia é de 55,1%, considerado alto em comparação às outras 
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regiões administrativas do Distrito Federal.  Não há índices oficiais específicos do Condomínio 

Privê.   

Assim, a escola pública periférica, como se caracteriza o CEF 30, é um projeto de 

educação que tem por fim emancipar e eliminar a seletividade. Objetivamos que o cidadão aqui 

formado tenha uma consciência que não seja conformista à sociedade desigual que a originou. 

Para tanto, é necessário uma formação político-cidadã desde a educação infantil aos Anos 

Finais do Ensino Fundamental. 

 

Daí a necessidade, em termos emancipatórios, de semiformação da sociedade, em que 
ela necessariamente se converteu. A determinação política da educação decorre 
exatamente da necessidade de formação de sujeitos emancipados, livres da condição de 
alienação e enclausuramento social. (GOMES, 2010, p. 45). 

 

 

Não estamos somente a sonhar com termos utópicos de libertação socioeconômica de 

uma comunidade excluída de diversos serviços públicos, mas também de oportunizar, como 

instituição pública, o que lhes é negado a todo o momento: compreensão das forças que 

determinam a sociedade.   

Compreender essas forças é possibilitar uma ação crítica na sociedade. É construir, 

coletivamente, uma consciência política cidadã que possibilite, junto a uma formação ampla dos 

conhecimentos acumulados historicamente, a concretização igualitária das benesses de nosso 

Estado de Direito, ou seja, contribuir para uma distribuição de renda mais justa e para romper 

com as determinações sociais impostas à população de baixa renda.  

É preciso compreendermos que dar oportunidade às crianças e jovens da periferia não 

é apenas fornecer-lhes oportunidade de formação na educação básica. Com isso, vê-se que 

“não pode haver uma solução efetiva para a autoalienação efetiva do trabalho sem que se 

promova, conscienciosamente, a universalização conjunta do trabalho e da educação” 

(MÉSZÀROS, 2008, p. 67). Por este motivo, a formação escolar que pretendemos não concebe 

nem a desvinculação, nem a simples relação entre educação e trabalho. Não se trata de uma 

ingênua crítica a iniciativas como o Programa Nacional de Acesso Técnico e Emprego 

(PRONATEC), uma vez que o consideramos louvável em suas intenções.  

O que fundamenta nossa visão de educação integrada é criar condições para que 

nossos estudantes da periferia tenham oportunidade para escolher destino diferente do curso 

técnico ou de ser trabalhador braçal. Nossos estudantes podem ser cientistas, engenheiros, 

artistas, pesquisadores etc. Isso somente se dará quando lhes for dada uma oportunidade que 

não for desumana ou desigual.  Eis nossa missão. 
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Princípios orientadores da prática pedagógica  

 

Um dos princípios fundamentais que permeiam a construção desse documento é o 

estabelecimento de uma relação, dialética nela mesma, entre teoria e prática. É a partir dessa 

mesma relação que se buscou formalizar nossos princípios orientadores da prática pedagógica, 

entendida em uma amplitude que abrange o cotidiano da sala de aula (o processo de ensino e 

aprendizagem), bem como a vivência pedagógica que ocorre em toda a instituição, como nas 

atividades fora de sala (intervalos, passeios, convivência).  Diante desse aspecto, tendo por 

base os pressupostos de constituição do Currículo em Movimento da Educação Básica, seguem 

listados os princípios que orientam a prática pedagógica do CEF 30:  

• Conceber a educação de forma comprometida com a formação integral do 

educando, promovendo educação com qualidade social.   

• Assumir os preceitos da LDB que estabelece que “a educação, dever da família e 

do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho”.   

• Reconhecer nosso estudante como cidadão pleno, como aquele que consegue 

exercer, de forma integral, os direitos inerentes à sua condição, pautando suas ações de forma 

ética. 

• Compreender a necessidade de oportunizar ao estudante ser autor de sua 

história, sujeito de direitos e deveres para que assuma uma postura responsável, ética, 

autônoma e solidária.  

• Fomentar o desejo e curiosidade de aprender, manifestando atitude sociável de 

respeito aos outros.  

• Promover ambiente de trabalho que propicie ao professor efetivar sua ação 

educativa, tornando-se também sujeito desse processo.  

• Combater o analfabetismo, o abandono, a retenção, a evasão escolar e a 

distorção idade-série.  

• Promover o acesso às tecnologias da informação e comunicação como 

instrumentos de mediação da construção da aprendizagem.  

• Despertar para outras dimensões, entre elas a ética, a artística, a física, a estética 

e suas inter-relações com a construção social, mental, ambiental e integral do desenvolvimento 

humano.  

• Integrar a escola e sua comunidade. 
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Trata-se, portanto, de princípios baseados em documentos oficiais, que refletem a luta 

por um Estado democrático, no qual a educação se impõe como instância promotora de 

cidadãos. Logo, estes princípios fundamentam a prática pedagógica diária no CEF 30.  

 

 

Objetivo geral  

Promover aprendizagens que possibilitem aos estudantes desenvolver o domínio da leitura, 

escrita, cálculo e outras competências, assim como a formação de valores e atitudes éticas, 

críticas e reflexivas, de forma a contribuir com o crescimento pessoal dos estudantes. 

 

 

Objetivos específicos  

• Oportunizar ações que visem uma convivência pacífica e a garantia dos direitos de 

crianças e adolescentes e ao respeito às diversidades. 

• Elaborar atividades e projetos educativos abrangendo os temas que emergem da 

comunidade escolar – famílias, estudantes, profissionais- que favoreçam a inclusão do indivíduo 

e fomentem a diversidade cultural local e global.  

• Oportunizar a vivência e a formação cultural e esportiva dos estudantes por meio 

da participação nas diversas modalidades esportivas , nas aulas de educação física, recreação, 

danças e atividades afins, por meio de projetos dos docentes e parcerias com a comunidade. 

• Assegurar a todos a melhoria do processo ensino aprendizagem e consequente 

elevação das taxas de promoção, de forma a superar a cultura do fracasso escolar e 

possibilitando mais qualidade à aprendizagem.   

• Assegurar aos alunos com necessidades educacionais especiais, com Deficiência 

e/ou com TFE (Transtornos Funcionais Específicos) os direitos previstos em lei, tais como: 

atenção diferenciada em sala de aula, adequação curricular, projeto interventivo e os diferentes 

atendimentos oferecidos pela SEEDF.  

• Convidar a comunidade para participar das decisões que norteiam o Projeto 

Político pedagógico da escola. 

• Implantar e aperfeiçoar o processo do planejamento, em uma perspectiva 

participativa, consciente e crítico.  

• Promover uma relação família-escola de corresponsabilidade na formação do 

indivíduo . 
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• Estabelecer possibilidades para o educador refletir constantemente sua prática 

pedagógica, promovendo e estimulando sua formação continuada e construindo continuamente 

um ambiente propício ao seu bem estar profissional.   

• Garantir a aplicação do Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF, 

proporcionando um ensino público de melhor qualidade.  

 

 

Concepções Teóricas  

 

Conforme está proposto em nossa missão e objetivos, esperamos desenvolver em cada 

discente a concepção plena de cidadania, com intuito de, já sendo cidadão, tornar-se ainda 

mais consciente de seu papel na sociedade. Sendo assim, almejamos despertar em cada 

indivíduo a capacidade crítico-reflexiva necessária para que se possa compreender o contexto 

social ao qual se está inserido e, a partir de tal análise, criar ações de transformação social, 

quando necessário.  

Queremos homens e mulheres que saibam viver em harmonia com a coletividade e 

com o meio ambiente. Queremos desenvolver pessoas que sejam capazes de respeitar as 

diferenças e que consigam enxergar o outro, independentemente de credo, cor, orientação 

sexual, situação econômica e convicções políticas, como um cidadão integrante da sociedade a 

qual os alunos fazem parte. Portanto, desejamos formar pessoas tolerantes e 

consequentemente esperamos que elas possam construir uma sociedade pautada na ética, 

liberdade, respeito e dignidade, ou seja, uma sociedade cooperativa e solidária.    

Desejamos uma escola que permita o desenvolvimento da autonomia, criatividade, 

cooperação, consciência política e social de seus estudantes. Uma escola que (re)conheça e 

valorize as experiências e saberes que cada discente possui. Conforme observou Dewey 

(1976), o uso das experiências anteriores pode ser utilizada para transformar as experiências 

posteriores destes alunos, além de proporcionar a eles a compreensão e significação do objeto 

a ser estudado.  

Queremos uma escola onde cada estudante seja visto como um indivíduo que possui 

anseios, sonhos, necessidades, opiniões. Desejamos uma escola em que a heterogeneidade e 

a multiculturalidade não constituam-se como um problema, mas sim um cenário rico e 

diversificado que deve ser explorado ao máximo. 

As relações entre professor e estudante devem ser firmadas por um contrato de 

convivência construído e firmado por ambas as partes. Deste modo, durante a execução deste 

contrato, tanto professores quanto estudantes ficam cientes de suas responsabilidades e, de 
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maneira clara, objetiva e democrática tomam conhecimento de seus objetivos. É importante 

nesse relacionamento entre estudante e professor as partes terem ciência de seus direitos e 

deveres para que possam vivenciar a partilha própria do processo de ensino aprendizagem.   

O professor deve atuar como mediador entre seus estudantes e o objeto de 

conhecimento, criando assim um ambiente favorável à interação entre eles. Portanto, caberá ao 

professor realizar as intervenções necessárias para potencializar o desenvolvimento dos seus 

estudantes. Rego (1995) aponta que o educando é sujeito ativo do seu processo de 

aprendizagem, sendo capaz de interiorizar o conhecimento, desde que haja interação com seus 

pares a partir da intervenção de um adulto, no caso um professor.  

Assim, a teoria histórico cultural concebe o processo do desenvolvimento das 

qualidades humanas como de caráter educacional, o que nos remete a uma reflexão a respeito 

da educação, de um modo geral, e da prática pedagógica, em especial. Essa compreensão de 

ser humano e de seu desenvolvimento vai condicionar todo o entendimento da questão 

educacional e pautar a construção deste documento.  

A teoria de Vygotsky, um dos postulantes da Psicologia Histórico Cultural, cujo 

pressuposto é de que o homem é um ser de natureza social, advoga que o indivíduo nasce com 

a potencialidade de aprender em interação com o outro, de desenvolver sua inteligência (por 

meio da linguagem oral, da atenção, da memória, do pensamento, do controle da própria 

conduta, da linguagem escrita) e sua personalidade (por meio da autoestima, dos valores 

morais, éticos e da afetividade). Na presença de condições adequadas de vida e de educação, 

o indivíduo desenvolve intensamente diferentes atividades práticas, intelectuais e artísticas e 

iniciam a formação de ideias, sentimentos, hábitos morais e traços de personalidade (MELLO, 

2004).  

Vygotsky dirige atenção especial à educação por considerar que ela possibilita 

desenvolver modalidades de pensamento bastante específicas, possuindo um papel diferente e 

insubstituível, na apropriação pelo sujeito da experiência culturalmente acumulada (MOREIRA, 

1995). Por esta razão a educação representa o elemento imprescindível para a realização plena 

do desenvolvimento psíquico dos indivíduos, uma vez que promove um modo mais sofisticado 

de analisar e generalizar os elementos da realidade: o pensamento conceitual. Acreditava 

Vygotsky que o universo da educação escolar torna acessível ao sujeito o conhecimento 

formalmente organizado e que o desafia a entender as bases dos sistemas de concepções 

científicas e a tomar consciência de seus próprios processos mentais.  

Ao interagir com esses conhecimentos, o ser humano se transforma: aprende a ler e a 

escrever, obter o domínio de formas complexas de cálculos, construir significados a partir das 

informações, ampliar seus conhecimentos, lidar com conceitos científicos relacionados. São 
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atividades extremamente importantes e complexas, que possibilitam novas formas de 

pensamento, de inserção e atuação em seu meio. Isto quer dizer que as atividades 

desenvolvidas e os conceitos aprendidos na educação escolar – que Vygotsky chama de 

científico – introduzem novos modos de operação intelectual: abstrações e generalizações mais 

amplas acerca da realidade que, por sua vez, transformam os modos de utilização da 

linguagem. Como consequência, na medida em que o sujeito expande seus conhecimentos, 

modifica sua relação cognitiva com o mundo (REGO, 1995, p.104). 

Para Vygotsky, o desenvolvimento da inteligência e da personalidade é resultado de 

variadas aprendizagens. As características inatas são condição essencial para o 

desenvolvimento, mas não suficientes. Em outras palavras, na ausência da relação com a 

cultura, o desenvolvimento humano não ocorrerá. O desenvolvimento não antecede a 

aprendizagem, pelo contrário, é a aprendizagem que antecede, possibilita e impulsiona o 

desenvolvimento (MELLO, 2004).  

Nesta perspectiva, pauta-se  a maior missão da escola: possibilitar/acrescentar essa 

cultura de aprendizagem contribuindo para o desenvolvimento da potencialidade de aprender 

aptidões e de desenvolver a inteligência e a personalidade dos estudantes.   

Desta forma, aquilo que será proposto aos nossos estudantes é essencial e deve ser 

bem escolhido. É preciso que o educador descubra as formas mais adequadas de trabalho com 

o seu grupo.  Segundo Mello (2004), o indivíduo que emerge dos estudos dessa teoria adquire 

capacidade em seu conceito mais profundo: capaz de interação com os adultos e objetos; 

capaz de internalização das ideias e sentimentos morais e éticos; capaz de colocar-se no lugar 

dos adultos com plena compreensão dos diversos papéis e relações sociais que testemunha; 

capaz de fazer teorias, interpretar fenômenos e interações sociais. Assim, o indivíduo passa a 

ser entendido e aceito como cidadão, como alguém que sabe por ser capaz de aprender.    

Diante disso, ao se estabelecer o reconhecimento de nossos estudantes como seres 

capazes, é preciso, ainda, criar estratégias para que aqueles que estão ao seu redor, seus 

familiares e a comunidade em geral, também participem e atuem nesse processo de formação 

integral. O reconhecimento de nossos estudantes como sujeitos do processo de ensino 

aprendizagem carrega consigo a percepção de outros sujeitos também necessários e atuantes: 

a comunidade.  

Observa Gandin (1994) que a relação da escola com a comunidade deve ser 

harmoniosa e participativa. A escola deverá conhecer a fundo a comunidade que a cerca 

objetivando planejar estratégias que visem melhorar e/ou corroborar com o desenvolvimento da 

qualidade de vida desta região, bem como, planejar ações que aproximem todos esses sujeitos 

da escola.  
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Entretanto, de acordo com Veiga (1995), a escola não deverá ignorar ou suprimir seus 

princípios, valores e objetivos definidos no PPP apenas para atender as demandas da 

comunidade local, caso haja uma divergência entre as necessidades da comunidade e a 

proposta pedagógica da escola. A escola ainda mantém seu papel social muito bem definido: 

atuar na consolidação e na apreensão de novas gerações do conhecimento acumulado 

historicamente, contribuindo para uma formação cidadã.  

O PPP é uma construção coletiva em que a comunidade é elemento importante do 

processo, sendo  corresponsável pelos resultados que serão ou não alcançados pela gestão 

pedagógica (VEIGA, 1995). A equipe pedagógica precisa ter competência na formulação desse 

documento procurando estabelecer uma relação transparente, participativa e acolhedora para 

que suas decisões venham alcançar de maneira relevante a proposta educacional.  

A partir dessa base teórica e metodológica é possível perceber que a construção e a 

efetivação do PPP  tem como pilares: a) o estudante, como um ser capaz; b) os profissionais da 

educação, cuja formação pauta as ações educativas; e c) a comunidade mais ampla,  que 

contribui para a realização da formação integral de todos os sujeitos envolvidos. Todos numa 

perspectiva de uma sociedade mais igualitária.  

 

Sobre a avaliação 

 

A avaliação da aprendizagem é realizada a partir de uma visão de sociedade e de 

educação, não sendo uma atividade neutra com fim em si mesma, mas sim um instrumento da 

prática pedagógica vinculada a uma concepção teórica de educação e, por consequência, a 

uma concepção teórica de sociedade (LUCKESI, 1997).  

Há décadas a avaliação da aprendizagem constitui-se como um grande problema 

educacional, recebendo duras críticas quanto a sua práxis classificatória e excludente, que se 

reflete altos índices de evasão e reprovação, além da baixa qualidade da educação escolar. 

Assim, consolidou-se uma contradição entre discurso e prática quando o assunto é avaliação. 

De modo geral os educadores criticam as falhas presentes no processo de avaliação. Contudo, 

executam em sua sala de aula uma prática de avaliação classificatória, autoritária e excludente.   

Desta forma, a prática avaliativa apresenta características de uma prática tradicional, 

pois tem a avaliação como um momento de julgamento que não considera o percurso traçado 

pelo estudante, mas somente valida um momento isolado: a prova. Outro erro recorrente é a 

compreensão por parte de alguns educadores de que educar e avaliar ocorre separadamente 

no processo de ensino e aprendizagem, quando na verdade são indissociáveis, não sendo 

aceita e permitida a dicotomia destes dois atos em uma perspectiva que não seja a tradicional.  



29 
 

Para superar a avaliação tradicional é necessário que haja uma ruptura na prática 

pedagógica dos docentes. Caberá ao professor compreender os estudantes como sujeitos 

ativos de seu próprio desenvolvimento cognitivo a partir de uma determinada realidade social e 

política, ou seja, como seres capazes de aprender (VYGOTSKY, 1995). Assim, para que haja 

mudança na avaliação é necessário que se modifique conteúdo, forma e intencionalidade, além 

de transformações no sistema, nas instituições e nas práticas pedagógicas. 

Vasconcellos (2003) aponta que o problema nuclear da avaliação é a sua 

intencionalidade (finalidade, objetivo), visto que se não houver transformação em seu fim, toda 

e qualquer mudança na avaliação será apenas mais uma mera modificação, não alcançando a 

transformação desejada. No Brasil, a avaliação é um reflexo do modelo liberal conservador de 

sociedade, que apresenta três nuances: a pedagogia tradicional, preocupada com a 

transmissão de conteúdos; a pedagogia renovada ou escolanovista, que é centrada nos 

estudantes, reconhecendo-os como indivíduos distintos; e a pedagogia tecnicista, que consiste 

nas formas técnicas de transmissão dos conteúdos (LUCKESI, 1997). Todas estas vertentes 

apresentam o mesmo objetivo, qual seja, a conservação do atual modelo social.   

Luckesi (1997) revela que um novo modelo social seria possível. O novo modelo é 

caracterizado pela igualdade e liberdade dos seres humanos e com essa reestruturação social 

surgem novas tendências pedagógicas, agora de caráter progressista. Uma destas tendências 

é a Libertadora de Paulo Freire que acredita que a partir da emancipação das camadas 

populares é possível a transformação social esperada. Uma segunda tendência é a Libertária, 

de cunho anarquista, que nega toda e qualquer forma de autoritarismo e considera a escola 

como uma forma de possibilitar aos estudantes a conscientização e organização política. Por 

fim, a terceira tendência progressista, Crítico-Social dos Conteúdos e tem Demerval Saviani 

como representante e consiste na ideia de igualdade de oportunidade para todos no processo 

de educação. Essa última é a que norteia os pressupostos teórico práticos do Currículo em 

Movimento da SEEDF (2014). 

Apesar desses novos modelos, a concepção de avaliação educacional do Brasil sofreu 

e ainda sofre grande influência da teoria comportamentalista de Ralph Tyler. Denominada de 

“Avaliação por objetivos”, Tyler propunha que a avaliação seria o documento essencial para 

verificar se os estudantes alcançaram os objetivos definidos pelos professores a partir do 

registro de suas mudanças comportamentais. Assim, a partir de objetivos delimitados 

inicialmente, o professor aplicaria uma série diversa de modelos avaliativos a fim de concretizar 

se o estudante alcançou ou não o nível objetivado, por meio de planilhas e cálculos. 

É necessário romper com o mito da avaliação. Para isso é substancial instaurar um 

processo dialético que foque na cooperação entre professores e estudantes, onde seja possível 
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a aprendizagem mútua. Tal processo acaba com a “concepção sentenciva” (HOFFMANN, 2010) 

que, sendo de caráter excludente, tem sido a responsável pelo número elevado de reprovações 

e evasão escolar.  

Cabe salientar, por fim, que as imprecisões na definição de avaliação acarretam alguns 

equívocos que corroboram na visão reducionista desta prática. Neste sentido, se torna 

necessário esclarecer que testar e medir não são sinônimos de avaliação e, principalmente, 

desvencilhar esta relação do ato de avaliar, uma vez que essas duas ações restringem-se a 

provas e inibem uma avaliação a partir do acompanhamento diário dos estudantes (avaliação 

processual). 

 

 

A avaliação: da seriação aos ciclos  

 

O sistema educacional brasileiro vem sofrendo com a descontinuidade das políticas 

educacionais que são planejadas de acordo com a duração dos mandatos dos governantes, o 

que significa que funcionam como políticas de governo e não de Estado. Superar esta 

descontinuidade configura-se como um grande obstáculo a ser superado pelo sistema 

educacional brasileiro.  

Diante desse cenário, algumas ações como, por exemplo, implantação da avaliação 

formativa e qualitativa, criação de ciclos de ensino e utilização de relatórios descritivos para a 

constatação do rendimento escolar foram propostas desde a década de 1980, almejando 

transformar a prática pedagógica. Contudo, observa Gorni (2009) que ao se investigar a 

aplicação das propostas acima descritas pode-se constatar que, mesmo com a substituição do 

sistema de séries por ciclos de ensino, o planejamento do trabalho docente continua a ser um 

ato solitário, não havendo a esperada ruptura com a forma tradicional estabelecida pela 

organização em séries. Isso evidencia o seguinte paradoxo: por mais que a avaliação 

processual seja recomendada, ela não é valorizada e nem tão pouco reconhecida dentro do 

próprio sistema educacional.  

Logo se pode compreender que, mesmo com as proposições mencionadas, a lógica 

tradicional se mantém viva nas escolas. Isto ocorre devido a uma série de fatores, entre eles a 

resistência de alguns professores e a lentidão com que outros aderem às inovações propostas. 

Sob esta ótica é possível concluir que “o estudante estuda em uma escola organizada em 

ciclos, mas os professores, por vezes, continuam trabalhando em uma escola organizada em 

séries” (GORNI, 2009, p. 680). 
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Dessa maneira, não apenas a prática docente permanece tradicional: as práticas 

avaliativas também se enquadram nesta tendência em decorrência da utilização de avaliações 

classificatórias e eliminatórias que fundamentam a aprovação ou reprovação dos estudantes. 

Cabe ressaltar que o trabalho pedagógico e a avaliação são relacionados e interdependentes, 

ou seja, as modificações realizadas em um serão refletidas nas ações do outro. 

Hoffmann (2010) propõe uma avaliação mediadora que consiste, entre outros aspectos, 

no comprometimento da escola e do professor com o conhecimento e o respeito às diferenças e 

ritmo dos estudantes, considerando as especificidades e particularidades dos estudantes, mas 

sem perder de vista o grupo. Desta forma, a avaliação mediadora se constitui como uma ação 

pedagógica reflexiva, visto que ela pode ser entendida como espaços de trocas de informações 

e ideias entre professores e estudantes. 

Nesse sentido, avaliação foi e ainda é um tema de grande relevância para a prática 

pedagógica. Neste documento, propomos uma reflexão sobre seus modelos e sua aplicação, a 

fim de que a missão da escola, bem como a prática diária em sala de aula, sejam refletidas em 

nosso processo avaliativo, o qual contribua para a formação integral de nossos estudantes a 

partir do reconhecimento de suas diferenças e aprimore continuamente a prática docente. 

Refletindo sobre as práticas 

A avaliação da aprendizagem a ser oportunizada no CEF 30 tem por objetivo verificar o 

desenvolvimento das competências e habilidades dos estudantes, sua capacidade de mobilizar 

conhecimentos e aplicá-los no cotidiano. Deste modo, a avaliação é processual e baseada em 

atividades individuais e colaborativas, previstas nos planos de aula e planos de curso.  

A avaliação será processual. Caberá ao professor o acompanhamento contínuo do 

processo de ensino aprendizagem do estudante onde serão propostos métodos com o objetivo 

de investigação e intervenção, quando necessário, para a formação do estudante durante seu 

processo de aprendizagem. Dessa forma, é entendido que o conhecimento precisa ser 

sistematizado e em seguida o resultado (avaliativo) poderá ser aferido por meio de trabalhos 

alternativos: dramatizações, pesquisas documentais, seminários, portfólios, avaliações escrita, 

gincanas, dinâmicas de grupo, feiras, entre outras atividades.  

Neste sentido, o CEF 30 assumirá a avaliação em uma perspectiva mediadora que 

consiste no comprometimento com o conhecimento, considerando as especificidades e 

particularidades de cada estudante, mas sem perder de vista as necessidades do coletivo. 

Assim, a avaliação mediadora se constitui como uma ação pedagógica reflexiva (HOFFMANN 

apud GORNI e SANTOS, 2009).  
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Como todas as outras unidades da rede, a escola realiza bimestralmente Conselhos de 

Classe em todos os anos do Ensino Fundamental. Desde 2017, após discussão na semana 

pedagógica do início do ano letivo, a escola adotou, nos Anos Finais, a prática do Conselho de 

Classe Participativo onde, em sua realização propriamente dita, contamos com a participação 

discente com a atuação de representantes por turma. A iniciativa teve como objetivos: 

 democratizar e qualificar esse espaço/tempo; 

  incentivar a participação discente; 

 construir a autonomia dos estudantes; 

 responsabilizar todos os sujeitos no processo de ensino aprendizagem. 

Sendo então a avaliação processual um princípio da práxis no CEF 30, é importante 

salientar que também se buscará atender às necessidades especiais dos estudantes que as 

apresentarem. Conforme a Resolução CNE/CEB n. 2, de 11 de setembro de 2001, que, em seu 

artigo 5o, considera como “educandos com necessidades especiais” todos aqueles que, no 

processo educacional, apresentam dificuldades de aprendizagem, vinculadas ou não, 

diagnosticadas ou não, a uma causa orgânica específica. Para o segmento de estudantes com 

deficiência, a escola providenciará Adequações Curriculares, tanto para a organização do 

trabalho pedagógico quanto nos momentos de avaliação formal.  

Outrossim, para os segmento de estudantes com transtorno funcional específico, a 

escola providenciará Adaptações Curriculares, , tanto para a organização do trabalho 

pedagógico quanto nos momentos de avaliação formal. Para o grande grupo que apresenta 

dificuldades de aprendizagem a escola deve ficar atenta e elaborar intervenções na perspectiva 

da recuperação contínua. 

Buscar-se-á atender, sempre que possível e nos termos da lei, de forma individual, cada 

estudante, garantindo seus direitos a uma avaliação adaptada às suas possibilidades e 

habilidades, confirmando e ratificando a igualdade de direitos necessária a uma educação 

igualitária.  

A escola tem buscado aperfeiçoar seu processo de avaliação, ainda que não estejamos 

alcançar todos os objetivos que almejamos. Por isso, mostra-se fundamental estudar e 

incorporar as proposições das Diretrizes de Avaliação que estão em vigência, documento que 

auxilia a unidade tanto do ponto de vista teórico quanto prático.  

 

Avaliação institucional e do PPP 

No cotidiano escolar, algumas perguntas devem ser formuladas constantemente: as 

ações planejadas atingiram as expectativas ou precisam de ajustes? Elas foram suficientes para 
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que os objetivos fossem alcançados? Como está o PPP da escola? Continua correspondendo a 

atual realidade? Em quais aspectos deve-se melhorar? Questões como essas ajudam a 

reconhecer e consolidar as conquistas da escola.  

O processo de avaliação é intrínseco ao Projeto Político Pedagógico e ocorre o tempo 

todo. Por isso, Souza alerta que: 

 

(....) a avaliação dos vários integrantes da escola, e também a avaliação dos vários 
componentes e das diversas dimensões do trabalho escolar, sempre ocorreram de modo 
informal. Por exemplo: os professores são avaliados pelos alunos, por seus pares, pelos 
técnicos e pelos dirigentes da escola. O diretor e outros profissionais são avaliados pelos 
alunos; a infra-estrutura disponível é sempre analisada como fator que facilita ou dificulta 
o desenvolvimento das atividades; o currículo é objeto de apreciação, particularmente 
pelo corpo docente; as relações de trabalho e de poder são analisadas quanto ao seu 
potencial de promoverem ou não um clima favorável no contexto escolar (1995, p.25). 

 

Assim, a avaliação supervisiona a trajetória da escola, a curto, médio e longo prazos. 

Enquanto o planejamento dimensiona o que se vai construir, a avaliação subsidia essa 

construção ao subsidiar a tomada de decisões.   

Qualquer avaliação – de larga escala, institucional, das aprendizagens – busca 

acompanhar os resultados até o momento, se estão próximos ou distantes dos objetivos e, se 

for o caso, mapear as razões da proximidade ou distanciamento. Avaliar-se institucionalmente, 

retomar o PPP permite que a escola se replaneje para resolver problemas e propor soluções 

com mais precisão. Nesse sentido: 

(...) se os professores, pedagogos, diretores, funcionários, alunos e seus familiares, 
tratarem de forma séria todo o processo de gestão, desde a identificação do problema, 
com um tratamento o mais científico possível das suas causas e consequências; 
passando pelo processo de tomada de decisões, de forma centrada e dentro dos limites 
da razoabilidade; pelos momentos de acompanhamento e controle, aplicando na prática o 
controle social; até a avaliação, a partir da qual, é possível dimensionar todo o esforço 
desenvolvido e os resultados  (SOUZA, 2005, p.45)  

 

 Importantíssimo ressaltar que a avaliação das aprendizagens não pode ser 

desvinculada de uma avaliação institucional, mesmo que elas sejam de natureza 

diferente: enquanto esta diz respeito à instituição, aquela se refere mais especificamente 

ao rendimento escolar discente. São distintas, mas inseparáveis e complementares. O 

rendimento do aluno depende muito das condições institucionais e do PPP da escola. 

A avaliação institucional não pode reduzir-se a um processo técnico porque, 

necessariamente, deve estar inserida num projeto de educação e de sociedade. 
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O PPP da escola será avaliado, formalmente, nos momentos previstos no calendário 

letivo e quando se fizer necessário diante das demandas postas no cotidiano.  

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA  

 

Dimensão pedagógica  

 

O processo de planejamento necessariamente tende a ser estratégico, participativo e de 

qualidade, buscando desenvolver ação e reflexão mediante as questões visíveis que permeiam 

o nosso campo de atuação. Dessa forma, os profissionais que estarão envolvidos nesse 

processo irão desenvolver suas competências procurando de certa forma auxiliar os envolvidos 

no planejamento pedagógico.   

A autonomia será baseada em compartilhamento de ideias e habilidades vivenciadas a 

partir do processo em desenvolvimento. É sabido que cada profissional possui sua forma 

diferenciada de pensar e é com essa diferenciação de pensamentos, ideias e conceitos que 

determinam a autonomia em que diversos saberes caminham para alcançar o objetivo da 

equipe pedagógica.  

A base norteadora dos conteúdos e objetivos do Ensino Fundamental é o Currículo em 

Movimento da Educação Básica (2016), conforme os documentos a seguir:  

• Caderno 1 – Ensino Fundamental Anos Iniciais;  

• Caderno 3 – Ensino Fundamental Anos Finais; 

• Caderno 7 – Educação Especial.  

Quanto à metodologia pedagógica, além de basear-se no Currículo em Movimento da 

Educação Básica (2016), da SEEDF, encontra amparo legal na LDB.  

A metodologia do CEF 30 de Ceilândia está baseada na proposta pedagógica de Paulo 

Freire e de outros educadores, conforme já anunciado, cujo objetivo aproxima-se das 

tendências pedagógicas progressistas. A finalidade da proposta pedagógica é ensinar o 

educando a partir do diálogo contextualizado, procurando desenvolver uma consciência crítica 

no estudante para que seja capaz de fazer uma leitura do mundo em que vive, tendo 

experiências que possibilitam a interação com sua realidade sociocultural. 

Partindo desse pressuposto, a escola deve trabalhar a educação como prática da 

liberdade e terá como pilar a autonomia pedagógica, tanto na gestão quanto na práxis 

vivenciada entre estudante e professor. O estudante deve “assumir-se como ser social e 
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histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz 

de ter raiva porque é capaz de amar” (FREIRE, 1996, p. 14). 

Dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), é possível contextualizar a 

relação do indivíduo com as questões sociais, econômicas e políticas vivenciadas na sociedade 

por meio dos temas transversais. Pensando nessa fundamentação, a equipe pedagógica do 

CEF 30 deseja trabalhar as disciplinas de forma diversificada, ou seja, por meio de Projetos 

Interdisciplinares, com a escolha de temas atuais e relevantes para a comunidade e também 

aqueles que abrangem o contexto nacional, no qual os estudantes venham a partir desse 

projeto vivenciar sua realidade social.   

Visando alcançar os objetivos essenciais desta proposta pedagógica de 

interdisciplinaridade, é importante enfatizar a necessidade de profissionais capacitados e 

providos de habilidades em diferentes áreas para que trabalhem com afinco no 

desenvolvimento do referido projeto, tendo em mente que não existe particularidade na 

educação, ou seja, cada assunto mantém uma ligação com outros de forma que o 

conhecimento nada mais é do que uma cadeia criada por diversos saberes.  

 

Ciclos de Aprendizagem 

 Uma das estratégias adotadas para a reorganização do trabalho pedagógico no Distrito 

Federal foi a introdução de Ciclos de Aprendizagem, forma de organização vinculada à 

intencionalidade educativa que questiona a estrutura curricular prescritiva, a distribuição 

clássica das experiências educativas no tempo e no espaço escolar, a relação meio-fins, a 

avaliação classificatória, a busca pela homogeneidade no agrupamento de estudantes, a 

relação verticalizada professor-estudante e a reprovação como mecanismo de exclusão. 

Na organização e ordenação curricular em Ciclos, o espaço e o tempo são mais flexíveis, 

para que possa favorecer o trabalho pedagógico diversificado e integrado, base para todo 

sistema de ensino democrático que, ao acolher a comunidade, deve respeitar os ritmos de 

aprendizagens de cada estudante. 

Também outros elementos são fundamentais para que esta organização não caia no 

descrédito e alcance os objetivos desejados: uma formação integral sólida e o fim da cultura da 

reprovação. 

A seguir, apresenta-se a organização dos Ciclos a partir da articulação dos elementos 

que colaboram para o êxito da política, elencados no Currículo em Movimento: 
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A organização em Ciclos já se aplica aos Anos Iniciais do CEF 30, buscando romper com 

as barreiras sociais, políticas, econômicas e culturais que segregam a escola e distorcem as 

possibilidades de aprendizagem dos estudantes. Em 2017, foi expandida para os Anos Finais, 

de 6º ao 9º anos. Para melhor apresentar a organização em ciclos, o desenho a seguir mostra a 

forma proposta e em implantação: 

 

 

 

Ciclos para as 
aprendizagens 

Gestão 
Democrática 

Formação 
Continuada 

Fortalecimento da 
Coordenação 
Pedagógica 

Fortalecimento do 
Conselho de Classe 

 
Articulação dos 3 

níveis de avaliação: 
aprendizagem, 
institucional e 

larga escala 

 
Reorganização dos 
espaços e tempos 
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A avaliação do estudante nos Ciclos deve feita de forma permanente, num sistema de 

progressão continuada, visando superar o mito da reprovação, que não é mais considerado 

como garantia de bom desempenho, nem como reflexo de qualidade de ensino. 

 
Dimensão comunitária  

 

O relacionamento dentro da escola e com a comunidade se dará de maneira respeitosa 

e atenciosa, onde o trabalho em equipe será incentivado e valorizado. Dessa forma, 

procuraremos estimular um trabalho coletivo que se baseia nos seguintes aspectos: 

colaboração, cooperação, participação, responsabilidade e solidariedade, visando à formação e 

à aprendizagem dos estudantes.  

Para que haja excelência no relacionamento inter e extraescolar, é preciso que haja 

uma comunicação efetiva, clara e precisa entre os diversos agentes ou sujeitos educacionais e 

a comunidade, além de tomadas de decisão e atitudes criativas que possibilitem a prevenção, 

resolução e mediação de conflitos.  

A escola precisa estar integrada na comunidade que a cerca. Logo ela não pode se 

isolar como uma bolha (LIBÂNEO, 2008). Espera-se que o relacionamento da escola com a 

família seja o melhor possível, pois apenas em conjunto estas duas instituições poderão realizar 

ações necessárias ao bom desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes.   

Desde o início, o CEF 30 trabalha sob a égide da gestão democrática. A participação 

dos diversos sujeitos se faz necessária para a construção conjunta do ambiente de trabalho. A 

atual gestão foi eleita para o período de 2017 a 2019. 

 A atuação do Conselho Escolar é de fundamental importância para que pais, 

estudantes e professores possam atuar de forma participativa nas tomadas de decisão 

pertinente a questões administrativas, pedagógicas e financeiras da escola.  

 

Planos de Ação 

O Plano de Ação é uma ferramenta de gestão que descreve como a instituição vai 

endereçar seus problemas, desenvolver suas ações e traçar metas para alcançar objetivos. 

Deve ser seguido, mas como se trata de uma ação “viva”, comporta modificações e 

aperfeiçoamentos. A partir das metas traçadas, profissionais e famílias podem avaliar o que deu 

certo e melhorar ou implementar novas ações. Por isso, quanto mais o plano envolver a equipe  

da escola, melhor ele será. 
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 Os Planos de Ação a seguir trazem: a) as ações previstas pela Gestão Democrática 

para a execução deste PPP; e b) as ações previstas de setores específicos, como: Conselho 

Escolar, Coordenação Pedagógica, Sala de Recursos e Serviço Especializado de Apoio a 

Aprendizagem. Apesar das especificidades, todas as ações partem dos mesmos princípios 

fundamentais anteriormente descritos, recebendo a sua pormenorização adequada à sua 

execução. 

 

 
PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

Ano: 2018 
 

Dimensão Objetivos /Metas Estratégias Avaliação das 
ações 

Responsáveis Cronograma 

Gestão 
Pedagógica 

Possibilitar o avanço no 
desempenho acadêmico de todos 
os estudantes, com especial 
atenção aos 3º, 5º, 7º e 9º anos. 

Reuniões para estudos 
sobre temáticas 
relacionadas ao processo 
ensino e aprendizagem. 
Promoção de parcerias 
com a UnB e com outras 
instituições de ensino e 
formação superior para 
estudar temáticas 
relacionadas ao processo 
de ensino e aprendizagem 
dos estudantes.   
Dinamização e reiteração 
da relevância dos horários 
de coordenação 
(individuais, por 
disciplina/ano e coletivas) 
como espaços privilegiados 
de estudo, formação e 
discussões/intervenções 
pedagógicas. 
Valorização da dimensão 
pedagógica, a partir dos 
debates, ações e 
apreciação dos processos 
de avaliação interna 
(diagnóstica e formativa) e 
externa (SAEB e outros). 
Dinamização do espaço da 
Sala de Leitura com a 
atribuição de pessoal e 
ocupação criativa e 
contínua do ambiente. 
Implementação, 
acompanhamento e 
avaliação dos Projetos 
Interdisciplinares. 
Elaboração e efetivação de 
adequações e adaptações 
curriculares para os 
públicos alvo (estudantes 
com Deficiência e 
Transtornos) buscando, 
também, possibilitar 

Melhoria dos 
resultados 

acadêmicos 
expressa nas 

avaliações 

Equipe 
gestora, 

professores, 
Coordenação, 

EEAA 

Ano letivo 
corrente 

Aprimorar práticas avaliativas 
formativas no Ensino 
Fundamental. 

Organização de 
meios, 

instrumentos e 
procedimentos 

diversos e 
interdisciplinares 

Equipe 
gestora, 

professores, 
Coordenação 

Desde o 1º 
bimestre 

Aplicar e avaliar metodologias em 
sala de aula que permitam e 
favoreçam a participação mais 
efetiva do estudante na 
construção e apropriação do 
conhecimento sistematizado. 

Organização de 
um trabalho 
pedagógico mais 
articulado e 
interdisciplinar 

Equipe 
gestora, 

professores, 
Coordenação 

Desde o 1º 
bimestre 

Construir ações efetivas para 
reduzir os índices de evasão e 
repetência. 

Diminuição dos 
índices de evasão 

e retenção em 
2018, comparados 

aos de 2017 

Equipe 
gestora, 

professores, 
Coordenação, 

EEAA 

Ano letivo 
corrente 

Alfabetizar todas as crianças, no 
máximo, até o final do 3º ano do 
EF. 

Diminuir ou zerar 
a retenção no 3º 

em função do não 
domínio da leitura 

e escrita 

Equipe 
gestora, 

professores 

Ano letivo 
corrente 

Aperfeiçoar, nos 4º e 5º anos, a 
produção de texto, a fim de que 
dos estudantes elaborem 
produções contemplando 
estrutura, uso da língua, coesão, 
coerência, gêneros, criatividade, 
originalidade.  
 

Análise das 
produções de 

texto  
Participação 
discente no 

Projeto de Leitura 

Equipe 
gestora, 

professores 

Desde o 1º 
bimestre 

Acompanhar, avaliar e intervir a 
fim de assegurar a plena inclusão 
dos estudantes com deficiência, 
TFEs e dificuldades de 
aprendizagem 

Aprovação e 
avanço 

acadêmicos dos 
estudantes nas 

situações citadas 
 

Retorno oral das 
famílias  

 

Equipe 
gestora, 

professores, 
profissionais 
da biblioteca, 
coordenação, 

EEAA, AEE 

Desde o 1º 
bimestre 
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melhores condições de 
aprendizagem para os 
estudantes com 
dificuldades de 
aprendizagem. 
Articulação entre os 
serviços de apoio: EEAA, SR 
e demais profissionais. 
 

 
 

Frequência na 
Sala de Apoio à 
Aprendizagem 

 
Participação dos 
profissionais nas 

reuniões 
 

Efetivação das 
adequações e 

adaptações 
curriculares 

Gestão das 
aprendizagens 
e dos 
resultados 
educacionais 

Trabalhar para que, durante e ao 
final dos Anos Iniciais, 90% dos 
estudantes dominem 
apropriadamente os campos da 
matemática: números e 
operações/álgebra e funções, 
espaço e forma, grandezas e 
medidas, tratamento da 
informação. 

 
Promoção de ações 
relacionadas à transição 
entre as etapas e seus 
segmentos: da casa para o 
1º ano, do 5º para o 6º 
ano, do 9º para o EM. 
 
Incremento do caráter 
formativo das 
Coordenações Pedagógicas 
 
Estudo dos dados das 
avaliações externas e 
internas, com 
planejamento de 
intervenções  
 
Busca ativa pelos 
estudantes infrequentes, 
faltosos e em situação de 
vulnerabilidade pessoal 
e/ou social 
 
Fortalecimento dos 
Projetos Interdisciplinares 
com dotação de recursos e 
viabilização das ações 
consoantes 
 
Encontros com familiares 
sobre rendimento escolar 
 
Adoção de estratégias para 
aumentar a participação 
das famílias nas reuniões 
ordinárias da escola 
 
 
Análise dos dados de 
matrícula, movimentação, 
evasão e terminalidade 
junto à secretaria escolar 
 
 
 
 

Avaliações 
externas e 
internas 

Equipe 
gestora, 

professores, 
coordenação 

Desde o 1º 
bimestre 

Trabalhar para que, durante e ao 
final dos Anos Finais, 90% dos 
alunos possuam desempenho 
adequado, ou seja, estejam 
nos níveis proficiente ou 
avançado da Prova Brasil 9º ano 
(Escala SAEB). 

Avaliações 
externas e 
internas 

Participação 
discente nos 

Projetos 
Interdisciplinares 

Equipe 
gestora, 

professores, 
coordenação 

Desde o 1º 
bimestre 

Reduzir os índices de retenção no 
3

o
 e 5º/ 7º e 9º anos em relação 

aos de 2017. 

Resultados finais 
de retenção em 

dezembro 

Equipe 
gestora, 

professores, 
coordenação, 

EEAA 

Ano letivo 
corrente 

 

Melhorar o IDEB dos Anos Iniciais 
da escola que está em 4,7 para 
5,4,  tendo como parâmetro  a 
atual meta do DF é  5,6. 

Avaliações 
externas e 
internas 

Participação 
discente nos 

Projetos 
Interdisciplinares 

Equipe 
gestora, 

professores, 
coordenação 

Ano letivo 
corrente 

Melhorar o IDEB dos Anos Iniciais 
da escola que está em 4,7 para 
5,4,  tendo como parâmetro  a 
atual meta do DF é  5,6. 
 
 
 
 
 

Avaliações 
externas e 
internas 

Participação 
discente nos 

Projetos 
Interdisciplinares 

Equipe 
gestora, 

professores 

Ano letivo 
corrente 

 Garantir o acesso, assegurando  
permanência e aprendizagens dos 
estudantes a partir de 6 anos ao 
EF, assegurando, também, a 
conclusão na idade adequada, na 
perspectiva de 95% dos AI (10/11 
anos) e 80% nos AF (14/15 anos). 

Avaliações 
externas e 
internas 

Participação 
discente nos 

Projetos 
Interdisciplinares 

Equipe 
gestora, 

professores, 
coordenação, 

EEAA 

Ano letivo 
corrente 

 
Gestão 
Participativa 

Implementar uma gestão cada vez 
mais participativa.   

 
 
Organização e promoção 
de atividades com a 
participação de todos os 
segmentos da comunidade. 
 

Instrumentos 
impressos para os 

segmentos da 
comunidade 

 
Ampliação da 

participação de 

Equipe 
gestora, 

Conselho de 
escola 

Ano letivo 
corrente 

Construir uma unidade entre os 
vários segmentos da escola, 
especialmente entre os AI e AF. 

Realizar atividades com efetiva 
atuação discente (projetos 
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interdisciplinares, saraus, eventos, 
etc),  incluindo como prática 
permanente o Conselho de Classe 
participativo. 

Promoção de reuniões, 
encontros e atividades 
entre os profissionais dos 
Anos Iniciais e Finais para 
interação pessoal e 
profissional. 
 

todos os 
segmentos da 

comunidade nos 
eventos, reuniões, 

atividades da 
escola 

 
Melhoria das 

relações entre os 
professores dos 
Anos Iniciais e 

Finais 
 

Estabelecimento 
de ações 

conjuntas que 
promovam maior 

êxito dos 
estudantes 

 
Gestão de 
pessoas 

     

     

     

 
Gestão 
Financeira 

Tornar a escola adimplente a fim 
de receber verbas federais e 
distritais.   

  Equipe 
gestora, 

Conselho de 
Escola 

2017 

Otimizar a aplicação de meios 
financeiros para aquisição e 
manutenção de  recursos 
materiais, de equipamentos e do 
prédio escolar, implementando 
uma gestão financeira ágil e 
transparente, subordinada às 
demandas pedagógicas. 

  Equipe 
gestora, 

Conselho de 
Escola 

Ano letivo 
corrente 

Aplicar 100% dos recursos 
recebidos ainda no corrente ano 
letivo, atendendo as demandas 
dos diversos segmentos, com 
especial atenção às solicitações 
pedagógicas. 

  Equipe 
gestora, 

Conselho de 
Escola 

 

 
Gestão 
Administrativa 

Estabelecer parcerias e ações que 
possibilitem o acesso às atividades 
culturais e práticas esportivas. 

Publicação dos gastos 
realizados pela escola, após 
processo participativo de 
indicação e aquisição de 
equipamentos, recursos, 
etc. 
Regularização dos 
procedimentos e 
documentação 
relacionados ao uso de 
verbas distritais e/ou 
federais. 
Cuidado com os aspectos 
estruturais e estéticos da 
escola (pintura, limpeza, 
organização dos 
ambientes, etc). 
Aquisição e uso adequado 
dos equipamentos para as 
refeições discentes. 

Estabelecimento 
de novas 

parcerias e 
manutenção das 

atuais 

Equipe 
gestora 

Ano letivo 
corrente 

Fomentar a cultura da avaliação 
institucional permanente, tendo 
como núcleo o PPP em seu 
contínuo processo de 
aplicação/avaliação/retomada. 
 

 
 
 

Preparação e 
promoção de 
momentos de 

avaliação 
institucional no 

calendário 
escolar, 

com a devida 
análise dos 

resultados de 
questionários e 
consultas orais 

 
 
 
 
 

Equipe 
gestora 

Ano letivo 
corrente, 
com datas 

previstas no 
calendário 

escolar 
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Manter atendimento atencioso, 
eficiente e eficaz na secretaria 
escolar 

Participação dos 
profissionais da secretaria 
nos processos de decisão  
Provimento de materiais no 
setor 

 
Feed back  da 
comunidade 

escolar 
 
 
 
 

Equipe 
gestora, 

profissionais 
da secretaria 

Ano letivo 
corrente 

Aperfeiçoar os procedimentos de 
impeza e conservação da escola 

Participação dos 
profissionais da limpeza e 
conservação no cotidiano 
escolar 
Organização de 
procedimentos 
Provimento de materiais 

Acompanhamento 
da limpeza da 

escola 
Retorno da 

comunidade 
escolar 

Equipe 
gestora, 

profissionais 
da limpeza e 
conservação 

Ano letivo 
corrente 

  Participação dos 
profissionais da merenda 
no cotidiano escolar 
Organização de 
procedimentos 
Provimento de materiais 

Acompanhamento  
da preparação e 
servimento das 

refeições 
Retorno da 

comunidade 
escolar 

Equipe 
gestora, 

profissionais 
da cocção 

Ano letivo 
corrente 

 Melhorar os procedimentos de 
vigilância da escola 

Participação dos 
profissionais da vigilância 
no cotidiano escolar 
Organização de 
procedimentos de 
segurança, incluindo 
professores e estudantes 
Provimento de materiais 

Acompanhamento 
da vigilância da 

escola 
Retorno da 

comunidade 
escolar 

Equipe 
gestora, 

profissionais 
da vigilância 

Ano letivo 
corrente 

 

Plano de Ação Conselho Escolar 

 

Objetivos  

Deliberar sobre diretrizes, metas e prioridades da instituição de ensino.  

Participar da elaboração do calendário escolar, o que competir à unidade escolar, observada a 

legislação vigente.  

Acompanhar a evolução dos indicadores (abandono escolar, aprovação, aprendizagem, entre 

outros) propondo, quando se fizerem necessárias, intervenções pedagógicas e/ou medidas 

socioeducativas visando à melhoria da qualidade social da educação escolar.   

Participar do processo de elaboração e aprovação do Projeto Político pedagógico da unidade 

escolar  

Mobilizar meios de execução e avaliação do Projeto Político pedagógicos  

Deliberar a respeito do Plano de aplicação de recursos físicos e financeiros da unidade escolar.  

Mobilizar a Prestação de Contas da unidade escolar.  

Fiscalizar programas de interação entre escola-comunidade. 

Deliberar acerca da realização de eventos culturais.  

Propor e coordenar alterações curriculares na unidade escolar, respeitada a legislação vigente, 
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a partir da análise, entre outros aspectos, do aproveitamento significativo do tempo e dos 

espaços pedagógicos na escola.  

Propor e coordenar discussões junto aos segmentos e votar as alterações metodológicas, 

didáticas e administrativas na escola, respeitada à legislação vigente.  

Acompanhar o desenvolvimento da prática educativa, do processo ensino aprendizagem.  

Eleger membros para preencher vacâncias. 

 
Metas  

Atualizar no início de cada ano, entre 2017 e 2019, o Plano de Ação que será implantado.  

Estabelecer um diálogo com professores e estudantes, em momentos de Avalição Institucional 

e outros, visando acompanhar a aplicação do Currículo em Movimento em todas as disciplinas.  

Reunir-se com o corpo docente e a direção, de forma ordinária e extraordinária, para avaliar os 

casos de estudantes que tenham dificuldade de se adaptar ao regimento escolar, 

estabelecendo ações para ajudar tais estudantes. 

Verificar, semestralmente, a prestação de contas da escola, além de indicar o melhor uso dos 

recursos.  

 

Estratégias 

Participação na comissão para elaboração, revisão e avaliação do PPP.  

Articulação de ações e projetos junto à supervisão, coordenação pedagógica, e 

professores.  

Reuniões mensais para discutir a respeito de sua forma de atuação.  

Procedimentos formais para preenchimento de vacância. 

Solicitação junto à secretaria da unidade escolar, de relatórios sobre indicadores de 

qualidade, evasão, aprovação e reprovação, sempre que necessário.  

Solicitação, junto à direção, de publicidade na Prestação de Contas da escola.  

 

Plano de Ação Coordenação Pedagógica 

Objetivos  

Articular o trabalho pedagógico da escola.  

Assumir o protagonismo no apoio ao trabalho pedagógico, à formação continuada, ao 

planejamento e ao desenvolvimento do PPP, sempre visando a aprendizagem de todos os 

estudantes. 

Articular e mobilizar a equipe escolar para elaborar, desenvolver e avaliar o PPP. 

Coordenar a participação dos professores no PPP e na proposição de ações educativas que 

busquem a melhoria na qualidade do trabalho pedagógico.  

Ouvir os(as) professores(as) para identificar suas demandas práticas e recomendar  estudos 

que auxiliem na reflexão sobre o trabalho pedagógico.  

Promover estudos sobre o Currículo da Educação Básica, as Diretrizes e Orientações 

Pedagógicas da Rede.  

Articular reflexões e discussões sobre o trabalho pedagógico.  

 

Metas  

Solicitar, semanalmente, aos professores sugestões de textos, reportagens, livros que tenham 

lido, estudado e que recomendam ao grupo. 

Promover, quinzenalmente, momentos de compartilhar leituras, experiências, sugestões 

didático metodológicas. 

Articular, mensalmente, em momentos da coordenação pedagógica, reflexões e discussões 

sobre o trabalho pedagógico. 

Sugerir, bimestralmente, inovações ou atualizações no processo de avaliação realizado pelos 
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docentes. 

 

 

Estratégias  

Elaboração, implementação e avaliação do PPP.  

Reuniões para estudos e discussões sobre temáticas relacionadas ao processo ensino e 

aprendizagem.  

Promoção de parcerias para estudar temáticas relacionadas ao processo de ensino e 

aprendizagem.  

Discussão sobre o papel da coordenação e do(a) coordenador(a) pedagógico da escola.  

Diagnóstico dos encontros de coordenação pedagógica, identificando os aspectos que precisam 

ser revistos e os que devem ser potencializados.  

Levantamento, junto ao grupo de profissionais, de temáticas e questões que  desejam inserir 

nas coordenações pedagógicas.  

Elaboração de cronograma de atividades a serem desenvolvidas  conjuntamente com os (as) 

professores(as), nos dias de coordenação (coletiva e por ano/áreas – como previsto em Portaria 

específica.  

Estudos sobre o Currículo da Educação Básica, as Diretrizes e Orientações Pedagógicas da 

Rede, por meio de leituras; oficinas; palestras com especialistas ou profissionais da própria 

escola.  

Elaboração, execução e avaliação dos projetos.  

Análise coletiva dos resultados das avaliações para planejamento das intervenções 

pedagógicas para as aprendizagens dos estudantes.  

Estudo de casos.  

Elaboração e acompanhamento dos planejamentos docentes. 

 

 

Plano de Ação Articulado dos Serviços de Apoio (SEAA/EAA) 

 

AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA) - 2018 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 Orientar as famílias 
quanto ao 
comprometimento com 
desenvolvimento escolar 
de todos os estudantes; 

Realização de reuniões 
com os pais e/ou 
responsáveis e estudantes.  

 

 

 

Responsável: 
EEAA e SR 

Envolvidos: 
Equipe Gestora, 
Secretaria, 
Professores, 
Coordenação 
Pedagógica e 
Educadores 
Sociais e 
demais 
servidores. 

Durante todo o ano 
letivo de 2018  

 

Feedback das 
famílias; 

Frequência dos 
estudantes 

 Discutir e fortalecer o 
papel e atribuições da Sala 
de Recursos e Serviços de 

Divulgação e estudo da 
legislação educacional e 
documentos orientadores 
dos Serviços de Apoio 

Responsável: 
EEAA e SR 

Envolvidos: 

Bimestralmente, 
participar das reuniões 
de pais/familiares, dos 

Avaliação oral dos 
participantes nas 
atividades 
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Apoio. 

 

(regimento escolar, 
estratégia de matrícula,  
OPs, leis distritais e 
federais) 

Participação, de forma 
colaborativa, das coletivas, 
conselhos de classe, 
reuniões de pais e outros 
momentos de 
coordenações e encontros 
pedagógicos 

 

Organização e participação 
em eventos como a 
Semana da Inclusão, Festa 
da Família, Festa Junina, 
Festa das Regiões, entre  
outros. 

Equipe Gestora, 
Professores e 
Educadores 
Sociais  

 

conselhos de classe 

Semanalmente, 
participar das 
coordenações 
pedagógicas 

Sempre que convocados, 
participar dos encontros 
e reuniões da escola 

 

Avaliação escrita 
mediante 
instrumento 
próprio 

Adesão efetiva 
dos participantes 
(estudantes, 
profissionais, 
familiares, etc), 
em termos 
numéricos e de 
participação 

 

 Desenvolver estratégias 
que favoreçam o 
comprometimento da 
comunidade escolar no 
processo de um 
atendimento com 
qualidade social e 
acolhimento para todos os 
estudantes, considerando 
sua diversidade e 
diferenças. 

Organização e participação 
em momentos/tempos de 
formação continuada e 
assessoria coletiva com 
temáticas relativas aos 
Serviços de Apoio: 
Apresentação do trabalho; 
Inclusão escolar; 
Adequações/adaptações, 
Legislação educacional; 
PPP; Intervenções 
pedagógicas dos Ciclos. 

 

Responsável: 
EEAA e SR 

Envolvidos: 
Equipe Gestora, 
Secretaria, 
Professores, 
Coordenação 
Pedagógica e 
Educadores 
Sociais e 
demais 
servidores. 

 

Durante o ano letivo, 
sendo que as 
coordenações coletivas 
do mês de março teriam 
destinação específica 
para 
apresentação/discussão 
sobre o Serviço, papeis e 
atribuições.  

 

 

Adesão, numérica 
e qualitativa, nas 
propostas e ações 
dos Serviços de 
Apoio 

Feedback da 
Direção e 
Coordenação 
Pedagógica 

 

 Orientar o corpo docente 
sobre o direito em relação 
às  
adequações/adaptações 
curriculares  aos 
estudantes ENEE e, 
durante o processo, 
acompanhar sua 
efetivação . 

 

 

 

 

Realização de atividades 
de sensibilização quanto 
ao direito legal e humano 
de todos aprenderem: 
estudos na coordenação 
pedagógica, apresentação 
da fundamentação legal, 
atividades nas salas de 
aula, participação nas 
reuniões de pais e 
familiares 

Atendimento individual ou 
em pequenos grupos, com  
professores regentes, 
sobre as dificuldades e 
potencialidades de cada 
estudante e orientá-los 
quanto às intervenções 
(adequações/adaptações). 

Responsável: 
EEAA e SR 

Envolvidos: 
Equipe Gestora, 
Professores, 
Coordenação 
Pedagógica. 

 

Durante o ano letivo, 
sendo: 

- reuniões com os 
pais/familiares no mês 
de março e no mês de 
agosto 

- participação semanal 
nas coletivas 

-organização de 
coletivas sempre que 
solicitado/necessário 

Semanal ou 
mensalmente, organizar 
encontros com grupos 
menores ou 
individualmente com os 
professores 

Bimestralmente, 

Análise do 
rendimento 
acadêmico 
bimestral do 
Estudantes ENEE 

Superação e/ou 
redução das 
situações de 
exclusão no 
âmbito escolar 
(participação dos 
estudantes 
atendidos pelos 
Serviços em 
passeios, 
intervalo, 
atividades 
psicomotoras, 
estudos do meio, 
projetos 
interdisciplinares, 
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 acompanhar o registro e 
a efetivação  do 
processo das 
adaptações/adequações 
curriculares. 

etc) 

 

 Mediar ações junto aos 
professores regentes 
sobre a importância de 
trabalhar a transição nos 
5º, 6º e 9º anos; 

 

 

 

 

Aplicação do Projeto 
Interdisciplinar “Transição 
com Apoio é Melhor”, 
previsto no PPP da escola, 
assumindo as tarefas 
atribuídas ao serviço. 

 

Responsável: 
EEAA e SR 

Envolvidos: 
Equipe Gestora, 
Professores, 
Coordenação 
Pedagógica e 
Estudantes 

De março a novembro, 
de acordo com as datas 
indicadas no Projeto 
Interdisciplinar 

 

Resultados de 
aprovação ou 
retenção nos anos 
subsequentes 

Melhoria do 
desempenho 
acadêmico no 6º 
e 9º anos. 

 Verificar a necessidade do 
Estudo de casos omissos. 

 

Realização dos estudos de 
casos pela Sala de 
recursos/ EEAA dos 
estudantes que 
permanecerão no mesmo 
tipo de atendimento pra 
2018. 

 

Responsável: 
EEAA e SR 

Envolvidos: 

Equipe Gestora, 

Secretaria, 

Coordenação 

Pedagógica e 

Professores 

Durantes os meses de 

agosto e setembro 

Entrega dos 
estudos de casos 
concluídos a fim 
de adequação de 
Estratégia de 
Matrícula para 
2019 

 

Plano de Ação Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

 

PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA - 2017 

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1- Mapeamento 
Institucional 

 

 

Meta 2: Garantir o acesso 

universal, assegurando a 

permanência e a 

aprendizagem dos 

estudantes a partir dos 6 

anos de idade, ao ensino 

fundamental de 9 anos, 

assegurando, também, a 

conclusão dessa etapa até 

os 14 anos de idade ou até 

o último ano de vigência 

deste Plano. 

2.14 – Reorganizar, por 

meio de amplo debate com 

os profissionais da 

educação, o trabalho 

pedagógico, buscando 

Mapear a unidade 
escolar, por meio da 
análise institucional 
das várias dimensões 
nelas existentes, de 
modo a considerar 
aquelas que são 
promotoras de sucesso 
e/ou fracasso no 
âmbito do espaço 
escolar. 

 

Ler e participar da atualização do 

PPP. 

Pesquisar a história da escola. 

Analisar o espaço físico da escola e 

seu impacto no processo de ensino-

aprendizagem. 

Analisar a conjuntura  e contexto 

social em que a escola está inserida. 

Levantar dados dos estudantes com 

Transtornos Funcionais, 

Deficiências, Dificuldades de 

Aprendizagem e Retidos. 
Ler e categorizar os relatórios, 

indicando e priorizando os que 

precisam ser revistos. 

Levantar as queixas mais 

frequentes dos profissionais. 

Responsável: 

EEAA 

Envolvidos: 

Equipe Gestora, 

Secretaria, AEE, 

Professores, 

Coordenação 

Pedagógica, 

Educadores 

Sociais e 

demais 

servidores. 

Primeiro bimestre, 

com possíveis 

atualizações 

durante todo o 

ano letivo. 

Abril e maio - 

Leitura e 

Categorização de 

Relatórios/Início 

das observações 

Coletivas 

semanais 

 

Avaliação 
institucional 
pela escola a 
ser realizada 
ao longo do 
ano letivo, 
tendo como 
referência 
seu Projeto 
Político-
Pedagógico, 
por meio de 
procediment
os/instrumen
tos por ela 
construídos, 
tais como: 
fichas, 
questionários
, reuniões, 
assembleias, 
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melhorar a qualidade da 

educação. 

2.54 – Desenvolver 

mecanismos democráticos 

para elaboração, 

acompanhamento e 

avaliação dos projetos 

político-pedagógicos das 

unidades escolares. 

Meta 7: Fomentar a 

qualidade da educação 

básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria 

do fluxo escolar e da 

aprendizagem de modo a 

atingir as médias do IDEB 

para o Distrito Federal, em 

todos os anos de vigência 

deste Plano, dando 

uniformidade aos processos 

de avaliação das escolas. 

7.20 – Definir, após 

discussão com os atores 

envolvidos, os direitos e os 

objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento para 

cada ano-período ou ciclo 

do ensino fundamental e 

para cada ano ou período 

do Ensino Médio, 

considerando o currículo em 

desenvolvimento no sistema 

de ensino do Distrito 

Federal. 

7.21 – Definir percentuais 

por período a serem 

alcançados em relação aos 

direitos e aos objetivos da 

aprendizagem. 

7.23 – Induzir o processo 

contínuo de autoavaliação 

das escolas da educação 

básica. 

7.29 – Garantir meios e 

instrumentos de 

multiplicação dos bons 

projetos desenvolvidos 

pelos profissionais de 

educação da rede pública de 

ensino, valorizando estes 

profissionais e fortalecendo 

a qualidade da educação. 

Participar dos espaços/tempos 
coletivos das unidades escolares, 
quando possível. 

Analisar a situação de 
aprendizagem dos estudantes que 
ficaram em três ou mais disciplinas 
bimestralmente. 

 

 

 

. 

plenárias, 
entre outros; 

Análise dos 
instrumentos
/ registros 
dos 
Conselhos de 
Classe 
(fichas/atas). 
E, no caso 
dos 
Conselhos 
Participativos
, a avaliação 
dos 
estudantes 
por meio de 
instrumento 
próprio. 

 

 

 
  

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

2- Assessoria ao 

trabalho coletivo 

PDE/META 

Meta 2: Garantir o acesso 

universal, assegurando a 

permanência e a 

aprendizagem dos 

estudantes a partir dos 6 

anos de idade, ao ensino 

fundamental de 9 anos, 

OBJETIVOS 

Intervir 
institucionalmente, junto  
à unidade escolar na 
conscientização dos 
processos educativos, no 
que se refere aos seus 
avanços, compreendidos 
como ações pedagógicas 
bem sucedidas e/ou 
desafios a serem 
superados mediante a 

AÇÕES 

Discutir acerca das concepções e 

práticas pedagógicas da unidade 

escolar; 

Realizar rodas de conversa, grupos de 

reflexão e atividades afins com a 

comunidade escolar; 

Participar das atividades coletivas: 

oficinas, conselhos de classe, 

coordenação coletiva, reuniões, 

RESPONSÁVEIS 

Responsável: 
EEAA 

Envolvidos: 
Equipe Gestora, 
Secretaria, AEE, 
Coordenação 
Pedagógica, 
Professores, 
demais 
servidores e 

CRONOGRAMA 

Durante o ano 

letivo, 

observados os 

cronogramas: 

-Dos Conselhos 

de Classe; 

- Das 

AVALIAÇÃO 

Análise dos 
resultados gerais 
do desempenho 
acadêmico dos 
estudantes por 
bimestre (dados 
de recuperação, 
evasão, 
frequência). 

Análise das 
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assegurando, também, a 

conclusão dessa etapa até os 

14 anos de idade até o último 

ano de vigência deste Plano. 

2.14 – Reorganizar, por meio 

de amplo debate com os 

profissionais da educação, o 

trabalho pedagógico, 

buscando melhorar a 

qualidade da educação. 

2.30 – Ampliar as ações do 

Plano de Convivência em 

todas as unidades escolares 

do Distrito Federal, com vistas 

a minimizar situações de 

violência escolar. 

2.35 – Fomentar ações 

pedagógicas que promovam a 

transição entre as etapas da 

educação básica e as fases do 

ensino fundamental e que 

gerem debates e avaliações 

entre os profissionais da 

educação sobre a organização 

escolar em ciclos e a 

organização do trabalho 

pedagógico, buscando 

melhorar a qualidade da 

educação. 

Meta 7: Fomentar a 

qualidade da educação básica 

em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria 

do fluxo escolar e da 

aprendizagem de modo a 

atingir as médias do IDEB 

para o Distrito Federal, em 

todas os anos de vigência 

deste Plano, dando 

uniformidade aos processos 

de avaliação das escolas. 

7.7 – Garantir políticas de 

combate à violência na escola, 

inclusive pelo 

desenvolvimento de ações 

destinadas à formação dos 

profissionais de educação 

para detecção dos sinais de 

suas causas, como a violência 

doméstica e sexual, 

favorecendo a adoção das 

providências adequadas para 

promover a construção da 

cultura de paz e um ambiente 

escolar dotado de segurança 

para a comunidade. 

7.13 – 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 

ação coletiva. vivências, dentre outras; 

Contribuir com a formação 

continuada dos profissionais da 

escola, com a organização de 

momentos de reflexão. 

Realizar pré- conselhos que levantem 

dados sobre como as metodologias 

utilizadas pelos professores, atingem 

os estudantes nos aspectos 

relacionados à aprendizagem, dando-

se feedbacks a esses profissionais, de 

forma que possam refletir sobre o 

trabalho que está sendo realizado em 

sala de aula. 

 

Familiares. Coordenações 

Coletivas das 

quartas-feiras 

- Dos encontros 

das segundas-

feiras dos Anos 

Finais. 

- Dos encontros 

das terças-

feiras/quartas-

feiras dos Anos 

Iniciais.  

- Dos encontros 

ampliados na 

escola 

-Reuniões com 

estudantes e 

familiares para 

abordagem de 

assuntos 

específicos, de 

acordo com a 

demanda durante 

o ano letivo. 

 

respostas de 
instrumentos 
elaborados 
especificamente 
para as atividades 
indicadas, quais 
sejam: oficinas, 
rodas, reuniões, 
etc. 

Participação 
quantitativa nas 
atividades 
propostas. 

Análise dos 
resultados da 
Provinha Brasil, 
Prova Brasil, Ana, 
Diagnósticos da 
rede. 

Análise de 
mudanças 
práticas, a partir 
das reflexões 
realizadas nas 
formações. 

 



48 
 

políticas públicas 

educacionais. 

7.16 – Estabelecer ações 

efetivas, especificamente 

voltadas a promoção, 

prevenção, atenção e 

atendimento à saúde e à 

integridade física, mental e 

emocional dos profissionais 

da educação, como condição 

para a melhoria da qualidade 

educacional. 

7.23 – Induzir o processo 

contínuo de autoavaliação das 

escolas da educação básica. 

Meta 21: Garantir, já no 

primeiro ano de vigência 

deste Plano, 100% do 

atendimento escolar para 

todos os adolescentes que 

cumprem medida 

socioeducativa e internação 

cautelar, em consonância 

com os princípios dos direitos 

humanos e com qualidade 

pedagógica. 

21.4 – Garantir a equidade no 

atendimento escolar prestado 

aos adolescentes em 

cumprimento de medidas 

socioeducativas, incluindo 

ações afirmativas e 

trpromoção do respeito à 

diversidade étnico-racial, no 

âmbito do atendimento 

socioeducativo, com o 

objetivo de erradicar as 

injustiças e a exclusão social. 

 21.6 – Promover estratégias 

de inclusão e 

acompanhamento escolar dos 

adolescentes em 

cumprimento de medidas 

socioeducativas, em meio 

aberto. 

21.11 – Assegurar que a 

educação das relações étnico-

raciais e a educação 

patrimonial sejam 

contempladas conforme 

estabelecem o art. 26-A da 

LDB; o Parecer CNE/CP 

003/2004 – Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-

Raciais e para Ensino de 

História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana; e a Lei nº 

4.920, de 2012. 
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DIMENSÕES 

3-Acompanhamento 
do Processo de 
Ensino-Aprendizagem 

 

PDE/METAS 

Meta 2: Garantir o acesso 

universal, assegurando a 

permanência e a 

aprendizagem dos 

estudantes a partir dos 6 

anos de idade, ao ensino 

fundamental de 9 anos, 

assegurando, também, a 

conclusão dessa etapa 

até os 14 anos de idade 

até o último ano de 

vigência deste Plano. 

2.8 – Implantar estratégias 

de acompanhamento dos 

estudantes com 

necessidades educacionais 

especiais, transitórias ou 

não, estabelecendo o 

número de estudantes por 

sala de acordo com o 

disposto pela Resolução 

CNE/CEB nº 2, de 2001, 

garantindo profissional 

qualificado. 

2.12 – Criar mecanismos 

para o acompanhamento 

individualizado dos alunos 

do ensino fundamental, 

atentando para as 

especificidades do 

estudante de forma a 

garantir a qualidade do 

atendimento. 

2.18 – Fortalecer, em 

articulação com os demais 

órgãos da rede de proteção 

social, o acompanhamento 

e monitoramento do acesso 

e da permanência das 

crianças e dos 

adolescentes matriculados 

no ensino fundamental, 

priorizando as populações 

em peculiar situação de 

risco e ou vulnerabilidade. 

2.20 – Garantir que as 

unidades escolares de 

ensino fundamental, no 

exercício de suas 

atribuições no âmbito da 

rede de proteção social, 

desenvolvam ações com 

foco na prevenção, na 

detecção e no 

encaminhamento das 

 

OBJETIVO 

Colaborar para a 
promoção da melhoria 
do desempenho de 
todos os estudantes da 
unidade escolar, a partir 
de uma perspectiva 
institucional, 
demandando especial 
atenção aos estudantes 
com queixas escolares. 

 

AÇÕES 

Acolher e discutir as queixas 

escolares; 

Realizar observações e outros 

procedimentos de pesquisa da 

dinâmica de sala de aula e de outros 

contextos educativos; 

Fazer avaliação de estudantes para 

encaminhamentos necessários; 

Promover estudos de caso; 

Elaborar, distribuir e acompanhar 

material específico para a efetivação 

das adaptações curriculares para os 

estudantes com TFE; 

Acompanhar os estudantes atendidos 

pela SAA, inclusive observando as 

orientações do Plano Interventivo; 

Encaminhar para as redes de apoio e 

serviços; 

Realizar rodas de conversa, grupos de 

reflexão e atividades afins com a 

comunidade escolar. 

Realizar reunião com os estudantes 

que tenham o diagnóstico de TFE, a 

fim de esclarecer a respeito do 

diagnóstico e refletir sobre possíveis 

estratégias para lidar com 

dificuldades que possam apresentar. 

Realizar reuniões com responsáveis 

logo após os resultados do 1º e 3º 

bimestres, sendo: 

- Encontros com responsáveis pelos 

alunos com transtornos; 

- Encontros com responsáveis pelos 

estudantes que tenham ficado em 

recuperação em 3 ou mais disciplinas; 
Participar de atividades pedagógicas 

comemorativas, como a Semana de 

Educação para a vida, Semana da 

Inclusão, Festa Junina, Semana da 

Consciência Negra, entre outras. 

Acompanhar o processo de transição 

dos alunos do sexto ano (saída dos 

Anos Iniciais) e do nono ano (entrada 

no Ensino Médio). 

Encaminhar para atendimento na 

rede de apoio. 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS 

Responsável: 
EEAA 

Envolvidos: 
Equipe gestora, 
Familiares, 
Coordenação 
pedagógica, 
Estudantes e AEE. 

 

CRONOGRAMA 

Durante o 
bimestre, 
acompanhament
o da aplicação 
das adaptações e, 
ao final do 
bimestre, 
recolhimento do 
material para 
arquivo na 
documentação 
escolar; 

Rodas de 
conversas com os 
estudantes com 
TFE: ao final de 
cada bimestre 
letivo (1º, 2º e 
3º). 

Atividades da 
transição (do 5º 
p/ 0 6º e do 9º p/ 
EM):  

1º semestre: 
reuniões com 
estudantes; 
discussão com o 
coletivo docente 

2º semestre: 
atividades do Dia 
do Estudante, 
reuniões sobre 
formaturas, ações 
preparatórias 
para o ano 
subsequente com 
estudantes, 
eventos da 
formatura 

Encontros com os 
responsáveis: 

- após 
encerramento 
dos bimestres 
(1º, 2º e 3º); e 
quando se fizer 
necessário. 

Atividades 
comemorativas: 
de acordo com as 
datas da escola. 

 

AVALIAÇÃO 

Acompanhament
o da efetivação 
das estratégias 
propostas nas 
fichas de 
acompanhament
o para os 
estudantes com 
TFE, alterando ou 
mantendo-as. 

Análise dos 
boletins dos 
estudantes com 
TFE e de outros 
que tenham sido 
acompanhados 
durante o 
bimestre. 

Autoavaliação 
dos estudantes 
atendidos/acomp
anhados. 

Feedback, 
mediante 
encontros 
presenciais, com 
as famílias para 
análise da 
situação dos 
estudantes 
acompanhados. 

Feedback, 
mediante 
encontros 
presenciais,  com 
os profissionais 
(gestores, 
professores, 
orientadores) 
para análise do 
trabalho 
institucional e/ou 
individual. 

Análise e 
devolutiva das 
fichas de 
adaptação 
elaboradas pelo 
Serviço. 
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violações de direitos de 

crianças e adolescentes 

(violência psicológica, física 

e sexual, negligência, 

constrangimento, 

exploração do trabalho 

infanto-juvenil, uso indevido 

de drogas e todas as 

formas de discriminação), 

por meio da inserção 

dessas temáticas no 

projeto político-pedagógico 

e no cotidiano escolar, 

identificando, notificando e 

encaminhando os casos 

aos órgãos competentes. 

2.23 – Promover ações de 

prevenção e enfrentamento 

à medicalização indevida 

da educação e da 

sociedade, buscando 

entender e intervir em 

diferentes fatores sociais, 

políticos, econômicos, 

pedagógicos e psicológicos 

que impliquem sofrimento 

de estudantes e 

profissionais da educação. 

2.30 – Ampliar as ações do 

Plano de Convivência em 

todas as unidades 

escolares do Distrito 

Federal, com vistas a 

minimizar situações de 

violência escolar. 

2.35 – Fomentar ações 

pedagógicas que 

promovam a transição 

entre as etapas da 

educação básica e as fases 

do ensino fundamental e 

que gerem debates e 

avaliações entre os 

profissionais da educação 

sobre a organização 

escolar em ciclos e a 

organização do trabalho 

pedagógico, buscando 

melhorar a qualidade da 

educação. 

2.38 – Garantir o 

atendimento aos 

estudantes com 

necessidades educacionais 

especiais transitórias ou 

não, segundo a Resolução 

CNE/CEB nº 2, de 2001, 

nas salas de apoio à 

aprendizagem, garantindo 

a presença de profissional 

responsável. 

Meta 4: Universalizar o 

atendimento educacional 

aos estudantes com 

deficiência, transtorno 

global do desenvolvi-

mento, altas habilidades 

ou superdotação, com 

transtorno do déficit de 

atenção e hiperatividade 

– TDAH, dislexia, 

discalculia, disortografia, 
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disgrafia, dislalia, 

transtorno de conduta, 

distúrbio do 

processamento auditivo 

central – DPA(C) ou 

qualquer outro transtorno 

de aprendizagem, 

independentemente da 

idade, garantindo a 

inclusão na rede regular 

de ensino ou conveniada 

e o atendimento 

complementar ou 

exclusivo, quando 

necessário, nas unidades 

de ensino especializadas. 

4.3 – Promover a 

articulação pedagógica em 

rede, envolvendo o 

atendimento no ensino 

regular na modalidade da 

educação especial na 

perspectiva da educação 

inclusiva. 

4.18 – Apoiar ações de 

enfrentamento à 

discriminação, ao 

preconceito e à violência, 

visando ao 

estabelecimento de 

condições adequadas para 

o sucesso educacional dos 

educandos com deficiência, 

transtorno global do 

desenvolvimento e altas 

habilidades ou 

superdotação em 

colaboração com as 

famílias e com órgãos 

públicos de assistência 

social, saúde e proteção à 

infância, à adolescência e à 

juventude. 

4.23 – Propiciar condições 

educacionais para a 

continuidade da 

escolarização dos 

educandos com deficiência 

na educação de jovens e 

adultos, de forma a 

assegurar e estimular a 

educação ao longo da vida, 

observadas suas neces-

sidades e especificidades, 

inclusive nas unidades 

especializadas. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O Currículo em Movimento da SEEDF é composto por 8 Cadernos e visa 

garantir acesso, permanência e qualidade aos/da escolarização formal por meio da 

ampliação dos tempos, espaços e oportunidades. Entende-se como Currículo o 

conjunto de todas as ações desenvolvidas na e pela escola e por meio delas é que 

são formadas os indivíduos. É tudo que se faz na escola, não apenas o que se 

aprende, mas a forma como se aprende, como se avalia, como se aborda. O grande 

objetivo do Currículo: 

 Favorecer as aprendizagens e fortalecer a participação cidadã 

Em seus pressupostos teóricos, optou-se pelas Teoria Crítica (que questiona 

os conceitos de igualdade, ideologia, conscientização, liberatação, resistência, 

currículo oculto, etc) e Teoria Pós-Crítica (focada no respeito, na convivência, na 

diversidade, etc). A Psicologia HistóricoCultural e a Pedagogia Crítico Social dos 

Conteúdos embasam e sustentam a organização curricular. 

Nesse sentido, a concepção de Educação Integral extrapola o simples 

aumento da carga horária, incidindo na ressignificação do ambiente escolar e do seu 

entorno, onde espaços e tempos estejam a serviço das aprendizagens e se 

constituam como espaço de inclusão de todos e todas. Por isso, nenhuma atividade é 

extra curricular ou extra classe, já que todas devem colaborar para as aprendizagens 

e desenvolvimento integral dos estudantes. Nesses espaços e tempos, busca-se a 

efetivação de processos que permitam o trabalho com as dimensões cognitivas, 

afetivas, sociais e psicomotoras discentes. Para orientar os profissionais e a 

comunidade, é preciso observar os princípios da Educação Integral: 

 Integralidade 

 Intersetorialização 

 Transversalidade 

 Diálogo escola comunidade 

 Territorialidade 

 Trabalho em rede 

 Convivência escolar negociada 

 

Na perspectiva da Educação Integral, o Currículo abre espaço para temáticas 

de interesse social que convergem para as diferentes áreas do conhecimento os 
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conteúdos científicos devem se organizar em torno de uma determinada ideia/ eixo/ 

tema que estruturem o trabalho pedagógico a ser desenvolvido nos tempos e espaços 

escolares. Esses temas devem permear todas as atividades docentes, em todos os 

componentes curriculares. Os eixos são os referenciais no tratamento do conteúdo. 

São Eixos Transversais: Educação para a diversidade, cidadania e Educação em e 

para os direitos humanos e Educação para a sustentabilidade. Quais sejam: 

Eixo Educação para a diversidade: 

 Reconhecer, refletir, repudiar todas as formas de exclusão, discriminação e 

preconceito; 

 Valorizar a diversidade; 

 Criar e executar estratégias pedagógicas de inclusão dos diferentes grupos 

presentes na escola. 

Eixo Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos: 

 Divulgar os direitos de pertencimento a determinado Estado/Nação; 

 Criar estratégias pedagógicas que valorizem, reforcem e afirmem valores, 

práticas e atitudes em favor da promoção, proteção e defesa dos Direitos 

Humanos, bem como a reparação em caso de violação; 

 Desenvolver o sentimento de pertença e a uma Nação para o surgimento da 

lealdade e identificação com o povo – consciência cidadã; 

Eixo Educação para a Sustentabilidade: 

 Viver em rede; 

 Discutir produção, qualidade de vida, alimentação saudável, economia 

solidária, agroecologia, ativismo social, cidadania planetária; ética global. 

Também existem Eixos Integradores para as etapas e modalidades da 

Educação Básica, sendo os seguintes para o Ensino Fundamental: 

 Anos Iniciais: Alfabetização (Bloco Inicial de Alfabetização), Ludicidade 

e Letramento; 

 Anos Finais: Ludicidade e Letramentos. 

Esses Eixos fomentarão a integração da organização curricular, pois ao 

tratarem de conteúdos atuais e relevantes socialmente, ainda possibilitarão uma 

transversalidade nas diversas áreas do conhecimento, tornando nosso currículo mais 

reflexivo, possibilitando uma atuação mais coletiva de todos os profissionais da 

escola. Para além e, ao mesmo tempo, articulado ao trabalho de sala de aula, a 
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escola desenvolve projetos que buscam abranger e alcançar os pressupostos teóricos 

e as práticas inclusivas explicitadas no Currículo em Movimento. 

Todo projetos posteriormente descritos se pautam na busca pelo acesso dos 

estudantes aos diversos referenciais de vivência e de leitura de mundo, possibilitando 

a construção e reconstrução de conhecimentos e saberes específicos de cada 

modalidade da educação básica.  Assim, cada projeto integra um trabalho pedagógico 

a ser desenvolvido por professores de diversas áreas e estudantes, de forma 

interdisciplinar, integrada e contextualizada.  

Baseada nos ensinamentos de Hernández e Ventura (1998), tal perspectiva 

centra-se na busca por uma organização curricular por projetos de trabalho, cujo 

objetivo é a ressignificação do nosso espaço escolar, tornando-o vivo. 

Consequentemente, a aprendizagem e o ensino deixam de ser pautados pela 

memorização para tornarem-se um processo global e complexo de formação integral 

no qual o conhecimento historicamente acumulado e a prática estejam intimamente 

vinculados.  
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PLANOS DE CURSO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ANUAL 2018 – 1º ANO (CURRÍCULO EM MOVIMENTO) 

PORTUGUÊS    

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

Leitura e Produção escrita e 
oral 
 
• Leitura e interpretação oral de 
diferentes gêneros textuais 
• Textos: verbal (escrita), não 
verbal (imagem) e multimodal 
(escrita e imagem), 
concretizados em diversos 
gêneros, em diferentes suportes 
• Elementos que compõem a 
estrutura e a apresentação de 
diversos gêneros e seu 
contexto de produção 
(características composicionais, 
autor, interlocutor, 
situação de interação, 
finalidade, suporte, circulação) 
• Nome próprio e de colegas: 
leitura e escrita 
• Rótulos, embalagens, 
logomarcas e slogans: leitura 
apoiada em imagens e em 
textos  
• Ilustração de textos narrativos 
• Leitura e produção oral de 
textos narrativos 
• Elementos que compõem a 
narrativa (presente em diversos 
gêneros): personagens 
(quem?), lugar/espaço (onde?) 
e ações (o 
quê?) 
• Relação imagem texto: leitura 
de 
narrativas somente com 
imagens 
• Descrição oral da sala de aula 
• Relatos de acontecimentos do 
cotidiano 
• Reconto de histórias por meio 

da oralidade, escrita e desenho 

• Manuseio de suportes 
textuais: livros, revistas, jornal, 
gibi, folhetos, fôlder, encartes, 
cartazes, cartão, panfletos, etc. 
 
Conhecimentos linguísticos 
articulados com textos: 
 
• Alfabeto: topologia das letras, 
tipos de letras (maiúsculo e 
minúsculo), ordem alfabética, 
identificação de consoantes e 
vogais 

 Relação entre 
grafema (letra) e fonema 
(som) – na leitura e na 
escrita  

• Relação de palavras com 
imagens 
• Exploração de sons iniciais 
(aliteração) ou finais (rimas) das 
palavras 
• Vocabulário - ampliação a 
partir 
da compreensão de significados  
contextualizados 

Leitura e Produção escrita 
e oral 
 
• Leitura e interpretação oral 
de diferentes gêneros 
textuais 
• Textos: verbal (escrita), 
não verbal (imagem) e 
multimodal (escrita e 
imagem), concretizados em 
diversos gêneros, em 
diferentes suportes 
• Elementos que compõem a 
estrutura e a apresentação 
de 
diversos gêneros e seu 
contexto de produção 
(características 
composicionais, autor, 
interlocutor, 
situação de interação, 
finalidade, suporte, 
circulação) 
• Nome próprio e de 
colegas: leitura e escrita 
• Rótulos, embalagens, 
logomarcas e slogans: 
leitura apoiada em imagens 
e em textos (quantidade, 
forma, disposição gráfica, 
prováveis 
interlocutores, etc.) 
• Ilustração de histórias 
como 
forma de interpretação do 
tema abordado 
• Leitura e produção oral de 
textos narrativos e 
descritivos 
• Elementos que compõem a 
narrativa (presente em 
diversos 
gêneros): personagens 
(quem?), lugar/espaço 
(onde?) e ações (o 
quê?) 
• Relação imagem texto: 
leitura de 
narrativas somente com 
imagens 
• Descrição oral da sala de 
aula 
• Relatos de acontecimentos 
do 
cotidiano 
• Reconto de histórias por 

meio da oralidade, escrita e 

desenho 

• Manuseio de suportes 
textuais: livros, revistas, 
jornal, gibi, folhetos, fôlder, 
encartes, cartazes, cartão, 
panfletos, etc. 
 
Conhecimentos 
linguísticos 
articulados com textos: 
 

Leitura e Produção escrita 
e oral 
 
• Leitura e interpretação oral 
de diferentes gêneros 
textuais 
• Textos: verbal (escrita), 
não verbal (imagem) e 
multimodal (escrita e 
imagem), concretizados em 
diversos gêneros, em 
diferentes suportes 
• Elementos que compõem a 
estrutura e a apresentação 
de 
diversos gêneros e seu 
contexto de produção 
(características 
composicionais, autor, 
interlocutor, 
situação de interação, 
finalidade, suporte, 
circulação) 
• Nome próprio e de 
colegas: leitura e escrita 
• Leitura e escrita de listas 
diversas de acordo com 
alguns critérios: ordem 
alfabética, contexto 
semântico e etc. 
• Leitura, escrita e 
segmentação de frases 
• Ilustração de textos 
narrativos,descritivos e de 
poesias 
• Criação de histórias por 
meio de desenhos 
• Leitura e Produção textual 
por meio de diversos 
gêneros, preferencialmente 
em situações reais de uso 
• Elementos que compõem a 
narrativa (presente em 
diversos 
gêneros): personagens 
(quem?), lugar/espaço 
(onde?) e ações (o 
quê?) 
• Relação imagem texto: 
leitura de 
narrativas somente com 
imagens 
• Relatos de acontecimentos 
do 
cotidiano 
• Reconto de histórias por 

meio da oralidade, escrita e 

desenho 

• Manuseio de suportes 
textuais: livros, revistas, 
jornal, gibi, folhetos, fôlder, 
encartes, cartazes, cartão, 
panfletos, etc. 
• Cantiga de roda, parlenda, 
travalíngua, lenga-lenga, 
adivinhação, piada, 
quadrinhas, poemas – 
leitura, declamação, 

Leitura e Produção escrita 
e oral 
 
• Textos: verbal (escrita), 
não verbal (imagem) e 
multimodal (escrita e 
imagem), concretizados em 
diversos gêneros, em 
diferentes suportes 
• Elementos que compõem a 
estrutura e a apresentação 
de 
diversos gêneros e seu 
contexto de produção 
(características 
composicionais, autor, 
interlocutor, 
situação de interação, 
finalidade, suporte, 
circulação) 
• Nome próprio e de 
colegas: leitura e escrita 
• Leitura e escrita de listas 
diversas de acordo com 
alguns critérios: ordem 
alfabética, contexto 
semântico, etc. 
• Bilhetes e convites – leitura 
e produção de acordo com o 
contexto 
de uso 
• Poemas (versos e 
estrofes) e textos em prosa 
– diferenças entre estruturas 
• Ilustração (desenhos) de 
poemas, músicas e contos 
de fadas, como 
forma de interpretação do 
tema abordado 
• Criação de histórias por 
meio de desenhos 
• Leitura e Produção textual 
por meio de diversos 
gêneros, preferencialmente 
em situações reais de uso 
• Elementos que compõem a 
narrativa (presente em 
diversos 
gêneros): personagens 
(quem?), lugar/espaço 
(onde?) e ações (o 
quê?) 
• Relatos de acontecimentos 
do 
cotidiano 
• Reconto de histórias por 

meio da oralidade, escrita e 

desenho 

• Leitura e interpretação de 
pequenos textos e histórias 
• Manuseio de suportes 
textuais: livros, revistas, 
jornal, gibi, folhetos, fôlder, 
encartes, cartazes, cartão, 
panfletos, etc. 
 

Conhecimentos 
linguísticos 
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Literatura 
 
• Livros e obras infantis: escuta 
e 
Manuseio  
• Literatura e cinema: diferença 
entre o livro e o filme, realçando 
a 
autoria original 
• Estudo de personagens 
clássicos 
da literatura brasileira 

• Alfabeto: topologia das 
letras, tipos de letras 
(maiúsculo e minúsculo), 
ordem alfabética, 
identificação de consoantes 
e vogais 
• 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 sílabas e 
palavras 
• Leitura e formação de 
palavras com sílabas 
simples 
• Palavras novas a partir de 
outras, 
trocando letras e sílabas 
(PATO/MATO, 
GADO/DADO) 
• Correspondências 
regulares diretas entre letras 
e fonemas: P B 
T D F V 
• Utilização da estrutura 
silábica CV 
para ler e escrever palavras 
• Segmentação (divisão) oral 
da 
palavra em sílabas  
• Identificação do som da 
sílaba na palavra 
• Vocabulário - ampliação a 
partir 
da compreensão de 
significados no 
contextualizados 

 

Literatura 
 
• Livros e obras infantis: 
escuta e 
Manuseio  
• Literatura e cinema: 
diferença entre o livro e o 
filme, realçando a 
autoria original 
• Estudo de personagens 
clássicos 
da literatura brasileira 

brincadeiras e produção 
• Diversos falares regionais 
– diferenças e semelhanças 
de sentidos de palavras e 
expressões ligadas a 
aspectos culturais 
 
Conhecimentos 
linguísticos 
articulados com textos: 
 
• Alfabeto: topologia das 
letras, tipos de letras 
(maiúsculo e minúsculo), 
ordem alfabética, 
identificação de consoantes 
e vogais 
• Segmentação (divisão) oral 
da 
palavra em sílabas  
• Identificação do som da 
sílaba na palavra 
• Relação entre grafema 
(letra) e 
fonema (som) – na leitura e 
escrita de palavras e textos 
• Correspondências 
regulares diretas entre letras 
e fonemas: P B 
T D F V 
• Oposição surda / sonora  
(diferenças sonoras) entre: 
p/b; t/d; f/v 
• Utilização da estrutura 
silábica CV,CCV,CVC e VC 
para ler e escrever palavras 
e pequenas frases 
• Vocabulário - ampliação a 
partir 
da compreensão de 
significados no 
contextualizados 

 
Literatura 
 
• Exploração estética (ritmo, 
rima, estrofe e silhueta) de 
gêneros da tradição oral: 
parlendas, cantigas, 
música popular, etc. 
• Livros e obras infantis: 
escuta e 
Manuseio  
• Literatura e cinema: 
diferença entre o livro e o 
filme, realçando a 
autoria original 
• Estudo de personagens 
clássicos 
da literatura brasileira 

articulados com textos: 
 
• Alfabeto: topologia das 
letras, tipos de letras 
(maiúsculo e minúsculo), 
ordem alfabética, 
identificação de consoantes 
e vogais 
• Segmentação (divisão) oral 
da 
palavra em sílabas simples 
e complexas 
• Identificação do som da 
sílaba na palavras 
• Utilização da estrutura 
silábica CV,CCV,CVC e VC 
para ler e escrever palavras 
e pequenas frases 
• Produção coletiva de 
pequenos textos 
• Leitura, escrita e 
segmentação de frases 
 
• Vocabulário - ampliação a 
partir 
da compreensão de 
significados 
contextualizados 
 

Literatura 
 
• Exploração estética (ritmo, 
rima, estrofe e silhueta) de 
gêneros da tradição oral: 
parlendas, cantigas, 
música popular, etc. 
• Livros e obras infantis: 
escuta e 
Manuseio  
• Literatura e cinema: 
diferença entre o livro e o 
filme, realçando a 
autoria original 
• Estudo de personagens 
clássicos 
da literatura brasileira 

MATEMÁTICA    

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

Estruturas lógicas ou 
processos mentais 
 
• Estruturas lógico matemáticas 
(processos mentais): 

-Conservação 
-Correspondência 
-Comparação 
-Classificação 
-Sequenciação 
-Seriação 
-Ordenação 

Estruturas lógicas ou 
processos mentais 
 
• Estruturas lógico 
matemáticas 
(processos mentais): 

-Conservação 
-Correspondência 
-Comparação 
-Classificação 
-Sequenciação 
-Seriação 

Estruturas lógicas ou 
processos mentais 
 
• Estruturas lógico 
matemáticas 
(processos mentais): 

-Conservação 
-Correspondência 
-Comparação 
-Classificação 
-Sequenciação 
-Seriação 

Estruturas lógicas ou 
processos mentais 
 
• Estruturas lógico 
matemáticas 
(processos mentais): 

-Conservação 
-Correspondência 
-Comparação 
-Classificação 
-Sequenciação 
-Seriação 
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-Inclusão 

 
Números e operações 
 
• Funções do número: 

- Indicador de quantidade de 
elementos de uma coleção 
discreta (cardinalinalidade); 
 

• Sistema de Numeração 
Decimal (0 a 19) 

- Quantificação de coleções ou 
eventos; 
- Correspondência biunívoca; 
- Sequência oral numérica 
-Conservação de quantidade. 

-Relação entre: 
quantidade/quantidade, 
quantidade/símbolo, símbolo/ 
quantidade 
-Agrupamentos e 
desagrupamentos de 
quantidades; 
-Formação de grupos (grupos 
de 10 – unidade para dezena); 
-Contagem,registro, leitura e 
escrita numérica de 
quantidades até menores que 
vinte. 
-Agrupamentos e 
desagrupamentos de 
quantidades menores que 20 
 

• Registros pictóricos, orais ou 
escritos de experiências 
matemáticas vivenciadas a 
partir de 
situações-problema envolvendo 
adição (ações de juntar, 
acrescentar), subtração (ações 
de retirar, comparar)  
• Descobrindo o corpo como 
calculadora: 
Grandezas e medidas 
 
• Utilização das partes do corpo 
como unidade de medida. 
• Medida de Tempo: 

-Noções de tempo (antes, 
durante e depois; dia, 
semana, 
mês e ano; manhã, tarde e 
noite). 
-Noções de intervalos de 
tempo e uso deste tempo 
para realizar 
atividades diversas. 
-Medida de tempo: hora 
inteira, meia hora. 

• Exploração e utilização do 

calendário, da rotina e da 
agenda 
• 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) 
 
Espaço e forma 
• Reconhecimento de formas 
geométricas  planas em 
contextos variados  

-Ordenação 
-Inclusão 

 

Números e operações 
 

• Sistema de Numeração 
Decimal (20 a 49) 

- Quantificação de 
coleções ou eventos; 
- Correspondência 
biunívoca; 
- Sequência oral numérica 
- Zoneamento (os 
contados e a contar); 
-Conservação de 

quantidade. 

-Relação entre: 
quantidade/quantidade, 
quantidade/símbolo, 
símbolo/ 
quantidade 
-Agrupamentos e 
desagrupamentos de 
quantidades; 
-Formação de grupos 
(grupos de 10 – unidade 
para dezena); 
-Contagem,registro, leitura 
e escrita numérica de 
quantidades até menores 
que 50 
-Agrupamentos e 
desagrupamentos de 
quantidades menores que 
50 

• Registros pictóricos, orais 
ou escritos de experiências 
matemáticas vivenciadas a 
partir de 
situações-problema 
envolvendo adição (ações 
de juntar, acrescentar), 
subtração (ações de retirar, 
comparar)  
• Descobrindo o corpo como 
calculadora: 
 
Grandezas e medidas 
 
• Medida de Tempo: 

-Noções de tempo 
(antes, durante e depois; 
dia, semana, 
mês e ano; manhã, tarde 
e noite). 
-Noções de intervalos de 
tempo e uso deste tempo 
para realizar 
atividades diversas. 
-Medida de tempo: hora 
inteira, meia hora. 

• Exploração e utilização do 

calendário, da rotina e da 
agenda 
 
Tratamento da Informação 
 
• Registro de forma variada 
da coleta de informações 
em situações de pesquisa, 
jogos e brincadeiras 
 

-Ordenação 
-Inclusão 

 

Números e operações 
 
• Sistema de Numeração 
Decimal (50 a 79) 

- Quantificação de 
coleções ou eventos; 
- Correspondência 
biunívoca; 
- Sequência oral numérica 
- Zoneamento (os 
contados e a contar); 
-Conservação de 

quantidade. 

-Relação entre: 
quantidade/quantidade, 
quantidade/símbolo, 
símbolo/ 
quantidade 
-Agrupamentos e 
desagrupamentos de 
quantidades; 
-Formação de grupos 
(grupos de 10 – unidade 
para dezena); 
-Formação de 
agrupamentos (grupo de 
grupo/ unidade para 
dezena 
-Contagem,registro, leitura 
e escrita numérica de 
quantidades até menores 
que 80. 
-Agrupamentos e 
desagrupamentos de 
quantidades menores que 
80.  
•Escrita dos numerais de 
10 em 10 

• Registros pictóricos, orais 
ou escritos de experiências 
matemáticas vivenciadas a 
partir de 
situações-problema 
envolvendo adição (ações 
de juntar, acrescentar), 
subtração (ações de retirar, 
comparar) 

- operações de adição 
(ações de juntar e  
acrescentar 
quantidades); 

- Indicador de posição: 
número ordinal 
• Descobrindo o corpo como 
calculadora: 
• Sistema Monetário 
Brasileiro 
(reconhecimento de cédulas 
e moedas) 
•Escrita dos numerais por 
extenso até 19 
 
 
 
Grandezas e medidas 
 
• Exploração e utilização do 

calendário, da rotina e da 
agenda 
• Reconhecimento de 
instrumentos mais usuais de 
medidas e seus significados 
nos contextos sociais 

-Ordenação 
-Inclusão 

 

Números e operações 
 

• Sistema de Numeração 
Decimal (80 a 100) 

- Quantificação de 
coleções ou eventos; 
- Correspondência 
biunívoca; 
- Sequência oral numérica 
- Zoneamento (os 
contados e a contar); 
-Conservação de 

quantidade. 

-Relação entre: 
quantidade/quantidade, 
quantidade/símbolo, 
símbolo/ 
quantidade 
-Agrupamentos e 
desagrupamentos de 
quantidades; 
-Formação de grupos 
(grupos de dezena para 
centena); 
-Formação de 
agrupamentos (grupo de 
grupo/ dezena para 
centena); 
-Contagem,registro, leitura 
e escrita numérica de 
quantidades até menores 
que uma centena. 
-Agrupamentos e 
desagrupamentos de 
quantidades menores que 
a centena. 
•Escrita dos numerais de 
10 em 10,5 em 5 e 2 em 2 

• Registros pictóricos, orais 
ou escritos de experiências 
matemáticas vivenciadas a 
partir de 
situações-problema 
envolvendo adição (ações 
de juntar, acrescentar), 
subtração (ações de retirar, 
comparar) e divisão (ações 
de partilha) 
- operações de adição 
(ações de juntar e  
acrescentar quantidades 

- operações de 
subtração (ações de 
retirar e comparar e 
completar quantidades); 

• Descobrindo o corpo como 
calculadora: 
• Sistema Monetário 
Brasileiro 
(reconhecimento de cédulas 
e moedas) 
•Escrita dos numerais por 
extenso até 100 
 

 

Grandezas e medidas 

• Exploração e utilização do 

calendário, da rotina e da 
agenda 
• Reconhecimento de 
instrumentos mais usuais de 
medidas e seus significados 
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•Percepção das formas 
geométricas nos objetos. 
 
 
• Reconhecimento da 
corporeidade 
(semelhanças, diferenças e 
respeito às singularidades) 
• Orientação e deslocamento: 
• No espaço vivido, em 
trajetórias familiares (casa, 
vizinhança, 
escola) 
• Registro, relato e socialização 
de orientação e deslocamento 
no 
espaço 
• Representação e localização 
de objetos e de pessoas 
• Noção de lateralidade, 
posicionamentos e 
comparações: 

-Acima de/abaixo de, em cima 
de/em baixo de, à direita de/à 
esquerda de, em frente 
de/atrás de, no meio de, 
diante de, em torno de (ao 
redor de), dentro/fora, antes 
de/depois de, ao lado de, 
entre, horizontal/ vertical, 
menor que/ maior que, igual a/ 
inferior a/ superior a. 

• Sentidos: para baixo/ para 
cima, por baixo/ por cima, para 
dentro/ 
para fora, para trás/ para frente, 
por detrás/ pela frente, através 
de, para a direita/para a 
esquerda, horizontal/vertical. 

• Noções de unidades de 
medidas convencionais: 
metro, litro e quilograma. 
  
Tratamento da Informação 
 
• Organização dos registros 
das 
informações 
• Tabelas simples 
• Gráficos de coluna 
(pictórico) 
• Construção de tabelas; 
 

nos contextos sociais 
• Noções de  unidades de 
medidas convencionais: 
metro, litro e quilograma. 
  
 
 
Espaço e forma 

 

• Reconhecimento de 
formas geométricas 
espaciais em contextos 
variados   
•Percepção das formas 
geométricas nos objetos. 
 

Tratamento da Informação 
 
• Leitura, interpretação e 
análise de tabelas simples. 
• Leitura, interpretação e 
análise de gráficos de 
colunas (pictóricos). 
• Decodificação de 

sinalizações, placas e 

códigos mais significativos 

do contexto sociocultural 

CIÊNCIAS    

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

Ser humano e saúde 
 

• Identificação das partes e 
noções 
básicas das funções do corpo 
humano 
• Cuidados com o corpo 
• Higiene  
• Alimentação Saudável 
• Água – importância, 
características e uso 
sustentável 
 
 
 

Ambiente 
 
• Importância do Sol para a 
manutenção da vida 
• Ações do homem no 
ambiente: 
ambientes naturais e 
ambientes construídos 
(preservação do ambiente 
em que vive) 
• Poluição do meio ambiente 
 
 

Ambiente 
 
• Animais: classificação e 
características 

- locomoção, movimento, 
alimentação, revestimento 
do corpo, interação com o 
ser humano, etc. (a partir 
de critérios 

estabelecidos pelos 
estudantes) 
 

Ambiente 
 

 Plantas(partes da 
planta, 
características,cicl
o de 
vida,importância e 
preservação) 

 Seres vivos e não 
vivos 
 

 

ARTES    

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

Plástica e Cênica 
 
• Técnicas artísticas com 
variados 
instrumentos e materiais 
(pincéis, 
lápis, giz de cera, papéis, tintas,  
• Cores primárias e secundárias 
• Cores frias e cores quentes 
• Cores na natureza e as 
produzidas pelo homem 
• Criação de desenhos e 
pinturas, a partir de temáticas 
pesquisadas 

Plástica e Cênica 
 
• Desenho de observação 
(paisagens, objetos, 
pessoas etc.) 
• Criação livre de desenhos, 
pinturas, recortes e colagem 
• Técnicas artísticas com 
variados 
instrumentos e materiais 
(pincéis, 
lápis, giz de cera, papéis, 
tintas 
• Releitura de obras 

Plástica e Cênica 
 
• Técnicas artísticas com 
variados 
instrumentos e materiais 
(pincéis, 
lápis, giz de cera, papéis, 
tintas 
• Elaboração de trabalhos 
em suportes de tamanhos, 
formas e 
texturas variadas 
• Manifestações folclóricas e 
populares 

Plástica e Cênica 
 
• Técnicas artísticas com 
variados 
instrumentos e materiais 
(pincéis, 
lápis, giz de cera, papéis, 
tintas 
• Elaboração de trabalhos 
em suportes de tamanhos, 
formas e 
texturas variadas 
• Noção espacial. 
• Apreciação de obras 
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• Criação livre de desenhos, 
pinturas, recortes e colagem 
• Comunicação espontânea de 
diferentes sensações: olhar, 
ver, escutar, ouvir, comer, 
pegar e 
cheirar, etc. 
• Expressão corporal em 
Movimentos socioculturais 
• Dramatização de histórias 
 
Música 
 
• Sons corporais, ambientais e 
silêncio (pausa). 
• Canções: cantigas de roda, 
• Brinquedos cantados  
• Dramatização e sonorização 
de 
histórias 
• Músicas cívicas 

literárias 
• Comunicação espontânea 
de 
diferentes sensações: olhar, 
ver, escutar, ouvir, comer, 
pegar e 
cheirar, etc. 
• Expressão corporal 
• Dramatização de histórias 
• Expressividade corporal 
em 
Movimentos 
socioculturais:quadrilha 
  

Música 
 
• Sons corporais, ambientais 
e silêncio (pausa). 
• Canções de ritmos 
diversos: cantigas de roda, 
indígenas e  entre outros 
• Brinquedos cantados  
• Dramatização e 
sonorização de 
histórias 
• Músicas cívicas 

• Comunicação espontânea 
de 
diferentes sensações: olhar, 
ver, escutar, ouvir, comer, 
pegar e 
cheirar, etc. 
• Expressão corporal 
• Dramatização de histórias 
• Expressividade corporal 
em 
Movimentos socioculturais 
 
 
Música 
 
• Sons corporais, ambientais 
e silêncio (pausa). 
• Canções de ritmos 
diversos:  
• Brinquedos cantados e 
jogos folclóricos: ciranda, 
canções 
folclóricas 
• Dramatização e 
sonorização de 
histórias 
• Músicas cívicas 

artísticas variadas 
• Comunicação espontânea 
de 
diferentes sensações: olhar, 
ver, escutar, ouvir, comer, 
pegar e 
cheirar, etc. 
• Expressão corporal 
• Dramatização de histórias 
• Expressividade corporal 
em 
Movimentos socioculturais 
 
Música 
 
• Sons corporais, ambientais 
e silêncio (pausa). 
• Canções de ritmos 
diversos:  
• Brinquedos 
cantados:canções africanas 
• Dramatização e 
sonorização de 
histórias 
• Músicas cívicas 

GEOGRAFIA 

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

• Paisagens da sua escola  
• Espaço da escola: sala de 
aula, espaços brincantes, sala 
de leitura, demais 
dependências (localização, 
utilização reorganização e 
conservação 
• Espaço da sala de aula: a 

posição de objetos e 

estudantes: frente, atrás, em 

cima, embaixo; dimensões 

(altura, comprimento, largura) 

 
 

 Locais próximos a 
sua residência 

• Preservação do ambiente 
(familiar, escolar e 
circunvizinho)  
• Espaço da casa: minha 
casa, meu 
endereço, meu telefone 
 
• Espaço da vizinhança: a 
rua 
onde moro, comércio local, 
espaços de lazer, órgãos 
públicos (posto de saúde, 
delegacias, hospitais, 
escolas) 
 

 
•Distinguir ambientes 
naturais e construídos 

 

• Práticas de conservação e 
desenvolvimento de atitudes 
sustentáveis (redução do 
consumo, 
reciclagem) 
 

HISTÓRIA 

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

• Eu: nome, sobrenome 
(conteúdo 
histórico e afetivo) 
• Documentos pessoais, 
certidão de 
nascimento, cartão de vacina, 
registros 
• Registros da história pessoal: 
gráficos (fotos, imagens, 
desenhos), autorretrato, 
preferências, desejos 
• Minhas características: 
semelhanças e diferenças com 
relação ao outro 
• Interesses, brincadeiras, 
traços, 
regras pessoais, 
responsabilidades 

• Eu e a família: convivência 
familiar, valorização e 
respeito 
aos membros da família; 
história de 
vida familiar 
• Vida em família: 
identificação dos 
membros da família (árvore 
genealógica), relações de 
parentesco, normas e regras 
familiares 
 

• Instrumentos e marcadores 
de 
tempo (relógios, 
calendários...) 
elaborados e ou utilizados 
por 
sociedades ou grupos de 
convívio em diferentes 
localidades 
• Ordenação dos dias da 
semana, mês e ano na 
perspectiva da 
construção do tempo 
cronológico 
• Eu e o outro: diversidade 
sociocultural 
 

• Reconhecimento do 
contexto da 
desigualdade étnico racial, 
sociocultural e de gênero na 
sociedade 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 30 DE CEILÂNDIA 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS ANUAL (2018) – 2º ANO  

Professoras: Josefa Simone de Oliveira e Jacilda Fernandes de Sousa 

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

   

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 

 ALFABETO: TOPOLOGIA 
DAS LETRAS, TIPOS DE 
LETRAS (MAIÚSCULO E 
MINÚSCULO), ORDEM 
ALFABÉTICA E 
IDENTIFICAÇÃO DE 
CONSOANTES E 
VOGAIS; 
 

 AUDIÇÃO DE 
HISTÓRIAS; 
 

 EXPRESSÃO ORAL; 
 

 ESCRITA DO NOME 
COMPLETO (A PARTIR 
DA FICHA E EM LETRA 
CURSIVA ) 
GRADATIVAMENTE; 
 

 FORMAÇÃO DE FRASES 
SIMPLES E COM 
DIFICULDADES 
ORTOGRÁFICAS 
GRADATIVAMENTE A 
PARTIR DE TEMAS; 
 

 SEGMENTAÇÃO DE 
PALAVRAS E FRASES; 
 

 PRODUÇÕES TEXTUAIS 
- INDIVIDUAL E 
COLETIVAMENTE 
(CONVITE E BILHETE); 
 

 DIFICULDADES 
ORTOGRÁFICAS: CH, 
NH, LH, ÇÃO, PR, BR, 
CR, DR, FR, GR, TR, PL, 
BL, FL, GL, QU, GU, AN-
EN-IN-ON-UN, AM-EM-
IM-OM-UM, AS-ES-IS-
OS-US, AR-ER-IR-OR-
UR, AL-EL-IL-OL-UL; 
 

 DITADO - 
PALAVRAS/FRASES; 
 

 LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTO 
GRADATIVAMENTE 
(ANÚNCIOS, CONVITES, 
BILHETES...); 
 

 REESTRUTURAÇÃO DE 
TEXTO (COLETIVA); 
 

 SEPARAÇÃO SILÁBICA; 
 

 PONTUAÇÃO – 
OBSERVAÇÃO NO 

 

 DIFICULDADES 

ORTOGRÁFICAS: M 

ANTES DE P E B, SS 

,RR, S ENTRE VOGAIS, 

CE/CI,ÇA-ÇO-ÇU; 

 

 SEPARAÇÃO SILÁBICA / 

NOÇÃO DE 

CLASSIFICAÇÃO 

QUANTO AO NÚMERO 

DE SÍLABAS; 

 

 MASCULINO E FEMININO; 

 

 NOME PRÓPRIO E 

COMUM; 

 

 VOCABULÁRIO;  

 LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTO 
GRADATIVAMENTE 
(POEMAS, FÁBULAS...); 
 

 DIFERENÇAS ENTRE 
ESTRUTURA DE 
POEMAS (VERSOS E 
ESTROFES) DE 
TEXTOS EM PROSA; 
 

 PONTUAÇÃO – 
OBSERVAÇÃO NO 
TEXTO PARA A 
COMPREENSÃO DO 
SENTIDO PRODUZIDO 
(! ? . - ); 
 

 REESTRUTURAÇÃO DE 
TEXTO; 
 

 PRODUÇÃO DE 
TEXTOS INDIVIDUAL 
(CARTÕES) E 
COLETIVAMENTE 
(POEMAS E FÁBULAS). 

 

 

 PRODUÇÃO DE TEXTO 

INDIVIDUAL E 

COLETIVA 

OBSERVANDO 

PARÁGRAFO E 

PONTUAÇÃO; 

 

 DIFICULDADES 

ORTOGRÁFICAS: CH, 

NH, LH, Ç, G/GU, C/QU, 

P/B, T/D, F/V, M/N NO 

FINAL DA SÍLABA; 

 

 ADJETIVAÇÃO (SEM 

NOMENCLATURA) POR 

MEIO DE JOGOS E 

BRINCADEIRAS, 

CONTEXTOS DE 

LEITURA E ESCRITA; 

 

 LEITURA E 

INTERPRETAÇÃO DE 

TEXTOS DIVERSOS: 

CONTOS 

TRADICIONAIS, 

ADIVINHAÇÕES, 

PARLENDAS, LENDAS, 

PROVÉRBIOS ... 

 
 

 PONTUAÇÃO – 
OBSERVAÇÃO NO 
TEXTO PARA A 
COMPREENSÃO DO 
SENTIDO PRODUZIDO 
(! ? . - ); 
 

 REESTRUTURAÇÃO DE 
TEXTO; 

 

 NOÇÕES DE SINÔNIMO 
E ANTÔNIMO. 

 

 

 PRODUÇÃO TEXTUAL; 

 

 DIFICULDADES 

ORTOGRÁFICAS: 

Ç,CH,LH,NH,GU,QU; 

 

 VERBOS – APENAS 

PARA PERCEBER E 

NOMEAR; 

 

 PRONOMES PESSOAIS 

DO CASO RETO; 

 

 CONCORDÂNCIA 

NOMINAL PARA 

APERFEIÇOAMENTO 

DE TEXTOS: GÊNERO E 

NÚMERO; 

 

 CONCORDÂNCIA 

VERBAL PARA 

APERFEIÇOAMENTO 

DE TEXTOS:SUJEITO E 

VERBO; 

 

 LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTO 
GRADATIVAMENTE  
(CONTOS, HISTÓRIAS 
EM QUADRINHOS E 
RECEITAS 
CULINÁRIAS...); 
 

 RECONTOS E 
REESCRITA DE 
HISTÓRIAS MUDANDO 
O INÍCIO, O FINAL OU 
OUTRA PARTE; 

 

 PONTUAÇÃO – 
OBSERVAÇÃO NO 
TEXTO PARA A 
COMPREENSÃO DO 
SENTIDO PRODUZIDO 
(! ? . - ); 
 

 REESTRUTURAÇÃO DE 
TEXTO . 
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TEXTO PARA A 
COMPREENSÃO DO 
SENTIDO PRODUZIDO (! 
? . - ); 
 

 SINGULAR/ PLURAL. 
 

 OBRAS INFANTIS 
(LIVROS). 
 

 
 

 
MATEMÁTICA 

   

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 

 NOÇÃO DE 

LATERALIDADE , 

POSICIONAMENTOS E 

COMPARAÇÕES: ACIMA 

DE/ABAIXO DE, EM 

CIMA DE/ EM BAIXO DE, 

À DIREITA DE/ À 

ESQUERDA DE, EM 

FRENTE DE/ATRÁS DE, 

NO MEIO DE, DIANTE 

DE, EM TORNO DE (AO 

REDOR DE), 

DENTRO/FORA, ANTES 

DE, DEPOIS DE, AO 

LADO DE, ENTRE 

HORIZONTAL/VERTICAL

, MENOR QUE/MAIOR 

QUE, IGUAL A/ 

INFERIOR A/ SUPERIOR 

A; 

 

 SENTIDOS: PARA 

BAIXO/PARA CIMA, POR 

BAIXO/ POR CIMA, PARA 

DENTRO/PARA FORA, 

PARA ATRÁS/PARA 

FRENTE, POR 

DETRÁS/PELA FRENTE, 

ATRAVÉS DE, PARA A 

DIREITA/ PARA A 

ESQUERDA, 

HORIZONTAL, 

VERTICAL; 

 

 

 LEITURA E ESCRITA 

DOS NÚMEROS 

NATURAIS  ATÉ 200; 

 

 ESCRITA DOS 

NUMERAIS POR 

EXTENSO ATÉ 200; 

 

 DITADO NUMÉRICO; 

 

 ANTECESSOR E 

SUCESSOR DOS 

NÚMEROS NATURAIS 

ATÉ 200; 

 

 MENOR/MAIOR; 

 

 

 FORMAS 

GEOMÉTRICAS 

ESPACIAIS; 

 

 LEITURA E ESCRITA 

DOS NÚMEROS 

NATURAIS ATÉ 400 

GRADATIVAMENTE; 

 

 ESCRITA DOS 

NUMERAIS POR 

EXTENSO ATÉ 400; 

 

 ANTECESSOR E 

SUCESSOR DOS 

NÚMEROS NATURAIS 

ATÉ 400; 

 

 OPERAÇÕES DE 

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 

SIMPLES, BEM COMO  

ADIÇÃO COM 

REAGRUPAMENTO E 

SUBTRAÇÃO COM 

DESAGRUPAMENTO 

GRADATIVAMENTE ATÉ 

400; 

 

 SITUAÇÕES 

PROBLEMAS 

ENVOLVENDO ADIÇÃO 

E SUBTRAÇÃO; 

 

 NÚMEROS PARES E 

ÍMPARES ATÉ 100; 

 

 NÚMEROS ORDINAIS 

ATÉ  O 20°; 

 

 MEDIDA DE TEMPO;  

 

 MEDIDA DE 

COMPRIMENTO; 

 

 GRÁFICOS E TABELAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEITURA E ESCRITA DE 

NÚMEROS NATURAIS 

ATÉ 700 

GRADATIVAMENTE; 

 

 ESCRITA DOS 

NUMERAIS POR 

EXTENSO ATÉ 700; 

 

 ORDENAÇÃO DOS 

NÚMEROS NATURAIS 

NO QVL ATÉ 700; 

 

 ANTECESSOR E 

SUCESSOR DOS 

NÚMEROS NATURAIS 

ATÉ 700; 

 

 ADIÇÃO E SUBTAÇÃO 

(SIMPLES, 

REAGRUPAMENTO E 

DESAGRUPAMENTO ) 

ATÉ 700; 

 

 PROBLEMAS 

ENVOLVENDO ADIÇAO 

E SUBTRAÇÃO; 

 

 MULTIPLICAÇÃO 

(AÇÕES DE AGRUPAR 

PARCELAS IGUAIS, 

COMBINAÇÕES, 

PROPORCIONALIDADE 

E DISTRIBUIÇÃO 

RETANGULAR); 

 

 GRÁFICOS E TABELAS; 

 

 MEDIDA DE 

CAPACIDADE; 

 

 MEDIDA DE MASSA; 

 

 

 LEITURA E ESCRITA 

DOS NÚMEROS 

NATURAIS ATÉ 999; 

 

 ESCRITA DOS 

NUMERAIS POR 

EXTENSO ATÉ 999; 

 

 ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 

( SIMPLES, 

REAGRUPAMENTO E 

DESAGRUPAMENTO) 

ATÉ 999; 

 

 SISTEMA MONETÁRIO 

BRASILEIRO; 

 

 SITUAÇÕES 

PROBLEMAS; 

 

 MULTIPLICAÇÃO; 

 

 NOÇÃO DE DIVISÃO; 

 

 DOBRO/METADE; 

 

 GRÁFICOS E TABELAS. 
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 ORDEM CRESCENTE E 

DECRESCENTE; 

 

 ORDENAÇÃO DOS 

NÚMEROS NATURAIS 

NO QVL (UNIDADE, 

DEZENA, CENTENA ) 

ATÉ 200; 

 

 FORMAÇÃO DE 

GRUPOS DE 10 – 

UNIDADE PARA 

DEZENA; 

 

 FORMAÇÃO DE 

AGRUPAMENTOS 

(GRUPO DE 

GRUPO/DEZENA PARA 

CENTENA); 

 

 NOMENCLATURAS: 

UNIDADE, DEZENA E 

CENTENA; 

 

 FORMAÇÃO DE 

AGRUPAMENTOS 

(GRUPO DE 

GRUPO/DEZENA PARA 

CENTENA); 

 

 ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 

SIMPLES; 

 

 ADIÇÃO COM 

REAGRUPAMENTO; 

 

 SITUAÇÕES 

PROBLEMAS 

ENVOLVENDO ADIÇÃO 

E SUBTRAÇÃO; 

 

 FORMAS 

GEOMÉTRICAS  

PLANAS; 

 

 CONTAGEM DE 2 EM 2, 

3 EM 3  5 EM 5 E 10 EM 

10; 

 

 GRÁFICOS E TABELAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIÊNCIAS  

   

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 
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 CORPO HUMANO: 

IDENTIFICAÇÃO DAS 

PARTES E NOÇÕES 

BÁSICAS DAS FUNÇÕES 

DO CORPO HUMANO E 

SUA RELAÇÃO COM OS 

SENTIDOS (VISÃO, 

AUDIÇÃO, TATO, 

OLFATO, PALADAR); 

 

 APROPRIAÇÃO DAS 

FUNÇÕES DOS ORGÃOS 

SENSORIAIS A PARTIR 

DA PERCEPÇÃO DO 

AMBIENTE, DA 

ORIENTAÇÃO ESPACIAL 

E DA LUDICIDADE; 

 

 HIGIENE CORPORAL; 

 

 ÁGUA – IMPORTÂNCIA, 

CARACTERÍSTICAS E 

USO SUSTENTÁVEL; 

 

 TRANSFORMAÇÕES E 

MUDANÇAS DOS 

ESTADOS FÍSICOS DA 

ÁGUA: SÓLIDO, LÍQUIDO 

E GASOSO; 

 

 PREVENÇÃO DE 

DOENÇAS CAUSADAS 

PELO AEDES AEGYPTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANTAS: 

ESTRUTURA E 

FUNÇÕES DAS 

PARTES 

(NUTRIÇÃO E 

REPRODUÇÃO);   

 

 ANIMAIS: 

CLASSIFICAÇÃO 

E 

CARACTERÍSTIC

AS –

LOCOMOÇÃO, 

MOVIMENTO, 

ALIMENTAÇÃO, 

REVESTIMENTO 

DO CORPO, 

INTERAÇÃO 

COM O SER 

HUMANO, ETC. 

(A PARTIR DE 

CRITÉRIOS 

ESTABELECIDO

S POR 

ESTUDANTES); 

 CICLOS DE VIDA 

ANIMAL E 

VEGETAL 

(NASCIMENTO, 

CRESCIMENTO, 

ENVELHECIMEN

TO E MORTE); 

 

 ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL; 

 

 PREVENÇÃO DE 

DOENÇAS; 

 

 PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES 

DOMÉSTICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOLO: IMPORTÂNCIA 

E CARACTERÍSTICA; 

 

 FORMAÇÃO DO 

SOLO E EROSÃO EM 

SOLO COBERTO E 

DESMATADO; 

 

 O AR; 

 

 POLUIÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE; 

 

 TRANSFORMAÇÕES 

DE MATERIAIS E 

IMPACTOS SOBRE O 

MEIO; 

 

 TRANSFORMAÇÕES 

CIENTÍFICAS E SUAS 

INFLUENCIAS NO 

MEIO FÍSICO E 

SOCIAL. 

 

 

 

 

 SISTEMA SOLAR 

(NOÇÃO); 

 

 MOVIMENTOS DA 

TERRA (NOÇÃO); 

 

 ESTAÇÕES DO 

ANO. 
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GEOGRAFIA  

   

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 

 TRÂNSITO 

 

 MEIOS DE 

TRANSPORTES;  

 

 MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO; 

 

 PAISAGENS DA SUA 

ESCOLA E LOCAIS 

PRÓXIMOS A SUA 

RESIDENCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PROFISSÕES; 

 

 DIFERENÇAS E 

SEMELHANÇAS ENTRE 

AS PAISAGENS 

URBANAS E RURAIS; 

 

 AMBIENTES: FAMILIAR, 

ESCOLAR E 

CIRCUNVIZINHO; 

 

 PRESERVAÇÃO DO 

AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS 

(ECONOMIA DE ÁGUA E 

LUZ).  

 

 

 

 

 

 

 FENÔMENOS NATURAIS; 

 

 TERRA: MODIFICAÇÕES 

PELOS FENÔMENOS 

NATURAIS; 

 

 REUTILIZAÇÃO DE 

MATERIAIS: REDUÇÃO DO 

CONSUMO, RECICLAGEM 

E REAPROVEITAMENTO. 

 

 

 

 
 

 ORIENTAÇÃO PELO 

SOL; 

 

 LOCALIZAÇÃO DE 

CIDADES ESTADOS E 

REGIÕES EM  MAPAS 

USANDO LEGENDAS 

(NOÇÕES). 

 

 

 

 
HISTÓRIA 

   

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 
 

 A VIDA EM FAMÍLIA: 

IDENTIFICAÇÃO DOS 

MEMBROS; 

 

 GRUPOS DE 

CONVIVÊNCIA: 

FAMÍLIA, ESCOLA E 

COMUNIDADE;  

 

 HISTÓRICO DA 

FAMÍLIA: 

SOBRENOMES, 

ORIGEM, FATOS 

 
 

 TEMPO DA CRIANÇA: 

SEQUÊNCIA DO DIA A 

DIA,  

ACONTECIMENTOS 

IMPORTANTES COMO 

ANIVERSÁRIOS, 

COMEMORAÇÕES, 

FATOS DO ANO QUE 

PASSOU OU ESTÁ 

VIVENDO; 

 

 LINHA DO TEMPO, 

FASES DA VIDA 

(INFÂNCIA, 

 

 MORADIA                                        

 

 REGRAS SOCIAIS EM 

DIFERENTES GRUPOS 

ESTUDADOS E DE 

ACORDO COM OS 

DOCUMENTOS: 

DECLARAÇÃO 

UNIVERSAL DOS 

DIREITOS HUMANOS, 

ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE E 

ESTATUTO DO IDOSO; 

 

 BRINCAR E ESTUDAR;  

 

 VESTIR-SE 

 

 RECONHECIMENTO DO 

CONTEXTO DA 

DESIGUALDADE 

ÉTNICORACIAL, 

SOCIOCULTURAL E DE 

GÊNERO NA SOCIEDADE; 

 

 DATAS 

COMEMORATIVAS: DIA 

DAS CRIANÇAS, DIA DO 
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FAMILIARES 

IMPORTANTES; 

 

 IDENTIDADE; 

 

 DATAS 

COMEMORATIVAS: 

CARNAVAL, DIA DA 

MULHER, DIA DA 

ESCOLA, DIA MUNDIAL 

DA ÁGUA, DIA DO 

CIRCO, DIA DO ÍNDIO, 

DIA INTERNACIONAL 

DO LIVRO INFANTIL, 

PÁSCOA, TIRADENTES  

E ANIVERSÁRIO DE 

BRASÍLIA.  

. 

 
 
 

JUVENTUDE E 

VELHICE);  

 

 EVOLUÇÃO DO 

TEMPO: AS SEMANAS, 

OS MESES E O ANO;  

 

 DATAS 

COMEMORATIVAS: DIA 

DO TRABALHO, DIA 

DAS MÃES, DIA DA 

ABOLIÇÃO DOS 

ESCRAVOS E DIA DO 

MEIO AMBIENTE, 

 

 DATAS 

COMEMORATIVAS: DIA 

DOS AVÓS, DIA DO 

ESTUDANTE, DIA DOS 

PAIS, DIA DO 

FOLCLORE, DIA DO 

SOLDADO, DIA DA 

INDEPENDÊNCIA DO 

BRASIL, DIA DA 

ÁRVORE E DIA 

NACIONAL DO 

TRÂNSITO.  

PROFESSOR, DIA DA 

BANDEIRA NACIONAL 

BRASILEIRA, DIA DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA, E 

NATAL.  

 

 
ARTES 

   

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 

 AUTORRETRATO E 

RELEITURA ; 

 

 DESENHO DE 

OBSERVAÇÃO;  

 

 CRIAÇÃO LIVRE DE 

DESENHOS, PINTURAS, 

COLAGENS E 

MODELAGENS; 

 

 TÉCNICAS ARTÍSTICAS 

VARIADAS COM 

INSTRUMENTOS E 

MATERIAIS 

DIVERSIFICADOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CORES PRIMÁRIAS E 

SECUNDÁRIAS; 

 

 CORES FRIAS E 

CORES QUENTES;  

 

 ARTE COMO 

MANIFESTAÇÃO DA 

CULTURA E 

IDENTIDADE DE UM 

POVO. (MATRIZES 

BRASILEIRAS); 

 

 CRIAÇÃO LIVRE DE 

DESENHOS E 

PINTURA. 

 

 DESENHO DE 

OBSERVAÇÃO; 

 

 SONS CORPORAIS, 

AMBIENTAIS E 

SILÊNCIO (PAUSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 APRECIAÇÃO DE OBRAS 

ARTÍSTICAS VARIADAS; 

 

 MANIFESTAÇÕES 

FOLCLÓRICAS 

BRASILEIRAS;  

 

 CENAS CORPORAIS; 

 

 IMPROVISAÇÃO TEATRAL; 

 

 EXPRESSÃO VOCAL; 

 

 ESTILOS/GÊNEROS 

MUSICAIS; 

 

 CRIAÇÃO LIVRE DE 

DESENHOS, PINTURA, 

COLAGENS E 

MODELAGENS. 

 

 

 DIÁLOGO: 

IMPROVISAÇÃO DE 

PEQUENAS CENAS; 

 

 EXPRESSÃO 

CORPORAL;  

 

 EXPRESSÃO VOCAL; 

 

 NOÇÕES DE RITMO, 

MELODIA E 

HARMONIA; 

 

 FIGURA-FUNDO; 

 

 TÉCNICAS 

ARTÍSTICAS 

VARIADAS COM 

INSTRUMENTOS E 

MATERIAIS 

DIVERSIFICADOS. 

 

 

 
ENSINO RELIGIOSO 

   

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 
ALTERIDADE 
 

 GRUPOS SOCIAIS: 

FAMÍLIA, ESCOLA E 

 
ALTERIDADE 
 

 RESPEITO AS 

DIFERENÇAS; 

 
ALTERIDADE 
 

 CRIANÇAS E AÇÕES 

VOLUNTÁRIAS; 

 
ALTERIDADE 
 

 RESPEITO AS 

DIFERENÇAS; 
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COMUNIDADE; 

 

SIMBOLISMO RELIGIOSO 

 

 SÍMBOLOS RELIGIOSOS 

E O TRANSCENDENTE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 VALORES COMO 

SOLIDARIEDADE, 

COOPERAÇÃO E 

FRATERNIDADE. 

 

 

 VALORES COMO 

SOLIDARIEDADE, 

COOPERAÇÃO E 

FRATERNIDADE 

 

SIMBOLISMO RELIGIOSO 

 

 DANÇAS PRESENTES 

NAS DIVERSAS 

MANIFESTAÇÕES 

RELIGIOSAS 

 

 

 

  

 

 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 30 DE CEILÂNDIA 

 

PLANO DE CURSO 3º ANO - 2018 – PROFESSORES: FRANCIMAR, FRANCISCA, LOURIVALDO, MIRIAN E ROGÉRIO 

 

PORTUGUÊS    

1º Bimestre – 15/02 a 26/04 
2º Bimestre – 27/04 a 

09/07 
3º Bimestre – 26/07 a 04/10 4º Bimestre – 05/10 a 20/12 

• Alfabeto, sílabas, sílaba tônica. 
• Ortografia: escrita de palavras 

com l/u, o/u, ga, gue , 
gui,go,gu, s/ ss, br, fr, gr, cr, 
pr,vr,nh, r/ rr, m antes de p e b;  

• Leitura e interpretação de 
texto; 
• Produção de texto. 
• Encontro vocálico, encontro 

consonantal 
. Dígrafos. 
• Sinais de pontuação; emprego 

da vírgula, frases: afirmativas, 
negativas, exclamativas e 
interrogativas. 

  

• Leitura e interpretação 
de texto; 
• Produção de texto. 
• Acentuação, emprego do 

til, artigo definido e 
indefinido. 

• Ortografia: 
ça,ce,ci,ço,çu, 
ão,ãos,ã,ões, ães, lha, 
lhe, lhi, lho, lhu, x, ch, 
as, es,is, os,us, az , ez, 
iz, oz , uz. 

• Substantivos: próprio e 
comum,coletivo. 

• Gênero do substantivo; 
• Numero do substantivo; 
• Grau do substantivo. 
 

• Leitura e interpretação de 
texto; 
• Produção de texto. 
• Sinônimos e antônimos; 
• Adjetivo; 
• Pronome; 
• Ortografia: al, el, il, ol, ul, s 

com som de z, bl, cl, fl, gl, 
pl, tl. 

  

• Leitura e interpretação de 
texto; 
• Produção de texto. 
• Verbo, tempos do verbo,  
• Sujeito e predicado. 
• Ortografia: ar, er,ir, or, ur, 

an, en, in, on, un, x com 
som de s,ss,cs. 

 
 

MATEMÁTICA    

1º Bimestre – 15/02 a 26/04 
2º Bimestre – 27/04 a 

09/07 
3º Bimestre – 26/07 a 04/10 4º Bimestre – 05/10 a 20/12 

• Números naturais; 
• Sistema de numeração 

decimal, QVL( unidade, 
dezena e centena)       

• Números ordinais; 

• Sistema de numeração 
decimal, QVL (unidade, 
dezena, centena e 
unidade de milhar);    

• Adição de números 

 Multiplicação de 
números naturais: 
propriedade 
associativa, 
multiplicação por 10 e 

 Frações; 

 Metade ou meio; 

 Terça parte ou um 
terço; 

 Quarta parte ou um 
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• Sólidos geométricos; 
• Poliedros e corpos redondos; 
• Centenas exatas;  
• Números de 100 a 999; 
• Ordem crescente e 
decrescente; 
• Dúzia e meia dúzia. 
 
 
 
 
 
 

naturais, da adição;  
• Adição com reserva;  

 Figuras geométricas 
planas. 

 Subtração de números 
naturais; 

 Verificação da 
subtração; 

 Subtração com 
desagrupamento; 

 Números pares e 
impares; 

 Números romanos; 

 Geometria: segmentos 
de reta. 

 
 
 

por 100, multiplicação 
com reserva na 
dezena, multiplicação 
com dois algarismos 
no multiplicador, 
dobro, triplo, 
quadruplo. 

 Polígonos: triângulos e 
quadriláteros. 

 Divisão de números 
naturais; 

 Verificação da divisão; 

 Calculo de um termo 
desconhecido; 

 Figuras simétricas. 

quarto; 

 Outras frações; 

 Sistema Monetário 
Brasileiro; 

 Medida de tempo: 
milênio, século, 
década, ano, mês, 
semana, dia, hora, 
minuto e segundo. 

 Divisão de números 
naturais; 

 Verificação da divisão; 

 Calculo de um termo 
desconhecido. 

CIÊNCIAS    

1º Bimestre – 15/02 a 26/04 
2º Bimestre – 27/04 a 

09/07 
3º Bimestre – 26/07 a 04/10 4º Bimestre – 05/10 a 20/12 

• O universo; 

• As fases da lua; 

• Os movimentos da Terra; 

• Orientação; 

• Recursos naturais; 

• O ar, a água, solo e subsolo, 

tipos         

  de solo. 

 

 

 

• Características dos 

seres vivos 

• As plantas; 

• As partes de uma planta; 

• A reprodução das 

plantas; 

• Os animais; 

• Animais aquáticos e 

terrestres 

• Animais vertebrados e      

  Invertebrados; 

• Animais domésticos, 

silvestres,  

  úteis e nocivos. 

• Seres vivos em extinção; 

• O ser humano;  

• O ser humano no 

ambiente; 

• O ser humano e os 

recursos  

   naturais; 

• O corpo humano; 

• As partes do corpo 

humano; 

• Sistema respiratório; 

• Sistema digestório; 

• Órgãos dos sentidos. 

 

• Alimentação (origem 

animal,  

  vegetal e mineral); 

• Higiene e outros hábitos  

  saudáveis; 

. Transmissão de doenças; 

. Saneamento básico. 

ARTES    

1º Bimestre – 15/02 a 26/04 
2º Bimestre – 27/04 a 

09/07 
3º Bimestre – 26/07 a 04/10 4º Bimestre – 05/10 a 20/12 

• Desenhos,pinturas , recortes e    
  colagens; 
• Auto-retrato; 
• Técnicas artísticas variadas 
com 
   instrumentos e materiais  
   diversificados; 
• Elaboração de trabalhos em  
  suportes de tamanhos, formas 
e 
  texturas variadas; 
• Observação das cores 
presentes  
  na natureza em diferentes 
épocas  
  do ano; 
• Produção de imagens gráficas 
e  
  plásticas a partir de diferentes  
  tipos de histórias; 
• Produção de histórias a partir 
de  
  diferentes tipos de imagens; 
• Cores secundárias e terciárias  
  (cores produzidas); 
• Cores frias e cores quentes; 

• Luminosidade sobre a cor, cor  
  como pigmento; 
• Cores na natureza e as  
  produzidas pelo homem. 
 

• Desenhos ,pinturas , 
recortes e  
  colagens; 
• Desenho de observação  
  (paisagens, objetos, 
pessoas, etc.) 
• Criação livre de 
desenhos,  
  pinturas, colagem, 
esculturas, 
  modelagem e 
construções; 
• Técnicas artísticas 
variadas com 
  instrumentos e materiais   
  diversificados; 
• Elaboração de trabalhos 
em  
  suportes de tamanhos, 
formas e 
  texturas variadas; 
• Elementos básicos da 
linguagem 
  visual: relação entre 
texturas,  
  formas; 
• Figura-fundo. 
 

• Desenhos ,pinturas , 
recortes e  
  Colagens; 
• Técnicas artísticas 
variadas com 
   instrumentos e materiais   
   diversificados; 
• Elaboração de trabalhos 
em  
   suportes de tamanhos, 
formas e 
   texturas variadas; 
• Produção de histórias a 
partir de  
  diferentes tipos de 
imagens; 
• Manifestações folclóricas,  
  populares; 
• Comunicação espontânea 
de 
  diferentes sensações: 
olhar, ver,    
  escutar, ouvir, comer, 
pegar e 
  cheirar, etc.; 
• Interpretação de 
personagens de 
  narrativas e textos infantis, 
de      
  espetáculos teatrais, 
histórias em 
  quadrinho, filmes, 
propagandas,     

• Desenhos, pinturas , 
recortes e  
  colagens; 
• Técnicas artísticas 
variadas com 
   instrumentos e materiais     
   diversificados; 
• Elaboração de trabalhos 
em  
  suportes de tamanhos, 
formas e 
  texturas variadas; 
• Produção de imagens 
gráficas e       
  plásticas a partir de 
diferentes  
  tipos de histórias; 
• Produção de histórias a 
partir de   
  diferentes tipos de 
imagens; 
• Noções de plano, volume e  
  espaço (bi e tridimensional) 
com a 
  prática de modelagem em    
  diferentes tipos de 
materiais; 
• Apreciação de obras 
artísticas  
  variadas;  
• Espaços de informações e 
de 
  comunicação artística / 
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  desenhos animados e 
programas 
  infantis de TV. 
 
 

 

cultural:    
  museus, mostras, 
exposições, 
  galerias, oficinas, ateliês, 
pontos 
  turísticos e outros. 
 

HISTÓRIA 

1º Bimestre – 15/02 a 26/04 
2º Bimestre – 27/04 a 

09/07 

3º Bimestre – 26/07 a 

04/10 
4º Bimestre – 05/10 a 20/12 

 A comunidade; 

 A comunidade familiar; 

 A escola; 

 O caminho para a escola. 

 

 O município; 

 Zona urbana e zona 

rural; 

 A cidade; 

 O bairro; 

 Os serviços públicos. 

 

 O trabalho; 

 As diversões. 

 

 

 Os meios de transporte; 

 Os meios de 
comunicação. 

GEOGRAFIA 

1º Bimestre – 15/02 a 26/04 
2º Bimestre – 27/04 a 

09/07 

3º Bimestre – 26/07 a 

04/10 
4º Bimestre – 05/10 a 20/12 

 Orientação; 

 Ambiente. 

 

 Relevo; 

 Clima. 
 

 O ser humano modifica 
o meio ambiente 
(paisagem natural, 
paisagem modificada). 
 

 

 Festas e datas 
comemorativas  

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 30 DE CEILÂNDIA 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ANUAL 2018 – 5º ANO (CURRÍCULO EM MOVIMENTO) 

PORTUGUÊS    

1º Bimestre – 15/02 a 

26/04 
2º Bimestre – 27/04 a 09/07 3º Bimestre – 26/07 a 04/10 

4º Bimestre – 05/10 a 

20/12 

Leitura Produção escrita e 
oral 
 
• Textos: verbal (escrita), 
não verbal (imagem) e 
multimodal (escrita e 
imagem) concretizados em 
diversos gêneros em 
diferentes suportes 
• Comparação e 
diferenciação de 
diversos gêneros textuais 
quanto a aspectos 
composicionais e finalidade 
• Elementos que compõem 
a apresentação de diversos 
gêneros 
e seu contexto de produção 
(autor, 
interlocutor, situação de 
interação, 
suporte e circulação 
• Leitura textual, contextual, 
inferencial e intertextual 
• Letras de músicas: uso de 
recursos estéticos, 
composição e 
comparações entre vários 

Leitura Produção escrita e 
oral 
 
• Textos: verbal (escrita), não 
verbal (imagem) e multimodal 
(escrita e imagem) 
concretizados em diversos 
gêneros em diferentes 
suportes 
• Leitura textual, contextual, 
inferencial e intertextual 
• Letras de músicas: uso de 
recursos estéticos, 
composição e 
comparações entre vários 

autores 

• Poesia moderna e 
contemporânea 
– leitura e análise 
• Poesia / Poema popular 
(cordel): 
completar textos com lacuna 
ou 
paródia 
• Suportes e portadores – 
criação 
de espaços para publicação 
(mural, 

Leitura Produção escrita e 
oral 
 
• Textos: verbal (escrita), 
não verbal (imagem) e 
multimodal (escrita e 
imagem) concretizados em 
diversos gêneros em 
diferentes suportes 
• Leitura textual, contextual, 
inferencial e intertextual 
• Letras de músicas: uso de 
recursos estéticos, 
composição e comparações 
entre vários autores 
• Fábula: produção de 
reconto e 
autoria de fábulas após 
comparação 
entre fábulas tradicionais e 
contemporâneas, 
considerando 
aspectos que compõem 
esse 
gênero 
• Contos e crônica: análise, 
produção de reconto e texto 
de 
autoria 

Leitura Produção 
escrita e oral 
 
• Textos: verbal (escrita), 
não verbal (imagem) e 
multimodal (escrita e 
imagem) concretizados 
em diversos gêneros em 
diferentes suportes 
• Leitura textual, 
contextual, inferencial e 
intertextual 
• Letras de músicas: uso 
de recursos estéticos, 
composição e 
comparações entre vários 

autores 

• Textos de divulgação 
científica: 
resumo a partir de 

esquemas 

• Entrevista: 
planejamento, realização 
oral, organização de 
dados e escrita 
• Autobiografia 
• Produção de diário e 
relatórios a 
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autores 

• Gêneros que apresentam 
a 
NARRATIVA em sua 

organização 

interna: fábulas tradicionais 
e 
modernas; contos de 
suspense; 
conto popular; lendas, mitos 
e 
crônica – análise de 
mecanismos de coesão e 
coerência, reconto oral e 
produção escrita 
• Análise, 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). 
Se possível; enredo 
(desenvolvimento 
do conflito, clímax e 
desfecho); 
discurso direto e indireto 
• Notícias e manchetes: 
estudo de 
gênero enfocando os 
elementos 
fundamentais (O quê? Com 
quem? Quando? Onde? Em 
que circunstâncias? 
• Notícia: escrita de texto de 
autoria a partir de pesquisa 
de dados e organização de 
informações 
• Carta de leitor: finalidade, 
localização do assunto, 
destaque da reclamação, 
isolamento do relato ou 
exposição do assunto e 
argumentos 
• 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 
• Análise e enfoque em 
gêneros que apresentam 
em sua organização interna 
a INSTRUÇÃO: 
manual, regra de jogo, etc. 
• Suportes e portadores – 
criação 
de espaços para publicação 
(mural, 
varal, revistas, jornais, 
placas, faixas, folhetos, 
cartazes, etc.) 
• Revisão e reescrita de 
textos produzidos, 
considerando um ou mais 
aspectos: pontuação, 
paragrafação, ortografia, 

varal, revistas, jornais, placas, 
faixas, folhetos, cartazes, 
etc.) 
• 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, etc. 
 

Conhecimentos linguísticos 
articulados com textos: 

 

• Acentuação gráfica de 
proparoxítonas 
• Classificação quanto a 
tonicidade (oxítona, 
paroxítona e proparoxítona), 
com foco na acentuação de 
palavras conhecidas, 
destacando a frequência de 
paroxítonas na língua 
portuguesa 
• Marcadores textuais: artigo, 
preposição e conjunção – 
sem nomeação, com foco na 
paragrafação 
• Elementos coesivos e de 
coerência (para garantir a 
progressão temática e 
conceitual) 
• Pronomes pessoais (reto, 
oblíquo) 
– uso do pronome no texto, 
realçando seus efeitos na 
coesão 
• Pontuação: importância e 
uso 
contextual; pontuação do 
diálogo e 
reticências 
• Fonemas / sibilantes: /s/, /z/ 
representados pela letra “s” 
(sapo, 
casa. 
• Sufixos: esa e eza 
• Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/ 
representadas pela letra “x” 
(xarope, fixo, próximo, exato) 
– sons da letra X 
• Manuseio e uso de 
dicionário, enciclopédias e 
gramáticas 
• Vocabulário: ampliação, 
significação, sinônimos e 
antônimos 
(inferir o sentido a partir da 
leitura 
e uso do dicionário) 

 

Conhecimentos Literários 
 
• Obras literárias (apreciação, 
escuta e manuseio; 
compreensão 
e interpretação, leitura 
individual e 
coletiva) 
• Livros e obras infantis 
• Clássicos da literatura 
Infantil 
• Comentário crítico de obra 

• Gêneros da tradição oral: 
parlendas, trovinhas, trava-
língua, 
adivinhação, piadas e 
cantigas 
(exploração, memorização e 
produção oral) 
• Suportes e portadores – 
criação 
de espaços para publicação 
(mural, 
varal, revistas, jornais, 
placas, faixas, folhetos, 
cartazes, etc.) 
• 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, etc. 
• Debates: espontâneo, 
temático, 
intencional e planejado 
(escuta 
organizada e apresentação 
de argumentos, opiniões e 
comentários) 
• Seminário: exposição oral 
na sala, usando apoio de 
anotações; estudo de algum 
modelo (exposição gravada 
em vídeo, por exemplo) 
Técnica de discussão em 
grupo,  
para posterior plenária: 
debate de 
temas em grupos, 
elaboração de 
síntese seguida de 
apresentação 
para o grande grupo 

 
Conhecimentos 
linguísticos 
articulados com textos: 
 
• Pontuação: importância e 
uso 
contextual; pontuação do 
diálogo e 
reticências 
• Verbos: presente, passado 
e futuro 
• Verbos “pôr”, “querer”, 

“dizer” – 

foco na forma ortográfica 
• Verbos na terceira 
conjugação 
(partir, sorrir), nas formas 
“sorrisse”, 
“partisse”, sendo 
contrapostos a 
outras palavras, como 
“tolice”, 
“meninice 
• Contraposição – fazendo / 
fazeno 
(uso popular do gerúndio) 
• Análise das diversas 
formas de 
uso: por que, por quê, 
porque, porquê 

partir de fatos 
motivadores 
• Suportes e portadores – 
criação 
de espaços para 
publicação (mural, 
varal, revistas, jornais, 
placas, faixas, folhetos, 
cartazes, etc.) 
• 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, etc. 
• Debates: espontâneo, 
temático, 
intencional e planejado 
(escuta 
organizada e 
apresentação de 
argumentos, opiniões e 
comentários) 
• Seminário: exposição 
oral na sala, usando 
apoio de anotações; 
estudo de algum modelo 
(exposição gravada em 
vídeo, por exemplo) 
Técnica de discussão em 
grupo,  
para posterior plenária: 
debate de 
temas em grupos, 
elaboração de 
síntese seguida de 
apresentação 
para o grande grupo 

 
Conhecimentos 
linguísticos 
articulados com textos: 
 

• Pontuação: importância 
e uso 
contextual; pontuação do 
diálogo e 
reticências 
• Verbos: presente, 
passado e futuro 
• Verbos “pôr”, “querer”, 

“dizer” – 

foco na forma ortográfica 
• Verbos na terceira 
conjugação 
(partir, sorrir), nas formas 
“sorrisse”, 
“partisse”, sendo 
contrapostos a 
outras palavras, como 
“tolice”, 
“meninice 
• Fonemas / sibilantes: 
/s/, /z/ 
representados pela letra 
“s” (sapo, 
casa. 
• Sufixos: esa e eza 
• Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, 
/z/ 
representadas pela letra 
“x” (xarope, fixo, próximo, 
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concordância nominal e 
verbal, 
coerência e coesão, 
características 
do gênero produzido, etc. 
 
Conhecimentos 
linguísticos 
articulados com textos: 
 
• Revisão das classes 
gramaticais, tonicidade e 
separação silábica 
• Letra maiúscula: nomes 
próprios, 
início de frases e 
parágrafos. 
• Acentuação de palavras 
conhecidas 
• Pontuação: importância e 
uso 
contextual; pontuação do 
diálogo e 
reticências 
• 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” 
• Fonemas / sibilantes: /s/, 
/z/ 
representados pela letra “s” 
(sapo, 
casa. 
• Sufixos: esa e eza 
• Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/ 
representadas pela letra “x” 
(xarope, fixo, próximo, 
exato) – sons da letra X 
• Manuseio e uso de 
dicionário, enciclopédias e 
gramáticas 
• Vocabulário: ampliação, 
significação, sinônimos e 
antônimos 
(inferir o sentido a partir da 
leitura 
e uso do dicionário) 

 
Conhecimentos Literários 
 
• Obras literárias 
(apreciação, escuta e 
manuseio; compreensão 
e interpretação, leitura 
individual e 
coletiva) 
• Livros e obras infantis 
• Clássicos da literatura 
Infantil 

literária 
• Poesia / Poema: moderna e 
contemporânea;  
• Letra de música: 
compreensão do 
contexto da autoria; paródias 
 

• Fonemas / sibilantes: /s/, 
/z/ 
representados pela letra “s” 
(sapo, 
casa. 
• Sufixos: esa e eza 
• Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/ 
representadas pela letra “x” 
(xarope, fixo, próximo, 
exato) – sons da letra X 
• Manuseio e uso de 
dicionário, enciclopédias e 
gramáticas 
• Vocabulário: ampliação, 
significação, sinônimos e 
antônimos 
(inferir o sentido a partir da 
leitura 
e uso do dicionário) 

 
Conhecimentos Literários 
 
• Obras literárias 
(apreciação, 
escuta e manuseio; 
compreensão 
e interpretação, leitura 
individual e 
coletiva) 
• Ditados populares, trovas, 
literatura de cordel e 
adivinhações. 
Contos de fada, contos 
populares, 
contos indígenas e 
africanos, 
folclóricos, causos, mitos e 
fábulas 
• Livros e obras infantis 
• Clássicos da literatura 
Infantil 
• Cordel: análise do gênero 
e estudo de obras de alguns 
autores, entre eles: Leandro 
Gomes de Barros. 
(sugestão: visitar o site: 
<www.secrel.com.br/jornald
epoesia>. 

exato) – sons da letra X 
• Manuseio e uso de 
dicionário, enciclopédias 
e gramáticas 
• Vocabulário: ampliação, 
significação, sinônimos e 
antônimos 
(inferir o sentido a partir 
da leitura 
e uso do dicionário) 

 

Conhecimentos 
Literários 
 
• Obras literárias 
(apreciação, 
escuta e manuseio; 
compreensão 
e interpretação, leitura 
individual e 
coletiva) 
• Livros e obras infantis 
• Clássicos da literatura 
Infantil 
• Texto teatral: leitura de 

um texto 

teatral completo, 
observando 
características de gênero 
(Ex: obras 
de Maria Clara Machado) 
 

MATEMÁTICA    

1º Bimestre – 15/02 a 

26/04 
2º Bimestre – 27/04 a 09/07 3º Bimestre – 26/07 a 04/10 

4º Bimestre – 05/10 a 

20/12 

Números e operações 
 
• Reconhecimento de outros 
sistemas de numeração 
(romana) em contexto da 
História da Matemática para 

Números e operações 
 

• Números decimais: 
- Leitura, escrita, 
comparação e ordenação de 
registros numéricos pela 

Números e operações 
 

• Reconhecimento de 
números 
naturais e de números 
racionais 

Números e operações 
 

• Números fracionários: 
- Resolução de 
situaçõesproblema 
envolvendo números 
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a compreensão da 
importância do número para 
a civilização atual 
• Sistema de Numeração 
Decimal: 

- Registro, leitura e escrita 
numérica de grandes 
quantidades; 
- Composição e 
decomposição; 
- Comparação de 
números e representação 
na reta numérica; 
- Situações-problema 
envolvendo as quatro 
operações e o Sistema 
Monetário Brasileiro – 
explorando a diversidade 
de procedimentos e de 
registros 

 

Grandezas e medida 

 

• Construção e utilização 
adequada 
dos principais instrumentos 
de 
medidas presentes no 
contexto 
sociocultural: 

-Régua 
-Fita métrica 
-Balanças 
-Recipientes graduados 
-Relógios 

• Socialização de 
procedimentos e de 
registros de medições de: 
tempo, capacidade, massa, 
comprimento. 
• Resolução de situações-
problema 
significativas que requeiram 
transformações mais 
importantes e a descoberta 
de suas relações:  

-Comprimento (Km/m; 
m/dm; m/cm; cm/mm; m/ 
mm);  
-Superfície (m2/dm2 e 
dm2/ cm2);  
-Massa (Kg/g; g/mg; 
t/kg);  
-Capacidade (L/mL);  

-Tempo: (h/min; 

min/seg;dia/hora; 

semana/dia; mês/dia; 

ano/dia; ano/ mês) 

• Reconhecimento da 
presença e da importância 
das medidas em outras 
áreas do conhecimento e 
nas profissões 
• Reconhecimento da 
evolução das 
medidas e de seus 
instrumentos na 
história da civilização 
• Sistema Monetário 
Brasileiro: 
-Utilização em situações-
problema 
que envolvam a relação 
custo X 
mercadoria 

compreensão de 
características dos números 
decimais (valor posicional, 
função 
da vírgula); 
- Equivalência de números 
decimais com diferentes 
números de casas decimais 
por meio de 
complementação de 0 (zero) 
(1,5 = 1,500); 
- Resolução de situações-
problema 
envolvendo decimais com 
dinheiro 
e medidas com situações de 
adição e subtração 
explorando a diversidade de 
procedimentos e de 
registros 

 

Grandezas e medida 

 

• Realização de leituras de 
medidas 
em instrumentos que 
expressem o 
resultado por número 
decimal. 
 

• Socialização de 
procedimentos e de registros 
de medições de: tempo, 
capacidade, massa, 
comprimento. 
• Resolução de situações-
problema 
significativas que requeiram 
transformações mais 
importantes e a descoberta 
de suas relações:  

-Comprimento (Km/m; 
m/dm; m/cm; cm/mm; m/ 
mm);  
-Superfície (m2/dm2 e 
dm2/ cm2);  
-Massa (Kg/g; g/mg; t/kg);  
-Capacidade (L/mL);  

-Tempo: (h/min; 

min/seg;dia/hora; semana/dia; 

mês/dia; ano/dia; ano/ mês) 

• Medidas de comprimento e 
área: 
cálculo do perímetro e da 
área 
de figuras desenhadas em 
malhas 
quadriculadas e comparação 
de 
perímetros e áreas de duas 
figuras 
sem uso de fórmulas 
• Sistema Monetário 
Brasileiro: 
-Utilização em situações-
problema 
que envolvam a relação custo 
X 
mercadoria 

 

Espaço e forma 
 

• Cálculo do perímetro e da 
área 
de figuras planas a partir de 

(decimais e fracionários) no 
dia 
a dia 
• Reconhecimento de 
múltiplos 
e divisores em contextos do 
cotidiano: 
- x 2 = número par, dobro; 
- x 3 = triplo; 
- x10, x100, x1000 
• Resgate da contagem por 
agrupamento: 
-Porcentagem em contextos 
significativos (10%; 25%; 
50%; 
75%; 100%) relacionados a 

decimais 
 

Grandezas e medida 

 

• Socialização de 
procedimentos e de 
registros de medições de: 
tempo, capacidade, massa, 
comprimento. 
• Resolução de situações-
problema 
significativas que requeiram 
transformações mais 
importantes e a descoberta 
de suas relações:  

-Comprimento (Km/m; 
m/dm; m/cm; cm/mm; m/ 
mm);  
-Superfície (m2/dm2 e 
dm2/ cm2);  
-Massa (Kg/g; g/mg; 
t/kg);  
-Capacidade (L/mL);  

-Tempo: (h/min; 

min/seg;dia/hora; 

semana/dia; mês/dia; 

ano/dia; ano/ mês) 

• Interpretação, criação e 

produção de textos que 

constem informações que 

envolvam medidas 

 

• Sistema Monetário 
Brasileiro: 
-Utilização em situações-
problema 
que envolvam a relação 
custo X 
mercadoria 

 

Espaço e forma 
 

• Representação de locais, 
espaços e edificações por 
meio de maquetes utilizando 
poliedros, esferas, cilindros 
e cones 
• Reconhecimento de 
semelhanças e diferenças 
entre poliedros 
(prismas, pirâmides e 
outros) 
identificando elementos 
semelhantes e diferentes 
(faces, vértices e arestas) 
 

Tratamento da informação 
 

fracionários (parte,todo e 
fração de quantidade) no 
contexto social; 
- Resolução de 
problemas envolvendo 
ideia de equivalência e 
desigualdades de frações 
• Formulação, 
interpretação de 
situações-problema 
envolvendo 
as quatro operações 
(adição, subtração, 
multiplicação e divisão) 
que envolvam números 
naturais e números 
racionais (fração e 
número decimal) 
especificamente: 

-Multiplicação: natural 
x fração; 
natural X decimal; 
- Divisão: natural ÷ 
natural; fração 
÷ natural; 
- Fração de 
quantidade para 
cálculo de 
porcentagem simples 
(10%; 25%; 50%; 
75%); 
- Adição e subtração 
de frações 
com denominadores 
diferentes por 
meio das 
equivalências; 
- Cálculo mental: 
cálculo aproximado, 
estimativa, uso da 
calculadora, 
socialização de 
estratégias de 
conferência 

 

Grandezas e medida 
 

• Socialização de 
procedimentos e de 
registros de medições de: 
tempo, capacidade, 
massa, comprimento. 
• Resolução de situações-
problema 
significativas que 
requeiram 
transformações mais 
importantes e a 
descoberta de suas 
relações:  

-Comprimento (Km/m; 
m/dm; m/cm; cm/mm; 
m/ mm);  
-Superfície (m2/dm2 e 
dm2/ cm2);  
-Massa (Kg/g; g/mg; 
t/kg);  
-Capacidade (L/mL);  

-Tempo: (h/min; 

min/seg;dia/hora; 

semana/dia; mês/dia; 

ano/dia; ano/ mês) 

• Relacionamento das 
principais 
frações das principais 
unidades de 



 
SEEDF/CREC/... 

72 
 

 

Espaço e forma 
 

• Reconhecimento e 
representação 
de deslocamentos e 
orientações por meio de 
mapas 
• Ampliação e ou redução 
de figuras por meio de 
desenhos ou figuras 
mantendo as devidas 
proporções com recursos 
do quadriculamento 
 
Tratamento da informação 
 
• Leitura e interpretação de 
informações presentes nos 
meios 
de comunicação e no 
comércio, 
registradas por meio de 
tabelas e 
gráficos 
• Registros de eventos na 
reta da 
linha do tempo 
• Situações-problema 
envolvendo 
interpretação de tabelas e 
gráficos 
 

situações- problema 
• Identificação dos principais 
quadriláteros e suas 
propriedades 
• Construção de sólidos 
geométricos: composição e 
decomposição 
 

Tratamento da informação 
 
• Leitura e interpretação de 
informações presentes nos 
meios 
de comunicação e no 
comércio, 
registradas por meio de 
tabelas e 
gráficos 
• Noções de combinação 
associada 
à multiplicação e tabela 
• Situações-problema 
envolvendo 
interpretação de tabelas e 

gráficos 

• Leitura e interpretação de 
informações presentes nos 
meios 
de comunicação e no 
comércio, 
registradas por meio de 
tabelas e 
gráficos 
• Situações-problema 
simples, 
envolvendo noções de 
possibilidade 
e probabilidade 
• Situações-problema 
envolvendo 
interpretação de tabelas e 

gráficos 

medidas (Exemplo: ½ 
Metro = 50 
cm; ¼L = 250 mL; ½ de 
hora = 
30 min) 
• Sistema Monetário 
Brasileiro: 
-Utilização em situações-
problema 
que envolvam a relação 
custo X 
mercadoria 

 

Espaço e forma 
 
• Percepção de 
elementos geométricos 
nas formas da natureza, 
nas criações artísticas, na 
tecnologia e na 
arquitetura Identificação 
de figuras espaciais por 
meio de suas vistas: 
frontal, lateral e superior. 
 

Tratamento da 
informação 
 
• Leitura e interpretação 
de informações presentes 
nos meios 
de comunicação e no 
comércio, 
registradas por meio de 
tabelas e 
gráficos 
• Construção e 
interpretação de gráficos 
de colunas, barras e 
produção de textos 
• Interpretação de 
gráficos de setor 
• Situações-problema 
envolvendo 
interpretação de tabelas e 

gráficos 

CIÊNCIAS    

1º Bimestre – 15/02 a 

26/04 
2º Bimestre – 27/04 a 09/07 3º Bimestre – 26/07 a 04/10 

4º Bimestre – 05/10 a 

20/12 

Ambiente 
 
• Sistema solar – corpos 
celestes, 
tamanho relativo e distância 
da 
terra (lua, sol, planetas) 
• Sistema solar: satélites 
naturais 
e artificiais 
• Translação, rotação e 
inclinações do eixo da Terra 
• Calendário, ano bissexto e 
estações do ano 
• Pontos de referência: 
pontos cardeais, orientação 
por constelações, nascente 
e poente 
• Rosa dos Ventos 
• Magnetismo terrestre 
• Uso de bússola na 
orientação e 
determinação dos pontos 
cardeais 
e outras formas de 

Ambiente 

 

• Constituição do planeta 
Terra 
• Estrutura do planeta Terra: 
crosta terrestre e magma 
• Rochas: composição, 
classificação, tipos e 
utilização 
• Atmosfera terrestre 
• Tempo atmosférico (chuva, 
sol, calor, frio, umidade, 
granizo, 
neve, neblina e geada) 
• Tempo cronológico 
• Diferenciação entre tempo 
atmosférico e tempo 
cronológico 
• Clima: diversidade climática 
brasileira, clima e forma de 
vida 
• Estação meteorológica 
• Poluição, desmatamento, 
efeito 
estufa, aquecimento global e 

Ser Humano e saúde 
 
• Identificação das partes do 
corpo humano 
• Noções básicas sobre 
digestão, 
circulação, respiração, 
excreção, 
locomoção 
• Noções dos sistemas do 
corpo 
humano: 

- Sistemas digestório, 
circulatório 
e respiratório 
- Sistema respiratório: 
trocas gasosas (oxigênio 
x gás carbônico) 
- Sistema locomotor, 
urinário, genital e 
endócrino 

• Relação entre corpo 
humano e 
pressão atmosférica 
(respiração como resultado 

Ambiente 

 

• Reino animal: 
classificação 
• Reino vegetal: 
classificação 
• Bactérias, protozoários 
e fungos: características 
• Seres vivos 

• Seres não vivos 
• Relação entre os seres 
vivos: cadeia alimentar 
• Ecologia: preservação 
do ambiente 
• Ecossistema 
• Visão: Interpretação que 
o cérebro faz do que vê 
• Interpretações dos 
fenômenos 
luminosos 
• Reflexão e refração 
• Ilusão de ótica e 
miragem 
• Decomposição da luz 
branca no 
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orientação 
(Sistema de 
Posicionamento Global - 
GPS) 
• Fases da lua e eclipses 

lunares 

• Calendário lunar 
 
Recursos Tecnológicos 
 
• Invenções e descobertas 
realizadas no Brasil e no 
mundo  
• Transformação de 
materiais 
• Impacto da 
transformações de 
materiais sobre o meio 
ambiente 
• Relação da tecnologia 
com as Ciências Modernas 
e Contemporâneas 
• Influência da tecnologia na 
transformação de materiais 
• Avanço tecnológico: 
vacinas, 
medicamentos, eletrônicos 
e alimentos industrializados 
• Ambientes naturais 
• Ambientes construídos 
• Impacto das ações do 
homem no ambiente 
• Reaproveitamento de 
produtos: 
metais e papéis. 

catástrofes naturais 
• Ar atmosférico 
• Composição do ar 
atmosférico 
• Poluição do ar 
• Água 
• Estados físicos da água 

• Mudança dos estados 
físicos da 
água 
• Ciclo da água (formação das 
chuvas, geadas, granizo, 
neve) 
• Noções de lençóis freáticos 
• Enchentes: o papel do solo 
na 
regulação da infiltração da 
água 
da chuva 
• Energia 
• Eletricidade e a vida dos 
seres 
humanos 
• Conservação, transformação 
e 
geração de energia 
• Energia eólica, hidrelétrica, 
termoelétrica 
• Noções básicas de circuito 
elétrico 
• Combustíveis: álcool 
(origem e produção) e 
petróleo (origem, extração e 
refino). 

da diferença entre a pressão 
interna dos pulmões e a 
pressão atmosférica) 
• Célula 
• Estrutura da célula: seres 
unicelulares e pluricelulares 
• Noções básicas de 
informação 
genética no DNA 
• Noções de célula-tronco e 
Transgênicos 

• Pele: impressões digitais 
• Semelhanças e diferenças 
de 
gênero, étnico-raciais, 
afetivas entre os seres 
humanos e relações 
socioculturais 
• Diferença no 
desenvolvimento de 
meninos e meninas: 
menstruação, sexualidade, 
fecundação, gravidez e 
herança 
genética 
• Cuidados com o corpo 
 

prisma, formação do 

arco-íris 

 

Ser Humano e saúde 

 

• Alimentação 
• Função dos alimentos: 
construtores, reguladores 
e energéticos 
• Prática de esportes e 
atividades 
físicas 
• Tipos de nutrientes: 
vitaminas, 
minerais 
• Cultura alimentar no 
Brasil: alimentação 
regional e influência 
contemporânea da mídia 
• Tipos de gorduras na 
alimentação: saturadas, 
insaturadas, transgênicas 
e sua ação no organismo. 
• Uso de agrotóxicos e 
alimentos 
Orgânicos 

• Doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) 
• Prevenção e uso de 

drogas  

 ARTES    

1º Bimestre – 15/02 a 

26/04 
2º Bimestre – 27/04 a 09/07 3º Bimestre – 26/07 a 04/10 

4º Bimestre – 05/10 a 

20/12 

Plástica e Cênica 
 

• Cores primárias, 
secundárias e 
terciárias 
• Cores frias e cores 
quentes 
• Cores e suas diversas 
representações na natureza 
e as 
produzidas pelo homem 
• Desenho de observação 
(paisagem, pessoas, 
objetos) 
• Desenho de observação e 
de 
imaginação sobre a cidade. 
(casa, rua, quadra, escola, 
bairro, cidade) 
• Criação de desenhos, 
pinturas, 
construções e esculturas 
temáticas 
• Apreciação de artistas 
nacionais 
que utilizaram a cidade e 

temáticas sociais para 

elaboração de trabalho 

plástico. 

• Elementos básicos da 
linguagem 
visual: relação entre ponto, 
linha, 
plano, cor, textura, forma, 
volume, 
luz, ritmo, movimento, 

Plástica e Cênica 
 
• Profissões artísticas: pintor, 
escultor, arquiteto, artesão, 
musicista, ator, fotógrafo, 
designer, poeta, profissionais 
circenses e escritor 
• Estudo do artesanato 
regional, com ênfase no 
nacional 
• Estudo da relação da arte e 
do artesanato com a cultura 
do estudante e de outras 
regionais 
• Criação livre de desenhos, 
pinturas, construções, 
esculturas, fotografias, 
colagens, mosaicos, cinema, 
vídeo 
• Técnicas artísticas variadas 
com instrumentos e materiais 
diversificados 
• Diferentes tipos e tamanhos 
de suporte para elaboração 
de trabalhos em arte 
• Arte como manifestação da 
cultura e identidade de um 
povo. 
(matrizes brasileiras) 

 

Música 
 
• Percussão corporal 
• Canções de ritmos diversos: 
cantigas de roda, marchinhas, 
marchas, samba, rock, valsa, 

Plástica e Cênica 
 

• Manifestações folclóricas, 
populares 
• Comunicação espontânea 
das diferentes sensações: 
olhar, ver, escutar, ouvir, 
comer, pegar e cheirar, etc. 
• Diálogo: improvisação e 
criação 
de pequenas cenas 
• Expressão corporal 
• Expressão vocal: 
articulação, dicção e 
projeção 
• Interpretação de 
personagens 
de narrativas e textos 

infantis 

espetáculos teatrais, 
histórias em 
quadrinho, filmes, 
propagandas, 
desenhos animados e 
programas 
infantis de TV 
• Dramatização de histórias 
criadas 
pelos estudantes 
• Elementos teatrais visuais 
e 
sonoros: máscaras, 
maquiagem, 
cenário, sonoplastia, figurino 
e 
iluminação 

Plástica e Cênica 
 

• Noções de plano, 
volume e 
espaço bi e tridimensional 
• Primeiras noções de 
perspectiva 
/ profundidade 
• Construções 
tridimensionais 
• Proporção 
• Apreciação de obras de 

artistas 

do modernismo brasileiro 
• Arte no Brasil e seus 
artistas 
regionais 
• Apreciação de obras 
artísticas 
em períodos e 
movimentos 
diferenciados 
• Visita a pontos turísticos 
da cidade para 
apreciação e realização 
de desenhos, esboços e 
ou textos e comparativo 
com obras de outras 
localidades nacionais e 
internacionais 
• Espaços de informações 
e de 
comunicação 
artística/cultura: museus, 
mostras, exposições, 
galerias, oficinas, ateliês, 
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equilíbrio 
 

Música 
 
• Percussão corporal 
• Canções de ritmos 
diversos: 
cantigas de roda, 
marchinhas, 
marchas, samba, rock, 
valsa, 
baião, indígenas e africanas 
• Rock: história de 
diferentes 
bandas e artistas 
comparados aos 
brasilienses 
• Músicas cívicas 
 
 

baião, indígenas e africanas 
• História dos principais 
estilos e 
movimentos da música 
popular 
brasileira (MPB) 
• Grupos musicais de diversas 
culturas 
• Músicas cívicas 
 

• Tríade essencial do teatro: 
ator, 
texto e plateia 
• Movimentos expressivos: 
ações 
dramáticas por meio da 
exploração 
de deslocamentos, planos, 
peso e 
fluência 
• Expressividade corporal 
em 
movimentos socioculturais 
(frevo 
maracatu, quadrilha, samba, 
capoeira) e outros de 
diferentes 
contextos 
• Coreografias de danças 
folclóricas, populares e 
outros de diferentes 
contextos (produção, 
criação etc.) 
• Apreciação de 
manifestações 
multiculturais de 
espetáculos locais 
e nacionais 

 

Música 
 
• Percussão corporal 
• Confecção de instrumentos 
com 
elementos da natureza 
como: 
galhos de árvores, folhas, 
vagens, 
sementes e bambus 
• Canções de ritmos 
diversos: 
cantigas de roda, 
marchinhas, 
marchas, samba, rock, 
valsa, 
baião, indígenas e africanas 
• Jogos folclóricos: canções 
folclóricas, indígenas, 
africanas, 
sobre bichos e marchinhas 
carnavalescas. 

pontos 
turísticos e outros 
 

Música 
 
• Percussão corporal 
• Banda rítmica (com 
instrumentos 
convencionais ou de 
materiais 
reutilizáveis) 
• Canções de ritmos 
diversos: 
cantigas de roda, 
marchinhas, 
marchas, samba, rock, 
valsa, 
baião, indígenas e 
africanas 
• Comunidade Quilombola 
do 
Distrito Federal. 
• Músicas cívicas 
• Filmes musicais 
diversos 
• Sonoplastia para filme 
mudo. 
• Espetáculos musicais 
nacionais 
• Criações musicais: 
paródias e 
jingles 

GEOGRAFIA 

1º Bimestre – 15/02 a 

26/04 
2º Bimestre – 27/04 a 09/07 3º Bimestre – 26/07 a 04/10 

4º Bimestre – 05/10 a 

20/12 

• Localização espacial, 
meios de orientação, 
direção, distância 
• Referenciais de 
localização, pontos 
cardeais, direção, 
distância, as divisões e 
contornos políticos dos 
mapas, o sistema de cores 
e legendas 
• Tipos de mapa 
• Projeções cartográficas 
• Proporção e escala 

• Brasil, Estados, capitais e 
regiões (condicionantes 
histórico sociais, 
geográficos, econômicos, 
culturais) 
• Transformações culturais e 
suas 
influências no meio físico 
• Regiões brasileiras: 
características, paisagens, 
modos de produção e 
organização social 
• Etapas de ocupação do 
Brasil 
- semelhanças, permanências 
e 
mudanças 

• Aspectos geográficos do 
Brasil: 
relevo, vegetação, 
hidrografia e clima, 
população, tamanho e 
distribuição 
• Realidade das diferentes 
comunidades (urbana, do 
campo, 
quilombolas, indígenas e 
outras) 
• Espaços: urbano e rural e 
suas 
semelhanças e diferenças 

• Indústria e comércio: 
suas interferências na 
organização das 
cidades e regiões 
• Meio ambiente: 
preservação e 
Degradação  
• Desenvolvimento 
sustentável 
• TIC (Tecnologia, 
Informação e 
Comunicação): As novas 
tecnologias no cenário da 
globalização 
 

HISTÓRIA 
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1º Bimestre – 15/02 a 

26/04 
2º Bimestre – 27/04 a 09/07 3º Bimestre – 26/07 a 04/10 

4º Bimestre – 05/10 a 

20/12 

• O estudante e o tempo: o 
tempo no cotidiano; fontes 
históricas; tempo histórico 
e social. 
• Constituição da sociedade 
Brasileira: povos 
originários; grandes 
navegações; a chegada 
dos portugueses ao Brasil. 
• Transformação de vida 
dos povos originários 
(indígenas) com a chegada 
dos europeus 

• Presença dos povos 
africanos no Brasil: 
Escravização e resistência 
(Quilombos) 
• Localização das regiões de 
imigração do negro para o 
Brasil e áreas de 
concentração 
• Formação social do Brasil: 
matriz indígena; matriz 
africana; matriz portuguesa. 
• Contribuições culturais, 
sociais e 
étnicas dos imigrantes 
europeus e asiáticos. 

• Formação econômica do 
Brasil 
– ciclos econômicos. 
• Revoltas populares no 
Brasil colonial. 
• Independência do Brasil: 
Império 
• Proclamação da República 
e suas causas e 
consequências para a 
organização do país. 
 

• Períodos da República 
• Reconhecimento do 
contexto da 
desigualdade étnico-racial, 
social e de gênero no 
Brasil. 
• A vida em sociedade: 
história de comunidades 
locais, rurais,  
quilombolas, indígenas do 
DF e 
do Brasil. 
• Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, 
Estatuto da criança e do 
Adolescente, Estatuto do 
Idoso, leis 10.639/03 e 
11.645/08. 
 

 

 

 

 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 30 DE CEILÂNDIA 
PLANO DE ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS 

 
6º ANO - 2018 

 

 
 1º Bimestre 

 

 
2º Bimestre 

 
3º Bimestre 

 
4º Bimestre 

 
Greetings 
Alphabet 
Colors 

Numbers 1- 20 
Countries and 
nationalities 

Months, days of the 
week 

Personal pronouns 
ID cards 

 
Livro: Unidade 1 

 
Trabalho paralelo: 
Produção de um 

dicionário ilustrativo. 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
Atividades orais e 

escritas, seminários, 
trabalhos de 

pesquisa, participação 
nas aulas, etc. 

 

 
Numbers 20-50 
Question words 
Family members 

Possessive adjectives 
Demonstrative pronouns 

Verb to be – affirmative form 
Poster 

 
 

Livro: Unidade 2 
 

Trabalho paralelo: Produzir 
uma árvore genealógica para 

que o aluno possa 
compreender o vocabulário de 

maneira significativa. 
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
Atividades orais e escritas, 
seminários, trabalhos de 

pesquisa, participação nas 
aulas, etc. 

 

 
Verb to be – negative and 

interrogative form 
Numbers 50 -100 

Places 
There is /There are 
Frequency adverbs 

Maps 
 
 

Livro: Unidade 4 
 

Trabalho paralelo: 
Fotografar banners, 

outdoors e fachadas de 
estabelecimentos 

comerciais com palavras ou 
frases em inglês. 

 
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
Atividades orais e escritas, 
seminários, trabalhos de 

pesquisa, participação nas 
aulas, etc. 

 

 
Ordinal numbers 

Food, measure, containers 
Imperative 

Recipe 
Song 

 
 
 
 

Livro: Unidade 6 
 

Trabalho paralelo: 
Produção de receitas 

simples. 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
Atividades orais e escritas, 
seminários, trabalhos de 

pesquisa, participação nas 
aulas, etc. 

 

 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 30 DE CEILÂNDIA 
PLANO DE ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS 

 
7º ANO - 2018 

 

 
1º Bimestre 

 
2º Bimestre 

 
3º Bimestre 

 
4º Bimestre 
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Part of the body 
Sports activities 

Can / Can´t 
Simple present 

Newspaper article 
 

Livro: Unidade 1 
 

Trabalho paralelo: 
Produção de uma 

“sketch”, encenando 
uma consulta cômica.  
 

 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
 

Atividades orais e 
escritas, seminários, 

trabalhos de 
pesquisa, participação 

nas aulas, etc. 
 

 
Clothes 

Physical descriptions 
Present continuous 

Comic book 
Profil 

 
Livro: Unidade 2 

 
Trabalho paralelo: Produção 
de um pequeno perfil/ e-mail. 

 
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
Atividades orais e escritas, 
seminários, trabalhos de 

pesquisa, participação nas 
aulas, etc. 

 

 
Parts of the house / 

Furniture 
Family members 

How many 
Demonstrative pronouns 

Classified 
 

Livro: Unidade 3 
 

Trabalho paralelo: Produção 
de um vídeo apresentando 

sua casa em inglês. 
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
Atividades orais e escritas, 
seminários, trabalhos de 

pesquisa, participação nas 
aulas, etc. 

 

 
Plural forms 

School subjects 
Days of the week 
Telling the time 

Comic book 
 

Livro: Unidade 6 
 

Trabalho paralelo: Fazer 
uma história em 

quadrinhos com a rotina 
diária. 

 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
 

Atividades orais e escritas, 
seminários, trabalhos de 

pesquisa, participação nas 
aulas, etc. 

 

 
 
 
 
 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 30 DE CEILÂNDIA 
PLANO DE ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS 

 
8º ANO - 2018 

 

 
1º Bimestre 

 

 
2º Bimestre 

 
3º Bimestre 

 
4º Bimestre 

 
Means of 

transportation 
Vocabulary about trips 
Simple past - regular 

and irregular 
Email 

 
 

Livro: Unidade 1 
 

Trabalho paralelo: 
Produção de vídeo 

turístico com legenda 
e imagens sobre uma 

cidade ou país. 
 
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
Atividades orais e 

escritas, seminários, 
trabalhos de 

pesquisa, participação 
nas aulas, etc. 

 

 
Passive voice 

Comparative adjectives 
TV programs 
Film genres 

Poster 
 

Livro: Unidade 2 
 

Trabalho paralelo: 
Confeccionar pôsteres de 
filmes com base no tema 

patrimônio cultural. 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
Atividades orais e escritas, 
seminários, trabalhos de 

pesquisa, participação nas 
aulas, etc. 

 

 
Jobs and careers 
Relative pronouns 

Superlative adjectives 
Biography 

Lyrics 
 

Livro: Unidade 3 
 

Trabalho paralelo: Criar 
clipes musicais. Eles 

deverão escolher uma 
música em inglês e utilizar 

imagens da internet ou suas 
próprias imagens para 

descrever a letra da música. 
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
Atividades orais e escritas, 
seminários, trabalhos de 

pesquisa, participação nas 
aulas, etc. 

 

 
Part of the body 

Should 
Giving advice  about 

health 
Imperative (review) 

 
 

Livro: Unidade 5 
 

Trabalho paralelo: Criar 
uma pequena cena entre 

médico e paciente, 
usando o “should” para 

dar conselhos e o 
vocabulário adquirido. 

 
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
Atividades orais e escritas, 
seminários, trabalhos de 

pesquisa, participação nas 
aulas, etc. 
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9º ANO - 2018 
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1º Bimestre 
 

2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 
Countries, 

nationalities, 
languages 

Indefinite pronouns 
Statistical text 

Song  
 

Livro: Unidade 4 
 

Trabalho paralelo: 
Produzir 

versão/tradução de 
uma música brasileira 
para a língua inglesa. 
 

 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
 

Atividades orais e 
escritas, seminários, 

trabalhos de 
pesquisa, participação 

nas aulas, etc. 

 
Vocabulary related to library 

Poem, fiction, fairy tale 
Present perfect (for 

experience) 
 
 
 

Livro: Unidade 2 
 

Trabalho paralelo: Criar uma 
apresentação em slides com 

legendas contando a 
experiência de leitura de um 

livro. 
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
Atividades orais e escritas, 
seminários, trabalhos de 

pesquisa, participação nas 
aulas, etc. 

 

 
Food, kinds of packaging 

Countable an uncountable 
nouns 

Short story 
Shopping list 

 
 

Livro: Unidade 6 
 

Trabalho paralelo: Fazer 
uma receita em inglês, 

explicando para a turma os 
ingredientes necessários e 
as instruções de preparo.  

 
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
Atividades orais e escritas, 
seminários, trabalhos de 

pesquisa, participação nas 
aulas, etc. 

 

 
Internet terms 
Modal verbs 

Newspaper article 
 

 
Livro: Unidade 3 

 
Trabalho paralelo: 

Produzir um vídeo clip 
“school memory”, 

mostrando sua trajetória 
no CEF 30, com legenda 

nas imagens e trilha 
sonora. 

 
 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
Atividades orais e escritas, 
seminários, trabalhos de 

pesquisa, participação nas 
aulas, etc. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - 2018 - CONTEÚDO 

 

 

8º ANO 

1º BIMESTRE 

 

 REVISÃO DE CLASSES GRAMATICAIS  

 VERBOS REGULARES (TEMPOS PRIMITIVOS E DERIVADOS) E IRREGULARES 

 ACENTUAÇÃO  

 USO DOS PORQUÊS  

 LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO. 
 

 

2º BIMESTRE 

 

 CONOTAÇÃO E DENOTAÇÃO  

 ADJUNTO ADNOMINAL E COMPLEMENTO NOMINAL  

 PERÍODO SIMPLES, ORAÇÃO ABSOLUTA.  

 PERÍODO COMPOSTO, ORAÇÃO PRINCIPAL. 

 TRANSITIVIDADE VERBAL, COMPLEMENTO VERBAL.  

 LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO. 
 

 

3º BIMESTRE 

 

 VOZES VERBAIS  

 CLASSIFICAÇÃO DE VERBOS QUANTO À PREDICAÇÃO 

 APOSTO E VOCATIVO 

 NOÇÕES DE COLOCAÇÃO PRONOMINAL 
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 LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO. 
 

 

4º BIMESTRE 

 

 CONJUNÇÕES COORDENATIVAS 

 ORAÇÕES COORDENADAS  

 LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO. 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA -  2018 -  CONTEÚDO 

 

 

9º ANO 

1º BIMESTRE 

 

 ESTRUTURA DAS PALAVRAS 

 PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS 

 ACENTUAÇÃO GRÁFICA  

 PONTUAÇÃO 

 LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO. 

 FIGURAS DE ESTILO, PENSAMENTO E SINTAXE. 
 

 

2º BIMESTRE 

 

 TRANSITIVIDADE VERBAL - REVISÃO 

 PERÍODO COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO: ORAÇÕES SUBSTANTIVAS  

 LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO. 

 FIGURAS DE ESTILO, PENSAMENTO E SINTAXE. 
 

 

3º BIMESTRE 

 

 PERÍODO COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO: ORAÇÕES ADVERBIAIS  

 CONCORDÂNCIA VERBAL  

 CONCORDÂNCIA NOMINAL  

 LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO. 

 FIGURAS DE ESTILO, PENSAMENTO E SINTAXE. 
 

 

 

4º BIMESTRE 
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 REGÊNCIA VERBAL E NOMINAL  

 FIGURAS DE ESTILO, PENSAMENTO E SINTAXE. 

 COLOCAÇÃO PRONOMINAL  

 HOMÔNIMOS E PARÔNIMOS  

 LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO. 
 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

7º / 8º e  9º ANOS 

 

Prof.ª  LIANI  SCHUMACHER 

PLANEJAMENTO ANUAL - 2018 

 EDUCAÇÃO FÍSICA - 7º ANO 
1º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

•Participar de atividades recreativas que possibilitem a 
combinação de habilidades motoras básicas e a introdução 
de habilidades motoras específicas. 
 •Conhecer e participar de jogos, lutas, esportes, ginásticas e 
atividades rítmico-expressivas de forma orientada, recreativa 
e competitiva. 
•Vivenciar e valorizar a consciência corporal, permitindo 
autoconhecimento, reconhecendo suas capacidades e 
limitações através de atividades rítmico-expressivas e 
esportivas.  
•Participar de práticas corporais adaptando suas capacidades 
às características da atividade. 
•Experimentar a criação e adaptação de regras que 
possibilitem a participação de todos nas atividades propostas. 
•Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e 
jogos. 
•Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, 
recreativas ou cooperativas desvinculadas de resultado.  
•Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo 
(goleiro, defesa, atacante, técnico, torcedor, árbitro).  
•Valorizar o outro como agente formador, parte integrante do 
processo de aprendizagem. Compreender de forma saudável 
a disputa como elemento inerente à competição e não como 
atitude de rivalidade frente aos demais.  
•Vivenciar exercícios de alongamento conscientizando-se 
sobre musculaturas diretamente relacionadas ao equilíbrio 
corporal.  
•Conhecer e vivenciar práticas de manifestações corporais 
radicais, alternativas ou não convencionais associadas a um 
estilo de vida ativo e sustentável.  
•Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, 
repudiando qualquer espécie de discriminação e preconceito, 
reforçando conceitos de cidadania.  
•Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais (gênero, 
etnias, orientações sexuais, classes sociais, biotipos, etc.), 
aproveitando situações de conflito como momentos de 
aprendizagem e valorização do diálogo. 
•Conhecer noções básicas de higiene e alimentação voltadas 
para um estilo de vida saudável e sustentável.  
•Conhecer conceitos necessários para a prática de atividade 
física que proporcionem benefícios à saúde. 

•Habilidades locomotoras: caminhar e correr coordenando 
membros superiores e inferiores; saltar obstáculos verticais e 
horizontais; deslocar-se lateralmente. Posturas estáticas e 
dinâmicas: praticar a autocorreção postural ao caminhar, 
sentar, carregar, equilibrar-se em deslocamento. 
•Jogos cooperativos, jogos populares, , adaptados, jogos pré-
desportivos, iniciação em esportes, brincadeiras e exercícios 
ginásticos. 
•Força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, 
flexibilidade, lateralidade, percepção espaço-temporal, 
percepção viso-motora (óculo-pedal e óculo-manual). 
•Regras de inclusão e participação nas atividades.  
•Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, 
ética. 

 Iniciação a modalidade de BASQUETE 

 Fundamentos 

 Regras 
 

 JOGOS DE TABULEIROS  

  Damas 

  Xadrez  

  Dominó 
 

PLANEJAMENTO ANUAL - 2018 

 EDUCAÇÃO FÍSICA - 7º ANO 
2º  BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

•Participar de atividades recreativas que possibilitem a 
combinação de habilidades motoras básicas e a introdução 
de habilidades motoras específicas. 
 •Conhecer e participar de jogos, lutas, esportes, ginásticas e 
atividades rítmico-expressivas de forma orientada, recreativa 
e competitiva. 
•Vivenciar e valorizar a consciência corporal, permitindo 
autoconhecimento, reconhecendo suas capacidades e 
limitações através de atividades rítmico-expressivas e 
esportivas.  
•Participar de práticas corporais adaptando suas capacidades 
às características da atividade. 
•Experimentar a criação e adaptação de regras que 

•Habilidades locomotoras: caminhar e correr coordenando 
membros superiores e inferiores; saltar obstáculos verticais e 
horizontais; deslocar-se lateralmente. Posturas estáticas e 
dinâmicas: praticar a autocorreção postural ao caminhar, 
sentar, carregar, equilibrar-se em deslocamento. 
•Jogos cooperativos, jogos populares, adaptados, jogos pré-
desportivos, iniciação em esportes, brincadeiras e exercícios 
ginásticos. 
•Força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, 
flexibilidade, lateralidade, percepção espaço-temporal, 
percepção viso-motora. 
•Regras de inclusão e participação nas atividades.  
•Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, 
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possibilitem a participação de todos nas atividades propostas. 
•Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e 
jogos. 
•Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, 
recreativas ou cooperativas desvinculadas de resultado.  
•Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo 
(goleiro, defesa, atacante, técnico, torcedor, árbitro).  
•Valorizar o outro como agente formador, parte integrante do 
processo de aprendizagem. Compreender de forma saudável 
a disputa como elemento inerente à competição e não como 
atitude de rivalidade frente aos demais.  
•Vivenciar exercícios de alongamento conscientizando-se 
sobre musculaturas diretamente relacionadas ao equilíbrio 
corporal.  
•Conhecer e vivenciar práticas de manifestações corporais 
radicais, alternativas ou não convencionais associadas a um 
estilo de vida ativo e sustentável.  
•Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, 
repudiando qualquer espécie de discriminação e preconceito, 
reforçando conceitos de cidadania.  
•Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais (gênero, 
etnias, orientações sexuais, classes sociais, biotipos, etc.), 
aproveitando situações de conflito como momentos de 
aprendizagem e valorização do diálogo. 
•Conhecer noções básicas de higiene e alimentação voltadas 
para um estilo de vida saudável e sustentável.  
•Conhecer conceitos necessários para a prática de atividade 
física que proporcionem benefícios à saúde. 

ética. 

 Iniciação a modalidade de FUTSAL. 

 Fundamentos 

 Regras principais 
 

 Iniciação a modalidade de QUEIMADA. 

 Fundamentos. 

 Regras principais 
 

 TÊNIS DE MESA – empunhadura, saque e regras. 

PLANEJAMENTO ANUAL - 2018 

 EDUCAÇÃO FÍSICA - 7º ANO 
3º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

•Participar de atividades recreativas que possibilitem a 
combinação de habilidades motoras básicas e a introdução 
de habilidades motoras específicas. 
 •Conhecer e participar de jogos, lutas, esportes, ginásticas e 
atividades rítmico-expressivas de forma orientada, recreativa 
e competitiva. 
•Vivenciar e valorizar a consciência corporal, permitindo 
autoconhecimento, reconhecendo suas capacidades e 
limitações através de atividades rítmico-expressivas e 
esportivas.  
•Participar de práticas corporais adaptando suas capacidades 
às características da atividade. 
•Experimentar a criação e adaptação de regras que 
possibilitem a participação de todos nas atividades propostas. 
•Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e 
jogos. 
•Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, 
recreativas ou cooperativas desvinculadas de resultado.  
•Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo 
(goleiro, defesa, atacante, técnico, torcedor, árbitro).  
•Valorizar o outro como agente formador, parte integrante do 
processo de aprendizagem. Compreender de forma saudável 
a disputa como elemento inerente à competição e não como 
atitude de rivalidade frente aos demais.  
•Vivenciar exercícios de alongamento conscientizando-se 
sobre musculaturas diretamente relacionadas ao equilíbrio 
corporal.  
•Conhecer e vivenciar práticas de manifestações corporais 
radicais, alternativas ou não convencionais associadas a um 
estilo de vida ativo e sustentável.  
•Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, 
repudiando qualquer espécie de discriminação e preconceito, 
reforçando conceitos de cidadania.  
•Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais (gênero, 
etnias, orientações sexuais, classes sociais, biotipos, etc.), 
aproveitando situações de conflito como momentos de 
aprendizagem e valorização do diálogo. 
•Conhecer noções básicas de higiene e alimentação voltadas 
para um estilo de vida saudável e sustentável.  
•Conhecer conceitos necessários para a prática de atividade 
física que proporcionem benefícios à saúde. 

•Habilidades locomotoras: caminhar e correr coordenando 
membros superiores e inferiores; saltar obstáculos verticais e 
horizontais; deslocar-se lateralmente. Posturas estáticas e 
dinâmicas: praticar a autocorreção postural ao caminhar, 
sentar, carregar, equilibrar-se em deslocamento. 
•Jogos cooperativos, jogos populares, adaptados, jogos pré-
desportivos, iniciação em esportes, brincadeiras e exercícios 
ginásticos. 
•Força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, 
flexibilidade, lateralidade, percepção espaço-temporal, 
percepção viso-motora. 
•Regras de inclusão e participação nas atividades.  
•Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, 
ética. 

 Iniciação a modalidade de VOLEIBOL. 

 Fundamentos. 

 Regras principais 
 

PLANEJAMENTO ANUAL - 2018 

 EDUCAÇÃO FÍSICA - 7º ANO 
4º BIMESTRE 
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OBJETIVOS CONTEÚDO 

•Participar de atividades recreativas que possibilitem a 
combinação de habilidades motoras básicas e a introdução 
de habilidades motoras específicas. 
 •Conhecer e participar de jogos, lutas, esportes, ginásticas e 
atividades rítmico-expressivas de forma orientada, recreativa 
e competitiva. 
•Vivenciar e valorizar a consciência corporal, permitindo 
autoconhecimento, reconhecendo suas capacidades e 
limitações através de atividades rítmico-expressivas e 
esportivas.  
•Participar de práticas corporais adaptando suas capacidades 
às características da atividade. 
•Experimentar a criação e adaptação de regras que 
possibilitem a participação de todos nas atividades propostas. 
•Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e 
jogos. 
•Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, 
recreativas ou cooperativas desvinculadas de resultado.  
•Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo 
(goleiro, defesa, atacante, técnico, torcedor, árbitro).  
•Valorizar o outro como agente formador, parte integrante do 
processo de aprendizagem. Compreender de forma saudável 
a disputa como elemento inerente à competição e não como 
atitude de rivalidade frente aos demais.  
•Vivenciar exercícios de alongamento conscientizando-se 
sobre musculaturas diretamente relacionadas ao equilíbrio 
corporal.  
•Conhecer e vivenciar práticas de manifestações corporais 
radicais, alternativas ou não convencionais associadas a um 
estilo de vida ativo e sustentável.  
•Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, 
repudiando qualquer espécie de discriminação e preconceito, 
reforçando conceitos de cidadania.  
•Conhecer noções básicas de higiene e alimentação voltadas 
para um estilo de vida saudável e sustentável.  
•Conhecer conceitos necessários para a prática de atividade 
física que proporcionem benefícios à saúde. 

•Habilidades locomotoras: caminhar e correr coordenando 
membros superiores e inferiores; saltar obstáculos verticais e 
horizontais; deslocar-se lateralmente. Posturas estáticas e 
dinâmicas: praticar a autocorreção postural ao caminhar, 
sentar, carregar, equilibrar-se em deslocamento. 
•Jogos cooperativos, jogos populares, adaptados, jogos pré-
desportivos, iniciação em esportes, brincadeiras e exercícios 
ginásticos. 
•Força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, 
flexibilidade, lateralidade, percepção espaço-temporal, 
percepção viso-motora. 
•Regras de inclusão e participação nas atividades.  
•Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, 
ética. 

 Iniciação a modalidade de HANDEBOL. 

 Fundamentos 

 Regras principais 
 

 JOGOS DE TABULEIROS  

  Damas  

 Xadrez 

 Dominó 
 

 TÊNIS DE MESA  

 Empunhadura  

 Saque  

 Regras 
 

 DANÇA  

  Dia da consciência negra 
 

 

 

PLANEJAMENTO ANUAL - 2018 

 EDUCAÇÃO FÍSICA - 7º ANO 
1º/2º/3º e 4º Bimestres 

AVALIAÇÃO METODOLOGIA RECURSOS  MATERAIS 

 

 Participação teórica dos 
alunos em sala de aula bem 
como o seu envolvimento e 
disposição nas aulas práticas 
e trabalhos desenvolvidos. 

 Uso regular do uniforme de 
Educação Física para as 
aulas práticas. 

 Participação em projetos da 
escola. 

 Avaliação teórica. 

 Interclasse (3º bimestre) 

 Avaliação prática, respeitando 
a individualidade de cada 
aluno. 

 Trabalhos em grupos. 

 Assiduidade. 

 Pontualidade. 

 Respeito e cordialidade. 

 

 Aulas recreativas. 

 Dinâmicas de grupo. 

 Aulas áudio-visuais. 

 Vídeos. 

 Reagrupamentos de acordo com 
as dificuldades individuais. 

 

 Bolas (Futsal, handebol e 
basquete) 

 Cones 

 Rede de voleibol 

 Fita crepe 

 Coletes 

 Colchonetes 

 Bomba de bola 

 Apitos 

 Jogos de Mesa (Damas, 
xadrez e dominó) 

 Mesa de ping pong 

 Raquetes e bolinhas de ping 
pong 

 Mesa de pebolim e bolinhas 

 Cordas 

 Bastão 
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PLANEJAMENTO ANUAL - 2018 

 EDUCAÇÃO FÍSICA - 8º ANO 
1º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

•Desenvolver habilidades motoras básicas e específicas 
utilizadas em diversas modalidades esportivas, ginásticas e 
atividades rítmico-expressivas.  
•Conhecer as regras dos esportes coletivos e individuais, 
relacionando-as com normas de convívio social.  
•Conhecer e vivenciar as técnicas e ou táticas relativas a 
jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades rítmico-
expressivas.  
•Participar da organização de campeonatos, gincanas e 
outros eventos em âmbito escolar. 
•Vivenciar e reconhecer ritmos, danças e jogos da cultura 
afro-brasileira e indígena por meio de sua expressividade 
corporal.  
•Vivenciar manifestações de danças urbanas emergentes, 
compreendendo seu contexto cultural. 
•Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcionem benefícios à saúde.  
•Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e 
estética corporal, analisando criticamente padrões 
divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o 
preconceito.  
•Vivenciar atividades que fortaleçam o convívio e o trabalho 
em equipe.  
•Conhecer, interagir e experimentar diferentes práticas 
corporais que possibilitem novas aprendizagens de 
movimentos e expressões.  
•Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e 
jogos.  
•Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo 
(goleiro, defesa, atacante, técnico, torcedor, árbitro).  
•Relacionar os jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades 
rítmico-expressivas com o desenvolvimento das capacidades 
físicas e elementos psicomotores. 
Compreender a disputa como um elemento da competição e 
não como uma atitude de rivalidade frente aos demais, 
reconhecendo o desempenho do outro como base para a 
própria evolução. 
•Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e 
solidariedade, repudiando qualquer espécie de discriminação 
e preconceito, reforçando os conceitos de cidadania. 
•Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, 
recreativas ou cooperativas desvinculadas do resultado. 
 •Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais 
(gênero, etnias, orientações sexuais, classes sociais, 
biotipos, etc.), aproveitando situações de conflito como 
momentos de aprendizagem e valorização do diálogo.  
•Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos, esportes e 
danças vivenciando-os para ampliação de oportunidades 
motoras. 
•Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcione benefícios à saúde. 

•Habilidades locomotoras: caminhar e correr coordenando 
membros superiores e inferiores; saltar obstáculos verticais e 
horizontais; deslocar-se lateralmente. Posturas estáticas e 
dinâmicas: praticar a autocorreção postural ao caminhar, sentar, 
carregar, equilibrar-se em deslocamento. 
•Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras e esportes. 
•Jogos cooperativos, jogos populares, , adaptados, jogos pré-
desportivos, iniciação em esportes, brincadeiras e exercícios 
ginásticos. 
•Força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, flexibilidade, 
lateralidade, percepção espaço-temporal, percepção viso-motora 
(óculo-pedal e óculo-manual). 
•Grupos musculares (dorsais, lombares, abdominais, dos 
membros superiores e inferiores), planos anatômicos. 
•Regras de inclusão e participação nas atividades.  
•Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, 
ética. 

 BASQUETE 

 Fundamentos 

 Regras 

 Posicionamento 
 

 JOGOS DE TABULEIROS  

  Damas 

 Xadrez  

 Dominó 
 

 

PLANEJAMENTO ANUAL - 2018 

 EDUCAÇÃO FÍSICA - 8º ANO 
2º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

•Desenvolver habilidades motoras básicas e específicas 
utilizadas em diversas modalidades esportivas, ginásticas e 
atividades rítmico-expressivas.  
•Conhecer as regras dos esportes coletivos e individuais, 
relacionando-as com normas de convívio social.  
•Conhecer e vivenciar as técnicas e ou táticas relativas a 
jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades rítmico-
expressivas.  
•Participar da organização de campeonatos, gincanas e 
outros eventos em âmbito escolar. 
•Vivenciar e reconhecer ritmos, danças e jogos da cultura 
afro-brasileira e indígena por meio de sua expressividade 
corporal.  

•Habilidades locomotoras: caminhar e correr coordenando 
membros superiores e inferiores; saltar obstáculos verticais e 
horizontais; deslocar-se lateralmente. Posturas estáticas e 
dinâmicas: praticar a autocorreção postural ao caminhar, sentar, 
carregar, equilibrar-se em deslocamento. 
•Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras e esportes. 
•Jogos cooperativos, jogos populares, , adaptados, jogos pré-
desportivos, iniciação em esportes, brincadeiras e exercícios 
ginásticos. 
•Força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, flexibilidade, 
lateralidade, percepção espaço-temporal, percepção viso-motora 
(óculo-pedal e óculo-manual). 
•Grupos musculares (dorsais, lombares, abdominais, dos 
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•Vivenciar manifestações de danças urbanas emergentes, 
compreendendo seu contexto cultural. 
•Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcionem benefícios à saúde.  
•Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e 
estética corporal, analisando criticamente padrões 
divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o 
preconceito.  
•Vivenciar atividades que fortaleçam o convívio e o trabalho 
em equipe.  
•Conhecer, interagir e experimentar diferentes práticas 
corporais que possibilitem novas aprendizagens de 
movimentos e expressões.  
•Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e 
jogos.  
•Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo 
(goleiro, defesa, atacante, técnico, torcedor, árbitro).  
•Relacionar os jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades 
rítmico-expressivas com o desenvolvimento das capacidades 
físicas e elementos psicomotores. 
Compreender a disputa como um elemento da competição e 
não como uma atitude de rivalidade frente aos demais, 
reconhecendo o desempenho do outro como base para a 
Própria evolução. 
•Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e 
solidariedade, repudiando qualquer espécie de discriminação 
e preconceito, reforçando os conceitos de cidadania. 
•Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, 
recreativas ou cooperativas desvinculadas do resultado. 
 •Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais 
(gênero, etnias, orientações sexuais, classes sociais, 
biotipos, etc.), aproveitando situações de conflito como 
momentos de aprendizagem e valorização do diálogo.  
•Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos, esportes e 
danças vivenciando-os para ampliação de oportunidades 
motoras. 
•Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcione benefícios à saúde. 

membros superiores e inferiores), planos anatômicos. 
•Regras de inclusão e participação nas atividades.  
•Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, 
ética. 

 FUTSAL   

 Fundamentos 

 Regras 

 Posicionamento 
 

 QUEIMADA 

 Fundamentos 

 Regras 

 Posicionamento 
 

 TÊNIS DE MESA  

  Empunhadura  

  Saque 

 Regras 

 

PLANEJAMENTO ANUAL - 2018 

 EDUCAÇÃO FÍSICA - 8º ANO 
3º  BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

•Desenvolver habilidades motoras básicas e específicas 
utilizadas em diversas modalidades esportivas, ginásticas e 
atividades rítmico-expressivas.  
•Conhecer as regras dos esportes coletivos e individuais, 
relacionando-as com normas de convívio social.  
•Conhecer e vivenciar as técnicas e ou táticas relativas a 
jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades rítmico-
expressivas.  
•Participar da organização de campeonatos, gincanas e 
outros eventos em âmbito escolar. 
•Vivenciar e reconhecer ritmos, danças e jogos da cultura 
afro-brasileira e indígena por meio de sua expressividade 
corporal.  
•Vivenciar manifestações de danças urbanas emergentes, 
compreendendo seu contexto cultural. 
•Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcionem benefícios à saúde.  
•Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e 
estética corporal, analisando criticamente padrões 
divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o 
preconceito.  
•Vivenciar atividades que fortaleçam o convívio e o trabalho 
em equipe.  
•Conhecer, interagir e experimentar diferentes práticas 
corporais que possibilitem novas aprendizagens de 
movimentos e expressões.  
•Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e 
jogos.  
•Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo 
(goleiro, defesa, atacante, técnico, torcedor, árbitro).  
•Relacionar os jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades 
rítmico-expressivas com o desenvolvimento das capacidades 

•Habilidades locomotoras: caminhar e correr coordenando 
membros superiores e inferiores; saltar obstáculos verticais e 
horizontais; deslocar-se lateralmente. Posturas estáticas e 
dinâmicas: praticar a autocorreção postural ao caminhar, sentar, 
carregar, equilibrar-se em deslocamento. 
•Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras e esportes. 
•Jogos cooperativos, jogos populares, adaptados, jogos pré-
desportivos, iniciação em esportes, brincadeiras e exercícios 
ginásticos. 
•Força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, flexibilidade, 
lateralidade, percepção espaço-temporal, percepção viso-motora 
(óculo-pedal e óculo-manual). 
•Grupos musculares (dorsais, lombares, abdominais, dos 
membros superiores e inferiores), planos anatômicos. 
•Regras de inclusão e participação nas atividades.  
•Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, 
ética. 

 VOLEIBOL 

 Fundamentos 

 Regras 

 Posicionamento 

 Rodízio 
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físicas e elementos psicomotores. 
Compreender a disputa como um elemento da competição e 
não como uma atitude de rivalidade frente aos demais, 
reconhecendo o desempenho do outro como base para a 
própria evolução. 
•Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e 
solidariedade, repudiando qualquer espécie de discriminação 
e preconceito, reforçando os conceitos de cidadania. 
•Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, 
recreativas ou cooperativas desvinculadas do resultado. 
 •Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais 
(gênero, etnias, orientações sexuais, classes sociais, 
biotipos, etc.), aproveitando situações de conflito como 
momentos de aprendizagem e valorização do diálogo.  
•Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos, esportes e 
danças vivenciando-os para ampliação de oportunidades 
motoras. 
•Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcione benefícios à saúde. 

 

PLANEJAMENTO ANUAL - 2018 

 EDUCAÇÃO FÍSICA - 8º ANO 
4º  BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

•Desenvolver habilidades motoras básicas e específicas 
utilizadas em diversas modalidades esportivas, ginásticas e 
atividades rítmico-expressivas.  
•Conhecer as regras dos esportes coletivos e individuais, 
relacionando-as com normas de convívio social.  
•Conhecer e vivenciar as técnicas e ou táticas relativas a 
jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades rítmico-
expressivas.  
•Participar da organização de campeonatos, gincanas e 
outros eventos em âmbito escolar. 
•Vivenciar e reconhecer ritmos, danças e jogos da cultura 
afro-brasileira e indígena por meio de sua expressividade 
corporal.  
•Vivenciar manifestações de danças urbanas emergentes, 
compreendendo seu contexto cultural. 
•Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcionem benefícios à saúde.  
•Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e 
estética corporal, analisando criticamente padrões 
divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o 
preconceito.  
•Vivenciar atividades que fortaleçam o convívio e o trabalho 
em equipe.  
•Conhecer, interagir e experimentar diferentes práticas 
corporais que possibilitem novas aprendizagens de 
movimentos e expressões.  
•Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e 
jogos.  
•Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo 
(goleiro, defesa, atacante, técnico, torcedor, árbitro).  
•Relacionar os jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades 
rítmico-expressivas com o desenvolvimento das capacidades 
físicas e elementos psicomotores. 
Compreender a disputa como um elemento da competição e 
não como uma atitude de rivalidade frente aos demais, 
reconhecendo o desempenho do outro como base para a 
própria evolução. 
•Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e 
solidariedade, repudiando qualquer espécie de discriminação 
e preconceito, reforçando os conceitos de cidadania. 
•Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, 
recreativas ou cooperativas desvinculadas do resultado. 
 •Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais 
(gênero, etnias, orientações sexuais, classes sociais, 
biotipos, etc.), aproveitando situações de conflito como 
momentos de aprendizagem e valorização do diálogo.  
•Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos, esportes e 
danças vivenciando-os para ampliação de oportunidades 
motoras. 
•Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcione benefícios à saúde. 

•Habilidades locomotoras: caminhar e correr coordenando 
membros superiores e inferiores; saltar obstáculos verticais e 
horizontais; deslocar-se lateralmente. Posturas estáticas e 
dinâmicas: praticar a autocorreção postural ao caminhar, sentar, 
carregar, equilibrar-se em deslocamento. 
•Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras e esportes. 
•Jogos cooperativos, jogos populares, , adaptados, jogos pré-
desportivos, iniciação em esportes, brincadeiras e exercícios 
ginásticos. 
•Força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, flexibilidade, 
lateralidade, percepção espaço-temporal, percepção viso-motora 
(óculo-pedal e óculo-manual). 
•Grupos musculares (dorsais, lombares, abdominais, dos 
membros superiores e inferiores), planos anatômicos. 
•Regras de inclusão e participação nas atividades.  
•Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, 
ética. 

 HANDEBOL 

 Fundamentos 

 Regras 

 Posicionamento 
 

 JOGOS DE TABULEIROS 

 Damas 

  Xadrez  

  Dominó 
 

  TÊNIS DE MESA  

 Empunhadura 

 Saque 

 Regras 
 
 
 

 DANÇA  

 Dia da consciência negra 
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PLANEJAMENTO ANUAL - 2018 

 EDUCAÇÃO FÍSICA - 8º ANO 
1º/2º/3º e 4º Bimestres 

AVALIAÇÃO METODOLOGIA RECURSOS  MATERAIS 

 

 Participação teórica dos 
alunos em sala de aula bem 
como o seu envolvimento e 
disposição nas aulas práticas 
e trabalhos desenvolvidos. 

 Uso regular do uniforme de 
Educação Física para as 
aulas práticas. 

 Participação em projetos da 
escola. 

 Avaliação teórica. 

 Interclasse (3º bimestre) 

 Avaliação prática, respeitando 
a individualidade de cada 
aluno. 

 Trabalhos em grupos. 

 Assiduidade. 

 Pontualidade. 

 Respeito e cordialidade. 

 

 Aulas recreativas. 

 Dinâmicas de grupo. 

 Aulas áudio-visuais. 

 Vídeos. 

 Reagrupamentos de acordo com 
as dificuldades individuais. 

 

 Bolas (Futsal, handebol e 
basquete) 

 Cones 

 Rede de voleibol 

 Fita crepe 

 Coletes 

 Colchonetes 

 Bomba de bola 

 Apitos 

 Jogos de Mesa  (Damas , 
xadrez e dominó) 

 Mesa de ping pong 

 Raquetes e bolinhas de ping 
pong 

 Mesa de pebolim e bolinhas 

 Cordas 

 Bastão 

 

PLANEJAMENTO ANUAL - 2018 

 EDUCAÇÃO FÍSICA - 9º ANO 
1º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

•Desenvolver habilidades motoras básicas e específicas 
utilizadas em diversas modalidades esportivas, ginásticas e 
atividades rítmico-expressivas.  
•Conhecer as regras dos esportes coletivos e individuais, 
relacionando-as com normas de convívio social.  
•Conhecer e vivenciar as técnicas e ou táticas relativas a 
jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades rítmico-
expressivas.  
•Participar da organização de campeonatos, gincanas e 
outros eventos em âmbito escolar. 
•Vivenciar e reconhecer ritmos, danças e jogos da cultura 
afro-brasileira e indígena por meio de sua expressividade 
corporal.  
•Vivenciar manifestações de danças urbanas emergentes, 
compreendendo seu contexto cultural. 
•Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcionem benefícios à saúde.  
•Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e 
estética corporal, analisando criticamente padrões 
divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o 
preconceito.  
•Vivenciar atividades que fortaleçam o convívio e o trabalho 
em equipe.  
•Conhecer, interagir e experimentar diferentes práticas 
corporais que possibilitem novas aprendizagens de 
movimentos e expressões.  
•Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e 
jogos.  
•Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo 
(goleiro, defesa, atacante, técnico, torcedor, árbitro).  
•Relacionar os jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades 
rítmico-expressivas com o desenvolvimento das capacidades 
físicas e elementos psicomotores. 
Compreender a disputa como um elemento da competição e 
não como uma atitude de rivalidade frente aos demais, 
reconhecendo o desempenho do outro como base para a 
própria evolução. 
•Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e 
solidariedade, repudiando qualquer espécie de discriminação 
e preconceito, reforçando os conceitos de cidadania. 
•Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, 
recreativas ou cooperativas desvinculadas do resultado. 
 •Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais 

•Habilidades locomotoras: caminhar e correr coordenando 
membros superiores e inferiores; saltar obstáculos verticais e 
horizontais; deslocar-se lateralmente. Posturas estáticas e 
dinâmicas: praticar a autocorreção postural ao caminhar, sentar, 
carregar, equilibrar-se em deslocamento. 
•Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras e esportes. 
•Jogos cooperativos, jogos populares, , adaptados, jogos pré-
desportivos, iniciação em esportes, brincadeiras e exercícios 
ginásticos. 
•Força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, flexibilidade, 
lateralidade, percepção espaço-temporal, percepção viso-motora 
(óculo-pedal e óculo-manual). 
•Grupos musculares (dorsais, lombares, abdominais, dos 
membros superiores e inferiores), planos anatômicos 
•Regras de inclusão e participação nas atividades.  
•Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, 
ética. 

 BASQUETE 

 Fundamentos 

 Regras 

 Posicionamento 

 Sistema defensivo/ofensivo 

 Sistema técnico/tático 
 

 JOGOS DE TABULEIROS  

  Damas 

  Xadrez  

  Dominó 
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(gênero, etnias, orientações sexuais, classes sociais, 
biotipos, etc.), aproveitando situações de conflito como 
momentos de aprendizagem e valorização do diálogo.  
•Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos, esportes e 
danças vivenciando-os para ampliação de oportunidades 
motoras. 
•Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcione benefícios à saúde. 
•Aplicar e aperfeiçoar diversas habilidades inerentes a jogos, 
esportes, lutas, ginásticas e atividades rítmico-expressivas. 
•Conhecer conceitos básicos de primeiros socorros. 
•Compreender criticamente condições de trabalho ligadas ao 
mundo profissional relativo às atividades físicas. 
 

 

PLANEJAMENTO ANUAL - 2018 

 EDUCAÇÃO FÍSICA - 9º ANO 
2º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

•Desenvolver habilidades motoras básicas e específicas 
utilizadas em diversas modalidades esportivas, ginásticas e 
atividades rítmico-expressivas.  
•Conhecer as regras dos esportes coletivos e individuais, 
relacionando-as com normas de convívio social.  
•Conhecer e vivenciar as técnicas e ou táticas relativas a 
jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades rítmico-
expressivas.  
•Participar da organização de campeonatos, gincanas e 
outros eventos em âmbito escolar. 
•Vivenciar e reconhecer ritmos, danças e jogos da cultura 
afro-brasileira e indígena por meio de sua expressividade 
corporal.  
•Vivenciar manifestações de danças urbanas emergentes, 
compreendendo seu contexto cultural. 
•Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcionem benefícios à saúde.  
•Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e 
estética corporal, analisando criticamente padrões 
divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o 
preconceito.  
•Vivenciar atividades que fortaleçam o convívio e o trabalho 
em equipe.  
•Conhecer, interagir e experimentar diferentes práticas 
corporais que possibilitem novas aprendizagens de 
movimentos e expressões.  
•Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e 
jogos.  
•Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo 
(goleiro, defesa, atacante, técnico, torcedor, árbitro).  
•Relacionar os jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades 
rítmico-expressivas com o desenvolvimento das capacidades 
físicas e elementos psicomotores. 
Compreender a disputa como um elemento da competição e 
não como uma atitude de rivalidade frente aos demais, 
reconhecendo o desempenho do outro como base para a 
própria evolução. 
•Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e 
solidariedade, repudiando qualquer espécie de discriminação 
e preconceito, reforçando os conceitos de cidadania. 
•Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, 
recreativas ou cooperativas desvinculadas do resultado. 
 •Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais 
(gênero, etnias, orientações sexuais, classes sociais, 
biotipos, etc.), aproveitando situações de conflito como 
momentos de aprendizagem e valorização do diálogo.  
•Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos, esportes e 
danças vivenciando-os para ampliação de oportunidades 
motoras. 
•Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcione benefícios à saúde. 
•Aplicar e aperfeiçoar diversas habilidades inerentes a jogos, 
esportes, lutas, ginásticas e atividades rítmico-expressivas. 
•Conhecer conceitos básicos de primeiros socorros. 
•Compreender criticamente condições de trabalho ligadas ao 
mundo profissional relativo às atividades físicas. 

•Habilidades locomotoras: caminhar e correr coordenando 
membros superiores e inferiores; saltar obstáculos verticais e 
horizontais; deslocar-se lateralmente. Posturas estáticas e 
dinâmicas: praticar a autocorreção postural ao caminhar, sentar, 
carregar, equilibrar-se em deslocamento. 
•Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras e esportes. 
•Jogos cooperativos, jogos populares, adaptados, jogos pré-
desportivos, iniciação em esportes, brincadeiras e exercícios 
ginásticos. 
•Força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, flexibilidade, 
lateralidade, percepção espaço-temporal, percepção viso-motora 
(óculo-pedal e óculo-manual). 
•Grupos musculares (dorsais, lombares, abdominais, dos 
membros superiores e inferiores), planos anatômicos 
•Regras de inclusão e participação nas atividades.  
•Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, 
ética. 

 FUTSAL   

 Fundamentos 

 Regras 

 Posicionamento 

 Sistema defensivo/ofensivo 

 Sistema técnico/tático 
 

 QUEIMADA 

 Fundamentos 

 Regras 

 Posicionamento 

 Sistema defensivo/ofensivo 

 Sistema técnico/tático 
 

 TÊNIS DE MESA  

 Empunhadura  

 Saque  

 Regras 
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PLANEJAMENTO ANUAL - 2018 

 EDUCAÇÃO FÍSICA - 9º ANO 
3º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

•Desenvolver habilidades motoras básicas e específicas 
utilizadas em diversas modalidades esportivas, ginásticas e 
atividades rítmico-expressivas.  
•Conhecer as regras dos esportes coletivos e individuais, 
relacionando-as com normas de convívio social.  
•Conhecer e vivenciar as técnicas e ou táticas relativas a 
jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades rítmico-
expressivas.  
•Participar da organização de campeonatos, gincanas e 
outros eventos em âmbito escolar. 
•Vivenciar e reconhecer ritmos, danças e jogos da cultura 
afro-brasileira e indígena por meio de sua expressividade 
corporal.  
•Vivenciar manifestações de danças urbanas emergentes, 
compreendendo seu contexto cultural. 
•Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcionem benefícios à saúde.  
•Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e 
estética corporal, analisando criticamente padrões 
divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o 
preconceito.  
•Vivenciar atividades que fortaleçam o convívio e o trabalho 
em equipe.  
•Conhecer, interagir e experimentar diferentes práticas 
corporais que possibilitem novas aprendizagens de 
movimentos e expressões.  
•Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e 
jogos.  
•Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo 
(goleiro, defesa, atacante, técnico, torcedor, árbitro).  
•Relacionar os jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades 
rítmico-expressivas com o desenvolvimento das capacidades 
físicas e elementos psicomotores. 
Compreender a disputa como um elemento da competição e 
não como uma atitude de rivalidade frente aos demais, 
reconhecendo o desempenho do outro como base para a 
Própria evolução. 
•Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e 
solidariedade, repudiando qualquer espécie de discriminação 
e preconceito, reforçando os conceitos de cidadania. 
•Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, 
recreativas ou cooperativas desvinculadas do resultado. 
 •Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais 
(gênero, etnias, orientações sexuais, classes sociais, 
biotipos, etc.), aproveitando situações de conflito como 
momentos de aprendizagem e valorização do diálogo.  
•Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos, esportes e 
danças vivenciando-os para ampliação de oportunidades 
motoras. 
•Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcione benefícios à saúde. 

•Habilidades locomotoras: caminhar e correr coordenando 
membros superiores e inferiores; saltar obstáculos verticais e 
horizontais; deslocar-se lateralmente. Posturas estáticas e 
dinâmicas: praticar a autocorreção postural ao caminhar, sentar, 
carregar, equilibrar-se em deslocamento. 
•Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras e esportes. 
•Jogos cooperativos, jogos populares, , adaptados, jogos pré-
desportivos, iniciação em esportes, brincadeiras e exercícios 
ginásticos. 
•Força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, flexibilidade, 
lateralidade, percepção espaço-temporal, percepção viso-motora 
(óculo-pedal e óculo-manual). 
•Grupos musculares (dorsais, lombares, abdominais, dos 
membros superiores e inferiores), planos anatômicos. 
•Regras de inclusão e participação nas atividades.  
•Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, 
ética. 

 VOLEIBOL 

 Fundamentos 

 Regras 

 Posicionamento 

 Rodízio 

 Sistema de jogo 

 

PLANEJAMENTO ANUAL - 2018 

 EDUCAÇÃO FÍSICA - 9º ANO 
4º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

•Desenvolver habilidades motoras básicas e específicas 
utilizadas em diversas modalidades esportivas, ginásticas e 
atividades rítmico-expressivas.  
•Conhecer as regras dos esportes coletivos e individuais, 
relacionando-as com normas de convívio social.  
•Conhecer e vivenciar as técnicas e ou táticas relativas a 
jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades rítmico-
expressivas.  
•Participar da organização de campeonatos, gincanas e 
outros eventos em âmbito escolar. 
•Vivenciar e reconhecer ritmos, danças e jogos da cultura 
afro-brasileira e indígena por meio de sua expressividade 
corporal.  
•Vivenciar manifestações de danças urbanas emergentes, 
compreendendo seu contexto cultural. 

•Habilidades locomotoras: caminhar e correr coordenando 
membros superiores e inferiores; saltar obstáculos verticais e 
horizontais; deslocar-se lateralmente. Posturas estáticas e 
dinâmicas: praticar a autocorreção postural ao caminhar, sentar, 
carregar, equilibrar-se em deslocamento. 
•Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras e esportes. 
•Jogos cooperativos, jogos populares, adaptados, jogos pré-
desportivos, iniciação em esportes, brincadeiras e exercícios 
ginásticos. 
•Força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, flexibilidade, 
lateralidade, percepção espaço-temporal, percepção viso-motora 
(óculo-pedal e óculo-manual). 
•Grupos musculares (dorsais, lombares, abdominais, dos 
membros superiores e inferiores), planos anatômicos. 
•Regras de inclusão e participação nas atividades.  
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•Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcionem benefícios à saúde.  
•Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e 
estética corporal, analisando criticamente padrões 
divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o 
preconceito.  
•Vivenciar atividades que fortaleçam o convívio e o trabalho 
em equipe.  
•Conhecer, interagir e experimentar diferentes práticas 
corporais que possibilitem novas aprendizagens de 
movimentos e expressões.  
•Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e 
jogos.  
•Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo 
(goleiro, defesa, atacante, técnico, torcedor, árbitro).  
•Relacionar os jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades 
rítmico-expressivas com o desenvolvimento das capacidades 
físicas e elementos psicomotores. 
Compreender a disputa como um elemento da competição e 
não como uma atitude de rivalidade frente aos demais, 
reconhecendo o desempenho do outro como base para a 
própria evolução. 
•Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e 
solidariedade, repudiando qualquer espécie de discriminação 
e preconceito, reforçando os conceitos de cidadania. 
•Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, 
recreativas ou cooperativas desvinculadas do resultado. 
 •Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais 
(gênero, etnias, orientações sexuais, classes sociais, 
biotipos, etc.), aproveitando situações de conflito como 
momentos de aprendizagem e valorização do diálogo.  
•Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos, esportes e 
danças vivenciando-os para ampliação de oportunidades 
motoras. 
•Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcione benefícios à saúde. 

•Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, 
ética. 

 HANDEBOL 

 Fundamentos 

 Regras 

 Posicionamento 

 Sistema defensivo/ofensivo 

 Sistema técnico/tático 
 

 JOGOS DE TABULEIROS  

  Damas 

  Xadrez  

  Dominó 
 

 TÊNIS DE MESA  

  Empunhadura  

  Saque  

  Regras 
 
 
 

 DANÇA  

 Dia da consciência negra. 
 

 

PLANEJAMENTO ANUAL - 2018 

 EDUCAÇÃO FÍSICA - 9º ANO 
1º/2º/3º e 4º Bimestres 

AVALIAÇÃO METODOLOGIA RECURSOS  MATERAIS 

 

 Participação teórica dos 
alunos em sala de aula bem 
como o seu envolvimento e 
disposição nas aulas práticas 
e trabalhos desenvolvidos. 

 Uso regular do uniforme de 
Educação Física para as 
aulas práticas. 

 Participação em projetos da 
escola. 

 Avaliação teórica. 

 Interclasse (3º bimestre) 

 Avaliação prática, respeitando 
a individualidade de cada 
aluno. 

 Trabalhos em grupos. 

 Assiduidade. 

 Pontualidade. 

 Respeito e cordialidade. 

 

 Aulas recreativas. 

 Dinâmicas de grupo. 

 Aulas áudio-visuais. 

 Vídeos. 

 Reagrupamentos de acordo com 
as dificuldades individuais. 

 

 Bolas (Futsal, handebol e 
basquete) 

 Cones 

 Rede de voleibol 

 Fita crepe 

 Coletes 

 Colchonetes 

 Bomba de bola 

 Apitos 

 Jogos de Mesa  (Damas , 
xadrez e dominó) 

 Mesa de ping pong 

 Raquetes e bolinhas de ping 
pong 

 Mesa de pebolim e bolinhas 

 Cordas 

 Bastão 

 

PLANO DE CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - 6º ANO / 2018 

 
1º bimestre 

 
2º bimestre 

 
3º bimestre 

 
4º bimestre 
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Variação Linguística 
Tipos e gêneros textuais 
Narração, elementos da 
narrativa, enredo, sentido 
denotativo e conotativo, 
descrição de personagens e 
diálogo em textos narrativo. 
Criação de histórias e textos 
narrativos 
Histórias em quadrinhos 
Letra e fonema 
Encontros vocálicos e 
consonantais 
Sílaba  
Substantivo 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 
 
Atividades avaliativas orais e 
escritas, seminários, trabalhos, 
participação nas aulas. 

 

Produção de gêneros textuais 
Leitura de fábulas, anedotas, 
lendas, contos e mitos 
Criação de relato pessoal 
Dígrafo e dífonos 
Adjetivo e locução adjetiva 
Artigos  
Numeral 
Ortografia (j e g) 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Atividades avaliativas orais e 
escritas, seminários, 
trabalhos, participação nas 
aulas. 

 

Elaboração de resumos 
Criação de poema  
Sinônimos e Antônimos no 
texto 
Onomatopeia 
Ortografia (s e z) 
Verbo  
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Atividades avaliativas orais e 
escritas, seminários, 
trabalhos, participação nas 
aulas. 
 

 
 
Produção de texto verbal e 
não 
Verbal 
Produção de narrativa em 
1ª e 3ª  
pessoas 
Ortografia(x e ch) 
Acentuação  
Pronomes  
Interjeição  
Frases  
Pontuação  
 

pessoas 
Ortografia(x e ch) 
Acentuação Pontuação INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Atividades avaliativas orais 
e escritas, seminários, 
trabalhos, participação nas 
aulas. 

 

 

 

PLANO DE CURSO DE LÍNGUA PORTUGUÊS 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - 7º ANO / 2018 

Professora: Neide Matias 
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1º bimestre 
 

 Organização temporal 
no texto narrativo; 

Trabalho para Sarau; 
 • Tipos de discurso: direto e 
indireto; 
• Tipos de discurso: direto e 
indireto; 
• Revisão: Substantivo, Adjetivo 
e Artigo; 
 Gênero, número e grau do 

substantivo e do adjetivo; 
 Gênero e número do 

artigo, Numerais e 
Pronomes. 

 
Avaliações:  
Atividades no caderno; 
Atividades Avaliativas em 
Pares; Atividades em 
Agrupamentos, Estudo Dirigido; 
Pesquisas; Avaliação Escrita, 
Participação. 
 
 

 
2º bimestre 
 

 Texto expositivo 
 • Texto argumentativo 
 • Música regional: Festa 
Junina; 
• Leitura de letras de músicas 
de estilos variados com 
ênfase em cidadania  
• Poesia (Sarau) 
• Paródia;         
               • Preposição; 

 Pontuação  
• Frase, oração e período.  
• Regras de acentuação; 
 
Avaliações:  
Atividades no caderno; 
Atividades Avaliativas em 
Pares; Atividades em 
Agrupamentos, Estudo 
Dirigido; Pesquisas; Avaliação 
Escrita, Participação. 
 

 
3º bimestre 
 
• Criação de artigos 
jornalísticos: voltados para 
os Patrimônios Culturais 
(Sarau) 
 • Elaboração de 
reportagens e entrevistas 
voltadas para Família; 

 Notícia, 
manchete, 
entrevista 
voltados para o 
Esporte – 
Interclasse. 

• Termos essenciais da 
oração  
• Tipos de sujeito; 
• Formas nominais do verbo;  
• Verbos regulares e 
auxiliares (tempos e 
modos). 
 
Avaliações:  
Atividades no caderno; 
Atividades Avaliativas em 
Pares; Atividades em 
Agrupamentos, Estudo 
Dirigido; Pesquisas; 
Avaliação Escrita, 
Participação. 

 
4ºBimestre 
  

 Matriz da cultura 
brasileira:  

  (Consciência Negra – 
Feira Literária) Sarau; 
 • Textos teatrais 
 • Representação teatral  
• Texto expositivo  
• Texto argumentativo  

 Advérbio, 

 Locução adverbial 
e adjunta 
adverbial  

  Tipos de 
predicado.  

 
 
 
Avaliações:  
Atividades no caderno; 
Atividades Avaliativas em 
Pares; Atividades em 
Agrupamentos, Estudo 
Dirigido; Pesquisas; 
Avaliação Escrita, 
Participação. 

 

PLANO DE CURSO DE MATEMÁTICA 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 6º ANO / 2018 

 
1º bimestre 

 
2º bimestre 

 
3º bimestre 

 
4º bimestre 
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1° Unidade: Sistemas de 
Numeração 

Origem e evolução dos 
números; 
Números Romanos; 
Base decimal; 
Conjuntos dos números 
Naturais ℕ; 

2° Unidade: Números 

Naturais ℕ e Operações 
Estrutura; 
Representação Geométrica: 
reta enumerada; 
Operações no conjunto ℕ 
(adição, subtração, divisão, 
potenciação e radiciação); 
Situações problemas; 
Expressões numéricas; 
Números primos e compostos; 
Múltiplos e divisores;  
 

Instrumentos de Avaliação 
Atividades avaliativas escritas, 
seminários, trabalhos e 
participação nas aulas. 

2° Unidade: Números 
Naturais ℕ e Operações 

Critérios de divisibilidade; 
MMC; 
MDC, 
MMC e MDC com ênfase em 
situações problemas; 

3° Unidade: Frações 
Definição; 
Identificação; 
Representação algébrica e 
geométrica; 
Tipos de Frações; 
Operações matemáticas 
(adição, subtração, divisão, 
potenciação e radiciação) com 
frações. 
Situações problema; 
 

Instrumentos de avaliação 
Atividades avaliativas escritas, 
seminários, trabalhos e 
participação nas aulas. 
 

4° Unidade: Números 
Decimais 

Definição; 
Identificação; 
Representação algébrica e 
geométrica; 
Sistema Monetário 
Operações matemáticas 
(adição, subtração, divisão, 
potenciação e radiciação) 
com números decimais. 
Situações problema; 
Noções de Porcentagem; 
5° Unidade: Unidades de 

Medidas 
Comprimento; 
Massa; 
Capacidade; 
Tempo; 
Transformações; 
Instrumentos; 
Instrumentos de avaliação 
Atividades avaliativas 
escritas, seminários, 
trabalhos e participação nas 
aulas. 

6° Unidade: Geometria 
Ponto, reto e plano; 
Ângulos; 
Posições relativas entre as 
retas; 
Figuras planas: conceitos, 
representação e 
classificação; 
Triângulos e quadriláteros; 
Circunferência e círculo, 
Raio e diâmetro; 
Perímetro; 

 7° Unidade: Noções de 
Estatística 

Identificação e classificação 
de gráficos e tabelas; 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos de avaliação 
Atividades avaliativas 
escritas, seminários, 
trabalhos e participação nas 
aulas. 

 

 

 

PLANO DE CURSO DE MATEMÁTICA 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - 7º ANO / 2018 

 
1º bimestre 

 
2º bimestre 

 
3º bimestre 

 
4º bimestre 
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1° Unidade: Números Inteiros 
e Operações 

Origem dos números e sua 
estrutura 
Conjunto dos números Inteiros 

ℤ; 
Números opostos e simetria, 
módulo e comparação; 
Operações no conjunto ℤ 
(adição, subtração, divisão, 
potenciação e radiciação); 
Expressões Numéricas; 
Resolução de situações 
problemas; 

2° Unidade: Números 
Racionais e Operações 

Identificação e representação; 
Conjunto dos números 
Racionais ℚ; 
Operações no conjunto ℚ 
(adição, subtração, divisão, 
potenciação e radiciação); 

Instrumentos de Avaliação 
Atividades avaliativas escritas, 
seminários, trabalhos e 
participação nas aulas. 

3° Unidade: Equações de 1° 
Grau 

Operações, expressões e 
sentenças matemáticas; 
Conjunto universo e verdade; 
Resolução de situações 
problemas; 
Inequações, 
Equações com duas variáveis; 
Sistema de equações com 
duas variáveis; 

 
4° Unidade: Plano 

Cartesiano 
Pontos no plano cartesiano; 
 
 
 

Instrumentos de avaliação 
Atividades avaliativas escritas, 
seminários, trabalhos e 
participação nas aulas. 
 

5° Unidade: Razão e 
Proporção 

Grandezas diretamente e 
inversamente proporcionais; 
Regra de três simples e 
composta; 
Porcentagem; 
Juros Simples; 

6° Unidade: 
Proporcionalidade 

Ampliação e redução de 
figuras geométricas; 
Áreas de figuras planas; 
Perímetro de figuras planas; 
Comparação de perímetro e 
área de figuras 
proporcionais; 

7° Unidade: Ângulos 
Construção; 
Classificação; 
Elementos; 
Bissetriz; 
Instrumentos de avaliação 
Atividades avaliativas 
escritas, seminários, 
trabalhos e participação nas 
aulas. 

8° Unidade: Polígonos 
Construção; 
Identificação; 
Classificação; 
Polígonos regulares: 
propriedades, construção e 
características; 

 9° Unidade: Figuras 
Espaciais 

Conceitos e representações; 
Prismas; 
Cilindros; 
Pirâmides; 
Cones; 
Esferas; 
Volume; 
Relação entre volume e 
capacidade;  

10° Unidade: Noções de 
estatística 

Calculo e interpretação de 
média aritmética e 
ponderada; 
Identificação, classificação, 
construção e interpretação 
de gráficos e tabelas; 
Instrumentos de avaliação 
Atividades avaliativas 
escritas, seminários, 
trabalhos e participação nas 
aulas. 

 

 

Planejamento de Curso- História- 6º anos 

1° Bimestre 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 

 Introdução aos estudos históricos. O trabalho (ofício) do 
historiador. Memória, fonte histórica e narrativa. 

 Periodização da História. 

 Tempo e História Pré – História. 

 Origem e evolução do ser humano 

 Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais.  

 O povoamento da América. 
 

 

 Promover no aluno interesse por conhecimento 
histórico, 

 desenvolvendo a capacidade de perceber a historicidade                                        
de elementos presentes em nossa sociedade. 

 Promover e capacitar no educando, potencialidades 
para a construção de seu conhecimento. 

 Compreender objetos e fatos históricos. 

 Comparar diversas teorias acerca do surgimento e 
desenvolvimento do ser humano na terra, bem como      
suas relações com o meio ambiente no período da pré-
história. 

 Compreender a importância da arqueologia no estudo 
de 

diversas fontes históricas para a reconstituição do período: 
modo de vida no paleolítico e neolítico, e mudanças que a 
revolução agrícola trouxe para esses grupos humanos. 

 Identificar e diferenciar teorias da chegada dos primeiros 
grupos humanos no Continente Americano e no Brasil. 
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2°Bimestre 

CONTEÚDO OBJETIVOS 

 

 Mesopotâmia, China e Índia. 

 Civilização Egípcia e os reinos da Núbia 
 

 

 Localizar, geograficamente, as civilizações 
mesopotâmica, chinesa e indiana. 

 Situar no tempo os principais acontecimentos da história 
da Mesopotâmia, da China e da Índia. 

 Analisar a importância dos grandes rios para a 
economia da Mesopotâmia, da China e da Índia. 

 Comparar o modo de vida dos povos que habitaram a 
Mesopotâmia, a Índia e a China. 

 Reconhecer a importância do Rio Nilo para as 
civilizações egípcia e núbia, bem como o trabalho 
humano necessário para aproveitar esse recurso 
natural. 

 Identificar os processos históricos que resultaram na 
formação de um Estado teocrático no antigo Egito, 
relacionando elementos políticos, sociais e religiosos.  

 

 

3° Bimestre 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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 Hebreus, fenícios e persas. 

 A civilização grega. 

 

 Situar, geograficamente, os principais deslocamentos 
dos hebreus na Antiguidade e os reinos de Judá e 
Israel; a região onde se estabeleceram as cidades 
fenícias; a área original da civilização persa e aquelas 
anexadas durante a expansão de seu império. 

 Comparar as civilizações estudadas sob o aspecto 
religioso, político e econômico. 

 Compreender os conceitos de democracia e 
oligarquia e diferenciá-los, a partir das experiências 
históricas de Atenas e Esparta. 

 Diferenciar, em linhas gerais, o pensamento mítico e 
o pensamento filosófico. 

 Situar a civilização grega antiga no tempo e no 
espaço, bem como sua difusão na época helenística. 

 

 

 

 

4°Bimestre 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 

 As origens e a expansão de Roma 

 A Roma imperial e o mundo bizantino. 

 

 Caracterizar o grupo social dos patrícios e o dos 
plebeus, explicando os fatores que geraram os 
conflitos entre eles nos diferentes momentos da 
história de Roma. 

 Relacionar as mudanças na política romana aos 
conflitos sociais. 

 Identificar, na cultura e na sociedade brasileira 
contemporânea, elementos originários da cultura 
romana antiga. 

 Analisar os diferentes fatores que compuseram a crise 
do Império Romano do Ocidente e do Império Romano 
do Oriente. 

 Diferenciar o regime de governo republicano e o 
imperial, no contexto da história romana.  
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Planejamento de Curso- História- 8º anos 

1°Bimestre 

CONTEÚDO OBJETIVO 

 

 A expansão da América portuguesa 

 A mineração no Brasil colonial 

 A revolução Industrial na Inglaterra 

 
 

 Compreender a importância da pecuária na América 
portuguesa e nos dias atuais. 

 Comparar as expedições bandeirantes e as monções. 

 Analisar a importância da mineração para a expansão da 
América portuguesa e para o desenvolvimento econômico 
do Centro-Sul da colônia. 

 Comparar a sociedade mineira e a açucareira. 

 Compreender as condições socioeconômicas e políticas 
que explicam o pioneirismo inglês na industrialização. 

 Identificar as principais características da Revolução 
Industrial inglesa.  

 

2° Bimestre 

CONTEÚDO OBJETIVO 

 

 A independência dos Estados Unidos e a Revolução 
Francesa. 

 O iluminismo 

 A era de Napoleão e as independências na América. 

 

 Caracterizar o Antigo Regime sob os pontos de vista 
político, econômico e social. 

 Identificar as principais críticas dos pensadores iluministas 
ao Antigo Regime. 

 Reconhecer a permanência dos princípios liberais e 
iluministas nas sociedades contemporâneas. 

 Compreender as características do governo de Napoleão 
Bonaparte, diferenciando as esferas econômicas, políticas 
e jurídicas. 

 Caracterizar a situação dos indígenas e dos africanos na 
América hispânica independente. 
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3° Bimestre 

CONTEÚDO OBJETIVO 

 

 A independência do Brasil. 

 O Primeiro Reinado 

 Revoluções e novas teorias políticas na Europa. 

 

 Contextualizar a transferência da família real portuguesa 
para o Brasil na conjuntura da era napoleônica. 

 Caracterizar e comparar as conjurações Mineira e Baiana. 

 Identificar as mudanças econômicas, sociais, culturais e 
políticas decorrentes da transferência da família real e da 
corte portuguesa para o Brasil. 

 Reconhecer as principais características políticas, 
econômicas e sociais do Primeiro Reinado. 

 Conceituar nacionalismo e Estado nacional. 

 Analisar os movimentos revolucionários do século XIX na 
Europa, suas motivações, suas reivindicações, suas ideias  
e seus resultados.  

 

 

 

4°Bimestre 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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 Brasil: da Regência ao Segundo Reinado. 

 A expansão dos Estados Unidos no século XIX.  

 

 Identificar as principais características das revoltas que 
ocorreram no período regencial e estabelecer comparações 
entre elas. 

 Analisar a Guerra do Paraguai no contexto das disputas 
políticas e econômicas da região platina. 

 Comparar a posição da mulher na sociedade brasileira no 
século XIX e na atualidade. 

 Analisar a importância do movimento abolicionista do 
século XIX e assumir uma postura critica contra qualquer 
forma de preconceito racial. 

 Identificar as principais etapas e estratégias da expansão 
territorial dos Estados Unidos ao longo do século XIX. 

 Comparar os estados do norte e os estados do sul sob os 
pontos de vista socioeconômicos e político e relacionar 
essas divergências à guerra de secessão. 

 

Planejamento de Curso- História- 9° Anos 

1°Bimestre 

CONTEÚDO OBJETIVO 

 

 A era do imperialismo 

 A república chega ao Brasil.  

 A Primeira Guerra e a Revolução Russa.  

 

 Compreender o processo de expansão e dominação  
     imperialista no século XIX. 

 Indicar formas de resistência e organização de operários  
    do início do século XX e da atualidade.  

 Descrever a partilha do continente africano e asiático dentro 
do contexto de imperialismo. 

 Caracterizar o regime republicano federalista brasileiro;  
    apontar semelhanças e diferenças entre Monarquia e  
     República. 

 Identificar pontos fundamentais da constituição de 1891 e 
compará-la à Constituição de 1824. 

 Compreender o sistema de dominação oligárquica, 
efetivado através de coronelismo, política de governadores 
e política do café com leite; identificar permanências dessas 
práticas políticas na atualidade. 

 Analisar a Primeira Guerra Mundial e suas consequências 
para o Brasil. 

 Caracterizar a Revolução Russa e as principais teorias 
socialistas difundidas pelo movimento operário no mundo. 

 
 

 

 

2° Bimestre 

CONTEÚDO OBJETIVO 
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 A crise da democracia e a Segunda Guerra Mundial. 

 A era Vargas 

 

 Compreender a Segunda Guerra Mundial, dentro do 
contexto de expansionismo nazista; analisar impacto e 
consequências desse grande conflito sob aspectos sociais, 
éticos e culturais; explicar o imperialismo norte- americano 
e suas consequências para o Brasil e América Latina.  

 Compreender as razões que levaram à crise de 1929, 
caracterizar o programa conhecido como New Deal e 
estabelecer paralelos entre esses acontecimentos e a crise 
econômica de 2008. 

 Caracterizar o período entre guerras, destacando a 
importância do Tratado de Versalhes e da crise econômica 
de 1929 para a vitória do nazismo na Alemanha. 

 Caracterizar em períodos do governo Vargas trabalhismo, 
nacionalismo e autoritarismo. 

 Identificar as forças políticas que compuseram a Aliança 
Liberal e chegaram ao poder no Brasil em 1930. 

 Identificar as principais características da Revolução 
Constituição de 1932. 

 
 

 

 

3°Bimestre 

CONTEÚDO OBJETIVOS 

 

 Rivalidades e conflitos da Guerra Fria. 

 As independências na África e na Ásia. 

 

 Caracterizar o período da Guerra Fria  em seus diversos 
aspectos( político, econômico e cultural). 

 Compreender a importância do plano Marshall e do Estado 
de bem-estar social na política norte-americana de afastar 
a ameaça comunista da Europa. 

 Identificar a especificidade das lutas das mulheres e dos 
negros pela igualdade de direitos na década de 1960. 

 Compreender o mundo pós-guerra; analisar o surgimento 
de novas organizações políticas mundiais no contexto 
conhecido como “Guerra Fria”; relacionar essas novas 
organizações com a bipartição de eixos políticos, seus 
conflitos e alinhamentos; descrever impacto do avanço 
tecnológico e científico em relações de trabalho e de 
comportamento, das sociedades no período. 

 Comparar os processos de independência dos países 
africanos e asiáticos, e entre estes e os movimentos de 
independência na América. 

 Conceituar o regime do apartheid na África do Sul e avaliar 
suas consequências para a sociedade sul-africana. 

 Reconhecer o papel desempenhado pelos povos 
colonizados na África e na Ásia na luta por sua 
emancipação. 

 
 
 

 

4°Bimestre 
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CONTEÚDO OBJETIVOS 

 

 A democracia e ditadura no Brasil. 

 O Brasil e o mundo globalizado. 

 

 Identificar características de governos populistas no Brasil 
de 1945 a 1964 e comparar com práticas políticas da 
atualidade; compreender a estrutura democrática do período 
e razões de sua queda em 1964. 

 Descrever os principais movimentos culturais da década de 
1960, no mundo e no Brasil; analisar suas influências na 
atualidade, identificando permanências e diferenças. 

 Interpretar o contexto histórico de experiências autoritárias 
da América Latina; analisar a instauração de regime militar 
no Brasil e na América Latina, calcado na supressão de 
direitos políticos e civis e no intervencionismo estatal na 
economia; identificar importância da liberdade de expressão 
e de garantias individuais do cidadão como fundamentos da 
sociedade democrática. 

 Compreender a participação de movimentos sociais no  
    processo de redemocratização da América Latina, dando  
    ênfase à “Nova República” brasileira com a culminância da 
promulgação da Constituição de 1988. 

 Identificar reivindicações de grupos minoritários; analisar a 
temática indígena e negra na atualidade; discutir a situação 
do adolescente, analisando o Estatuto da Criança e do 
Adolescente como regulamentador da questão. 

 Caracterizar a queda de sistemas socialistas da Europa do 
Leste, relacionando com o processo de globalização.  

 Caracterizar o processo de globalização, compreendendo as 
suas contradições e o debate que divide os defensores e os 
críticos desse fenômeno. 
 

 
 

 

PLANEJAMENTO ANUAL DE CIÊNCIAS 

 

 

 

COMPONENTES OBJETIVOS CONTEÚDO ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO 
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Ciências 
6º ANO 

- Reconhece que a 
humanidade sempre fez 
ciência; 
- Valorizar a vida na sua 
diversidade; 
- Elaborar perguntas e 
hipóteses, selecionando 
dados e ideias para 
resolver problemas; 
- Compreender a história 
evolutiva e formação do 
Universo; 
- Caracterizar as 
transformações naturais, 
reconhecendo a 
necessidade da 
preservação ambiental; 
- Caracterizar os 
ecossistemas brasileiros. 

1º bimestre 
- Formação do universo e 
sistema solar; 
- Teorias sobre a origem 
da vida na Terra; 
- Noções de astronomia e 
suas tecnologias. 
ECOSSISTEMA 
- Importância e 
preservação; 
- Níveis ecológicos de 
organização do indivíduo 
à biosfera; 
- Fatores bióticos e 
abióticos; 
-Seres autotróficos e 
heterotróficos; 
- Habitat e Nicho 
ecológico; 
- Cadeia e teia alimentar; 
2º bimestre 
ECOSSISTEMAS 
-Biomas brasileiros:  
- Adaptações dos seres 
vivos e aproveitamento de 
recursos do Cerrado; 
- Conservação e manejo 
ecossistemas, 
desenvolvimento 
sustentável e educação 
ambiental. 
3º bimestre 
AR 
- Composição do ar; 
- Atmosfera (camadas e 
pressão atmosférica); 
- Importância do ar para o 
ambiente; 
- Efeitos globais da 
poluição atmosférica; 
- Aquecimento global; 
- Poluição do ar; 
- Doenças transmissíveis 
pelo ar; 
ÁGUA 
- Declaração Universal 
dos Direitos da Água 
- Estados físicos e 
mudanças de estados 
físicos da água 
- Ciclo hidrológico 
- Recursos hídricos e 
abastecimento de água 
4º bimestre 
PRESSÃO 
- Noções de flutuação de 
corpos: densidade, 
empuxo e tensão 
superficial. 
- Água e os ecossistemas 
terrestres e aquáticos  
- Tratamento da água 
- Tipos de água 
- Poluição da água e 
tratamento de esgoto 
- Doenças relacionadas 
com a água  
SOLO 
- Solo e ecossistemas 
- Tipos de solo 
- Solo e agricultura 
- Noções de manejo e 
conservação do solo 
- Lixo: reaproveitamento, 
reciclagem e coleta 
seletiva. 

- trabalhos e grupos 
- análises de textos 
- observação de 
imagens 
- aulas expositivas 
- aulas práticas 
- trabalhos com filmes 

- prova escrita 
- prova oral 
- pesquisas 
realizadas em casa 
- trabalhos em 
classe 
- participação 
- produção de 
relatórios 
- participação na 
Feira de Ciências 
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PLANEJAMENTO ANUAL CIÊNCIAS – 9º ANO 

COMPONENTES OBJETIVOS CONTEÚDO ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciências 
 

9º ANO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comparar matéria e 

energia; 

 Diferenciar os 

estados físicos da 

matéria e suas 

mudanças; 

 Identificar a estrutura 

do átomo; 

 Reconhecer os 
elementos da tabela 
periódica e suas 
propriedades 

  

1º bimestre 
- História da química; 
- Matéria e energia; 
matéria - seus estados 
físicos e propriedades; 
mudanças de estados 
físicos. 
- Densidade 
-Átomos: a estrutura e 
identificação do átomo; a 
tabela periódica dos 
elementos químicos. 
 
2º bimestre 
- Substâncias, misturas e 
separação de misturas; 
- Funções químicas 
(ácidos, bases, sais e 
óxidos); 
- Reações químicas e 
balanceamento de 
equações; 
 
3º bimestre 
- História da física 
# Mecânica 
- Noções de repouso, 
movimento, referencial e 
trajetória. 
- Velocidade e aceleração 
- Interações mecânicas 

- trabalhos e grupos 
- análises de textos 
- observação de 
imagens 
- aulas expositivas 
- aulas práticas 
- trabalhos com filmes 

- prova escrita 
- prova oral 
- pesquisas 
realizadas em casa 
- trabalhos em classe 
- participação 
- produção de 
relatórios 
- participação na 
Feira de Ciências 

- Poluição do solo 
- Doenças relacionadas 
com o solo 
- Noções de higiene 
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- Gravidade 
- Força e movimento 
# Energia 
- Energia e movimento 
- Tipos de energia 
- Medidas de economia de 
energia 
- Trabalho e rendimento 
 
4º bimestre 
# Energia 
- Maquinas simples 
- Relação de máquinas 
simples com o trabalho 
exercido pelo corpo 
humano 
- Noções de eletricidade 
- Magnetismo 
#Ondas 
- Características das 
ondas 
- Ondas e som 
- Luz e lentes 

 

 

Planejamento anual do conteúdo programático- 7ª ano – Geografia. 

1º Bimestre 

Conteúdos Habilidades e competências 

                       

 

 Introdução ao Estudo da Geografia 

Capítulo 1 - O território brasileiro. 

 Características do território 

brasileiro. 

 Características gerais do Brasil. 

 Formação do território brasileiro. 

 A divisão política do Brasil. 

Capítulo 2 - A população 

brasileira. 

 A formação do povo brasileiro. 

 Distribuição da população. 

 Dinâmica populacional. 

 População em movimento. 

 

 

  

 

 Compreender a estabilidade geológica do Brasil. 

 Compreender o processo de formação geológico 

do território brasileiro. 

 Reconhecer o processo de formação do Estado 

brasileiro. 

 Analisar a diversidade cultural a partir do 

processo de formação do povo brasileiro. 

 Identificar as causas dos principais fluxos 

migratórios brasileiro utilizando os conceitos 

pertinentes. 

 Avaliar a condição de evolução socioeconômica 

do negro no Brasil. 

 Analisar o mapa da evolução dos fluxos 

migratórios brasileiros. 
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Planejamento anual do conteúdo programático- 7ª ano – Geografia. 

2º Bimestre 

Conteúdos Habilidades e competências 

 

 

 Introdução ao Estudo da Geografia. 

Capítulo 3 - Trabalho, consumo e 

sociedade. 

 O mercado de trabalho. 

 Sociedade e desenvolvimento. 

 Consumo e infraestrutura. 

Capítulo 4 - Brasil rural. 

 Características da agricultura no Brasil. 

 Modernização do  campo. 

 Problemas do mundo rural. 

 Capítulo 5 – Indústria.  

 Industrialização. 

 Indústria e atividade econômica. 

 Energia e indústria 

 Concentração industrial e expansão da 

indústria. 

 

 

 

 

  

 

 Compreender o processo de formação econômica do Brasil 

baseado na colonização. 

 Compreender as relações de trabalho no campo. 

 Analisar o mapa urbano-industrial do Brasil. 

 Analisar as formas de exploração da mão  de obra ainda 

existentes no Brasil. 

 Compreender os novos arranjos sociais. 

 Identificar os principais produtos do agronegócio brasileiro e seu 

papel na economia nacional. 

 Avaliar a produtividade agrícola do Brasil. 

 Avaliar os potenciais hidráulico e hidrelétrico  do Brasil. 

 Avaliar as diversas fontes de energia brasileira em seus 

aspectos: custo de produção e impactos ambientais. 

 Reconhecer em mapas as grandes concentrações industriais do 

Brasil.  
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Planejamento anual do conteúdo programático- 7ª ano – Geografia. 

3º Bimestre 

Conteúdos Habilidades e competências 

 

Capítulo 6 - A urbanização brasileira. 

 Urbanização e migração. 

 Transportes. 

 Urbanização e modernização da 

comunicação. 

Capítulo 7 - As regiões Sudeste e Sul. 

 Região Sudeste: características gerais. 

 Sudeste: cidades e economia. 

 Região Sul: aspectos gerais. 

 A economia da Região Sul. 

 

 

  

 

 Diferenciar diversas formas de migração. 

 Diferenciar migração de emigração e de imigração. 

 Estabelecer relação entre urbanização e industrialização. 

 Identificar o papel dos principais meios de comunicação de 

massa. 

 Compreender o papel do IBGE como órgão de planejamento. 

 Compreender a realidade socioeconômica das regiões brasileiras. 

 Diferenciar a evolução econômica das regiões brasileiras. 

 Conhecer o mapa político das regiões do Brasil. 

 Analisar as diferenças entre os níveis de desenvolvimento 

socioeconômico  nas região brasileiras. 

 

 

 

 

 

Planejamento anual do conteúdo programático- 7ª ano – Geografia. 

4º Bimestre 

Conteúdos Habilidades e competências 
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Capitulo 8 - As regiões Norte e 

Centro-Oeste. 

 Região Norte: aspectos gerais. 

 Região Norte: atividades econômicas. 

 Região Centro-Oeste: aspectos gerais. 

Capítulo 9 - Região Nordeste. 

 Características gerais. 

 Atividades econômicas. 

 População e qualidade de vida. 

 

 

 

  

 

 Compreender a realidade socioeconômica das regiões 

brasileiras. 

 Diferenciar a evolução econômica das regiões 

brasileiras. 

 Conhecer o mapa político das regiões do Brasil. 

 Analisar as diferenças entre os níveis de 

desenvolvimento socioeconômico  nas região 

brasileiras. 

 Identificar os tipos de vegetação e suas influencias no 

desenvolvimento humano e econômico. 

 Analisar mapas físicos e populacionais de cada região.  

 

 

Planejamento anual do conteúdo programático- 8ª ano – Geografia. 

1º Bimestre 

Conteúdos Habilidades e competências 
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Introdução ao Estudo da Geografia 

Capítulo 1 - Um mundo de diferenças. 

 Diferentes formas de regionalizar o mundo. 

 O mundo bipolar e a “nova ordem” dos anos 

1990. 

Capítulo 2 - Mundo globalizado. 

 A transformação do espaço geográfico mundial. 

 Comércio: conflito de interesses entre países 

ricos e países pobres. 

 Efeitos da globalização. 

 

 Analisar as características dos países centrais, dos 

emergentes e dos periféricos. 

 Compreender o processo de formação de uma região. 

 Compreender os critérios de formação das diversas 

regionalizações mundiais. 

 Produzir regionalizações do mundo com base na definição de 

diferentes critérios. 

 Avaliar os indicadores sociais econômicos para estabelecer 

comparações entre países. 

 Reconhecer a globalização como integração econômica, 

social, cultural e política. 

 Analisar manifestações de globalização da cultura e do 

turismo. 

 Compreender as consequências culturais da globalização. 

 Compreender o processo de redução das distâncias em 

função do avanço tecnológico. 

 Analisar o desemprego estrutural. 

 Identificar  em mapas, novas redes comerciais. 

 

 

Planejamento anual do conteúdo programático- 8ª ano – Geografia. 

2º Bimestre 

Conteúdos Habilidades e competências 
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Capítulo 3 - O mundo no século XXI: população e 

desafios. 

 População mundial: distribuição e tendências. 

 O desafio energético. 

 Os desafios ambientais e os geopolíticos. 

Capítulo 4 - América: aspectos gerais. 

 Diversidade regional. 

 A colonização europeia na América. 

 Características naturais do continente americano. 

Capítulo 5 - América do Norte. 

 Estados Unidos da América. 

 A economia dos Estados Unidos. 

 Canadá. 

 México. 

 

 Analisar a distribuição populacional e os problemas do aumento 

populacional nas cidades. 

 Compreender as causas e  as consequências trazidas pelas 

usinas hidrelétricas no meio ambiente. 

 Entender a importâncias dos tipos energéticos para o 

desenvolvimento social. 

 Reconhecer a água como recurso estratégico.  

 Identificar as causas do aquecimento global. 

 Compreender os impactos sociais e econômicos do 

aquecimento global. 

 Conhecer o mapa físico do mundo, estabelecimento 

semelhanças e diferenças entre regiões. 

 Identificar a regionalização política ou física da América. 

 Compreender os critérios de regionalização físicos e culturais 

das Américas. 

 Destacar os principais povos indígenas  nas diferentes regiões 

da América. 

 Identificar os principais aspectos físicos da América e suas 

influências na população e na economia. 

 Compreender o estabelecimento de culturas agrícolas na 

América em função do mercado europeu. 

 Compreender as desigualdades americanas com base nos 

diferentes processos de colonização. 

 

Planejamento anual do conteúdo programático- 8ª ano – Geografia. 

3º Bimestre 

Conteúdos Habilidades e competências 
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Capítulo 6 - América do Sul e América Central. 

 América do Sul. 

 A economia de alguns países sul-americanos. 

 América Central. 

Capítulo 7 - África: um continente de contrastes. 

 África: aspectos naturais. 

 O Imperialismo e a partilha da África. 

 

 

 Identificar a regionalização política ou física da 

América. 

 Identificar a regionalização cultural da América 

do Sul e Central. 

 Analisar o mapa de distribuição da economia 

da América do Sul e Central. 

 Compreender a importância da América do Sul 

e Central na economia mundial. 

 Compreender o processo de formação da 

estrutura geológica da África. 

 Identificar os climas africanos. 

 Compreender o processo de formação dos 

desertos africanos. 

 Analisar a distribuição hidrográfica do 

continente africano. 

 

 

 

Planejamento anual do conteúdo programático- 8ª ano – Geografia. 

4º Bimestre 

Conteúdos Habilidades e competências 
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Capitulo 8 - África: desenvolvimento econômico. 

 A economia africana. 

 Investimentos estrangeiros e desenvolvimento 

econômico. 

 Economia regional. 

Capítulo 9 - África: população e urbanização. 

 A população. 

 O crescimento da população 

 O rural e o urbano nos continente africano. 

 

 

 Relacionar as diferenças sociais, culturais e econômicas entre 

as Américas. 

 Compreender os conflitos atuais africanos como consequências 

das relações de poder estabelecidas pelos colonizadores. 

 Julgar a atuação da ONU e dos países desenvolvidos no 

intermédio dos conflitos africanos. 

 Compreender os atuais problemas sociais da África. 

 Identificar em mapas políticos as atuais áreas de conflitos dos 

países africanos. 

 Compreender e Analisar o desenvolvimento agrícola da África 

perante os problemas de investimentos. 

 Identificar os problemas das grandes cidades africanas e a 

segregação racial. 

 Compreender as relações de poder estabelecidas, deixadas 

pelos colonizadores na África. 

 Analisar e entender a luta dos povos africanos pelos seus 

direitos. 

 

 

 

 

Planejamento anual do conteúdo programático- 9ª ano – Geografia. 

1º Bimestre 

Conteúdos Habilidades e competências 
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 Introdução ao Estudo da Geografia 

 

 Conceitos de Regionalização. 

Capitulo 1- Europa: aspectos físicos e 

naturais. 

 A constituição do continente europeu. 

 Relevo e rios europeus. 

 Clima e vegetação na Europa. 

Capítulo 2 - Formação territorial, população e 

urbanização europeia. 

 A Formação da Europa contemporânea. 

 A União Europeia. 

 A população europeia. 

 A urbanização europeia. 

 

 Conhecer os aspectos físicos do continente europeu, 

como a vegetação, o relevo, a hidrografia e o clima. 

 Compreender como esses aspectos constituem recursos 

naturais para os seres humanos 

 Identificar o uso da rede hídrica europeia. 

 Aprender a relação entre as condições naturais do 

continente europeu e seu  

Aproveitamento  econômico por meio do turismo. 

 Conhecer os principais efeitos ambientais provenientes 

do uso dos recursos naturais. 
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Planejamento anual do conteúdo programático- 9ª ano – Geografia. 

2º Bimestre 

Conteúdos Habilidades e competências 

 

Capítulo 3 - Europa Ocidental.   

  As grandes potências econômicas e a 

industrialização clássica. 

  A Europa Ocidental: do Estado do bem-estar 

social à crise econômica. 

 Europa Mediterrânea. 

Capítulo 4 - Rússia e Europa Oriental.  

  A Rússia e o fim da União Soviética. 

  O Leste Europeu. 

  Economia do Leste Europeu. 

  A ex-Iugoslávia. 

 Capítulo 4- Ásia: aspectos gerais. 

  Relevo e rios asiáticos. 

  Clima e vegetação. 

 População e diversidade regional. 

 

 

 Relacionar a industrialização clássica na Europa com as 

características atuais do continente. 

 Compreender as características gerais da Europa. 

 Reconhecer as consequências da crise econômica na 

Europa na economia de países europeus. 

 Compreender as principais características da formação 

territorial do Leste Europeu e da Rússia. 

 Compreender as características gerais da diversidade na 

formação do povo europeu e de seus atuais problemas. 

 Compreender a historicidade da divisão entre Leste e 

Oeste europeu, verificando suas raízes culturais e 

políticas. 

 Levantar os principais aspectos da economia do Leste 

europeu antes e depois do fim do período socialista. 

 Analisar conflitos separatistas existentes em algumas 

regiões europeias. 

 Compreender as principais características de 

transformação da Iugoslávia. 

 Conhecer as características naturais do continente 

asiático. 

 Identificar a relação entre a distribuição da ocupação 

humana e as características naturais do território asiático. 

 Reconhecer e caracterizar as 5 sub-regiões asiáticas. 

 Conhecer a diversidade cultural presente na Ásia. 

 

Planejamento anual do conteúdo programático- 9ª ano – Geografia. 

3º Bimestre 

Conteúdos Habilidades e competências 
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Capítulo 6 - O Leste e o Sudeste Asiático. 

 Japão 

 China: um país continental 

 A indústria chinesa 

 Os Tigres Asiático 

 Capítulo 7 - Ásia Central e Meridional. 

 Ásia Central 

 Ásia Meridional 

 Índia 

 

 

 

  

 

 Compreender a formação da estrutura geológica 

asiática. 

 Compreender o clima de monções asiático. 

 Compreender a influência do clima de monções  para a 

vida no sul da Ásia. 

 Identificar as formas vegetacionais da Ásia. 

 Destacar o papel do Japão na economia asiática em 

particular e na mundial em geral. 

 Compreender o modelo econômico japonês em sua 

relação com as economias mundiais. 

 Compreender o socialismo de mercado chinês. 

 Destacar o papel da Índia na economia asiática em 

particular e na mundial em geral. 

  Compreender a estrutura social indiana. 

 Avaliar a postura da China perante os direitos humanos. 

 Conhecer o mapa político da Ásia. 

 Compreender a distribuição da população asiática com 

base na interpretação do mapa físico. 
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Planejamento anual do conteúdo programático- 9ª ano – Geografia. 

4º Bimestre 

Conteúdos Habilidades e competências 

 

Capítulo 8 - Oriente Médio 

 Características gerais 

 O petróleo no Oriente Médio. 

 Conflitos e questões territoriais 

Capítulo 9 - Oceania e regiões 

polares. 

 Bases naturais e povoamento da 

Oceania. 

 Economia da Austrália e da Nova 

Zelândia. 

 Regiões polares 

 

 

  

 

 Compreender a formação da estrutura geológica do 

Oriente Médio. 

 Compreender os diferentes climas e sua influência para 

a vida no Oriente Médio. 

 Identificar as formas de vegetação do Oriente Médio. 

 Destacar o papel da economia do Oriente Médio em 

particular e na mundial em geral. 

 Analisar e entender os conflitos entre povos no Oriente 

Médio. 

 Avaliar a postura do Oriente Médio perante os direitos 

humanos. 

 Conhecer o mapa político da Ásia. 

 Compreender a distribuição da população do Oriente 

Médio com base na interpretação de mapas 

populacionais e físicos. 

 

 

 

 

PLANO DE CURSO DE MATEMÁTICA 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - 7º ANO / 2018 

 
1º bimestre 

 
2º bimestre 

 
3º bimestre 

 
4º bimestre 
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1° Unidade: Números Inteiros 
e Operações 

Origem dos números e sua 
estrutura 
Conjunto dos números Inteiros 

ℤ; 
Números opostos e simetria, 
módulo e comparação; 
Operações no conjunto ℤ 
(adição, subtração, divisão, 
potenciação e radiciação); 
Expressões Numéricas; 
Resolução de situações 
problemas; 

2° Unidade: Números 
Racionais e Operações 

Identificação e representação; 
Conjunto dos números 
Racionais ℚ; 
Operações no conjunto ℚ 
(adição, subtração, divisão, 
potenciação e radiciação); 

Instrumentos de Avaliação 
Atividades avaliativas escritas, 
seminários, trabalhos e 
participação nas aulas. 

3° Unidade: Equações de 
1° Grau 

Operações, expressões e 
sentenças matemáticas; 
Conjunto universo e 
verdade; 
Resolução de situações 
problemas; 
Inequações, 
Equações com duas 
variáveis; 
Sistema de equações com 
duas variáveis; 

 
4° Unidade: Plano 

Cartesiano 
Pontos no plano cartesiano; 
 
 
 
Instrumentos de avaliação 
Atividades avaliativas 
escritas, seminários, 
trabalhos e participação nas 
aulas. 
 

5° Unidade: Razão e 
Proporção 

Grandezas diretamente e 
inversamente proporcionais; 
Regra de três simples e 
composta; 
Porcentagem; 
Juros Simples; 

6° Unidade: 
Proporcionalidade 

Ampliação e redução de 
figuras geométricas; 
Áreas de figuras planas; 
Perímetro de figuras planas; 
Comparação de perímetro e 
área de figuras 
proporcionais; 

7° Unidade: Ângulos 
Construção; 
Classificação; 
Elementos; 
Bissetriz; 
Instrumentos de avaliação 
Atividades avaliativas 
escritas, seminários, 
trabalhos e participação nas 
aulas. 

8° Unidade: Polígonos 
Construção; 
Identificação; 
Classificação; 
Polígonos regulares: 
propriedades, construção e 
características; 

 9° Unidade: Figuras 
Espaciais 

Conceitos e representações; 
Prismas; 
Cilindros; 
Pirâmides; 
Cones; 
Esferas; 
Volume; 
Relação entre volume e 
capacidade;  

10° Unidade: Noções de 
estatística 

Calculo e interpretação de 
média aritmética e 
ponderada; 
Identificação, classificação, 
construção e interpretação 
de gráficos e tabelas; 
Instrumentos de avaliação 
Atividades avaliativas 
escritas, seminários, 
trabalhos e participação nas 
aulas. 
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PROJETOS INTERDISCIPLINARES - 2018 

Falar de um Projeto Interdisciplinar é planificar uma ação que tenha em comum 

duas ou mais disciplinas ou outros ramos do conhecimento.  

A palavra interdisciplinar é formada pela união do prefixo "inter", que exprime a 

ideia de "dentro", "entre", "em meio"; com a palavra "disciplinar", que tem um sentido 

pedagógico de instruir nas regras e preceitos de alguma arte ou campo de saber. 

  Embora o caráter interdisciplinar devesse ser natural na organização do 

trabalho pedagógico, ainda faz-se necessário planejar momentos em que o 

tratamento interdisciplinar seja mais abrangente e sistemático, com a intervenção de 

professores de várias áreas.  O projeto contempla um tema escolhido para ser 

trabalhado por uma equipe mais abrangente, a ser abordado com amplitude e 

profundidade, de modo a evidenciar as relações entre diferentes aspectos,  pontos de 

vista, conteúdos, na busca de enriquecimentos nos temas escolhidos. 

 

FEIRA DE CIÊNCIAS 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CEF 30 

Título do Projeto: Feira de Ciências:  A Ciência para a Redução das Desigualdades 

Etapas: Local, regional, distrital, nacional Total de estudantes envolvidos: 696 

Áreas de conhecimento: Ciências, Português, Matemática, Geografia, História, Arte, EF 

Equipe responsável: Professoras Déborah Jiullyene, Débora Ferreira, Fernanda Beatriz 
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JUSTIFICATIVA 

A necessidade de modificações no processo ensino aprendizagem vem sendo amplamente discutida pelos diversos 

segmentos da educação. A legislação federal, na forma da LDB 9394/96, aponta para a necessidade de um ensino 

contextualizado e interdisciplinar. Dentre as atividades utilizadas com a finalidade de promover essa contextualização e 

interdisciplinaridade, destacam-se as feiras, que oferecem uma oportunidade de desenvolver um projeto de 

enriquecimento curricular que seja significativo para tantos, atendendo os eixos da ludicidade e letramento científico 

tecnológico, conforme preconiza o Currículo em Movimento. 

 Nossa escola atende a estudantes de várias faixas etárias e com grande diversidade sociocultural, apresentando tanto 

problemáticas quanto potencialidades comuns aos ambientes localizados em áreas de vulnerabilidade social.  A feira de 

ciências proporcionará aos estudantes a oportunidade de escolher um tema que desperte neles a curiosidade e o 

interesse e que será o objeto sobre o qual irão elaborar e desenvolver um projeto científico, tornando-se construtores e 

reelaboradores do conhecimento, tornando-se cidadãos reflexivos, participativos e autônomos. Visamos envolver  696 

estudantes do Ensino Fundamental, bem como seus professores, com o objetivo de um estudo aprofundado sobre como 

escrever, executar e apresentar publicamente um projeto científico. 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
Como desenvolver um projeto interdisciplinar? 
Como valorizar o conhecimento científico de forma sólida, efetiva e lúdica? 
Como articular e aplicar os eixos integradores do Ensino Fundamental – Ludicidade e Letramento (Científico Tecnológico) - previstos no 
Currículo em Movimento? 
Como desenvolver a temática: Educação para a vida: reduzindo as desigualdades sociais tendo em vista os Eixos Estruturantes do 
Currículo: Cidadania e Direitos Humanos, Sustentabilidade, Diversidade? 

 

 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Fomentar a produção de conhecimentos científicos, tecnológicos, inovadores e/ou sociais  em 
nossa escola. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

 Estimular as atividades de letramento científico e tecnológico por meio da Feira de Ciências. 

 Articular os conhecimentos dos diversos componentes curriculares no Ensino Fundamental; 

 Contribuir para a autonomia dos estudantes, por meio do compartilhamento dos conhecimentos 

científico, tecnológicos e sociais, oportunizando o exercício da cidadania, da diversidade, da 

sustentabilidade e dos Direitos Humanos; 

 Desenvolver a temática da Feira, em 2018, de modo sistemático e amplo: “A Ciência para a 

Redução das Desigualdades” 

 

 

CONTEÚDOS 

ANOS FINAIS 
Ciências Biológicas 
Ciências da Saúde 
Ciências Exatas 
Ciências da Terra 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras  
Artes 
 
ANOS INICIAIS 
Ciências Biológicas 
Ciências da Saúde 
Ciências Exatas 
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Ciências da Terra 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras e 
Artes 
 
 

 

ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS RECURSOS CRONOGRAMA 

Organização dos 
grupos/turmas 

Professores Quadro, giz, papel Abril 

Elaboração dos projetos sob 
supervisão do professor 
supervisor 

Professores Materiais de consulta, 
livros, computadores, 
etc 

Abril 

Desenvolvimento da 
investigação e organização 
dos materiais 

Estudantes Específicos para cada 
grupo 

Abril/Maio 

Pré apresentação para o  
professor supervisor 

 

 De acordo com o 
experimento e/ou 
tema, os estudantes 
apresentam os 
materiais que serão 
usados no dia da Feira 
de Ciências 

1ª semana de maio 

Realização da Feira, com a 
apresentação dos trabalhos 

Estudantes e Profissionais Banners, carteiras, 
mesas, cartazes, 
materiais para as 
apresentações, 
instrumento impresso 
de avaliação 

19 de maio 

 

 

AVALIAÇÃO  

Avaliação formativa, de caráter interdisciplinar, que será incorporada aos conceitos/notas dos componentes curriculares (Anos Finais) 
e das atividades (Anos Iniciais). 
O instrumento para avaliação os trabalhos expostos  será o que consta no Regulamento do Circuito de Ciências das Escolas da Rede 
Pública de Ensino do Distrito Federa, com as devidas adaptações para a realidade local. Os critérios utilizados serão: Alcançou; 
Alcançou Parcialmente; Não Alcançou. 

 
 

REFERÊNCIAS 

http://www.barbacena.ifsudestemg.edu.br/sites/default/files/projeto_enviado_ao_cnpq_anexado.pdf 
 
http://casadoprofessorbg.blogspot.com.br/2012/06/projeto-feira-de-ciencias_26.html 
 
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: 
Pressupostos Teóricos. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014, p. 92. Disponível em: <https://issuu.com/sedf/docs/1-
pressupostos-teoricos>. Acesso em abril 2018.  

______. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: Pressupostos 
Teóricos. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014, p. 92. Disponível em: 
<http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf>. Acesso em abril de 2018. 

______. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos iniciais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014. Disponível em: <https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-
fundamental-anos-iniciais>. Acesso em abril de 2018. 

______. (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF). Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos finais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d. 2014.  Disponível em: <http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-
fundamental-anos-finais>. Acesso em abril de 2018. 

 

http://www.barbacena.ifsudestemg.edu.br/sites/default/files/projeto_enviado_ao_cnpq_anexado.pdf
http://casadoprofessorbg.blogspot.com.br/2012/06/projeto-feira-de-ciencias_26.html
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
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TRANSIÇÃO COM APOIO É MELHOR 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CEF 30 

Título do Projeto: Transição com Apoio é Melhor 

Etapas: Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental (5º, 6º e 9º ano) Total de estudantes envolvidos: 252 

Áreas de conhecimento: Ciências, Português, Matemática, Geografia, História, Arte, EF 

Equipe responsável: Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 
 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (2010), as unidades escolares devem 
apoiar os estudantes nas transições que necessariamente acontecem durante o transcorrer da Educação Básica. A própria lei nos 
oferece as razões de ser do projeto. A seguir, transcrevemos extratos que comprovam estas indicações contidas no texto do 
documento em questão: 
I – as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica devem presidir as demais diretrizes curriculares específicas para 
as etapas e modalidades, contemplando o conceito de Educação Básica, princípios de organicidade, sequencialidade e articulação, 
relação entre as etapas e modalidades: articulação, integração e transição; (...) 
Art. 18. Na organização da Educação Básica, devem-se observar as Diretrizes Curriculares Nacionais comuns a todas as suas etapas, 
modalidades e orientações temáticas, respeitadas as suas especificidades e as dos sujeitos a que se destinam.  
§ 2º A transição entre as etapas da Educação Básica e suas fases requer formas de articulação das dimensões orgânica e sequencial 
que assegurem aos educandos, sem tensões e rupturas, a continuidade de seus processos peculiares de aprendizagem e 
desenvolvimento.  
Art. 20. O respeito aos educandos e a seus tempos mentais, socioemocionais, culturais e identitários é um princípio orientador de toda 
a ação educativa, sendo responsabilidade dos sistemas, a criação de condições para que crianças, adolescentes, jovens e adultos, com 
sua diversidade, tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade própria de percurso escolar (grifos nossos). 
 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA constitui-se como uma equipe de apoio técnico-pedagógico de 
caráter multidisciplinar, a qual é composta por profissionais com formação em Psicologia e em Pedagogia. A EEAA tem, entre seus 
objetivos, contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais e colaborar para trajetórias escolares as mais exitosas 
possíveis de todos os estudantes, respeitadas suas singularidades. O 6º ano do Ensino Fundamental, que é um ano da transição, 
apresenta o maior índice de retenção da nossa unidade escolar no II Segmento desta etapa. Também são recorrentes as queixas 
escolares, por parte dos professores, sobre dificuldades de aprendizagem e sobre comportamento indisciplinados dos discentes. No 
que se refere ao nono ano, que precede a transição, entende-se como fundamental que os estudantes tenham uma preparação para 
as mudanças que ocorrem no processo de escolarização quando se chega à etapa do ensino médio. Diante de tal cenário, o projeto 
apresenta-se como uma alternativa possível de trabalho institucional preventivo para o ano subsequente. 

 

 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Articular as dimensões orgânica e sequencial que assegurem aos estudantes, sem tensões e rupturas, a 
continuidade de seus processos peculiares de aprendizagem e desenvolvimento durante a transição dos 
Anos Iniciais para os Anos Finais do Ensino Fundamental e dos Anos Finais para o Ensino Médio. 
 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

 Criar condições para que os estudantes sejam respeitados em seus tempos mentais, 
socioemocionais, culturais e identitários durante o processo de transição dos Anos Iniciais para 
os Anos Finais do Ensino Fundamental e dos Anos Finais para o Ensino Médio; 

 Integrar os estudantes e profissionais dos 02 segmentos do Ensino Fundamental; 
 Contribuir para a diminuição dos índices de evasão e retenção dos Anos Finais. 
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CONTEÚDOS 

ANOS FINAIS 
Ciências Biológicas 
Ciências da Saúde 
Ciências Exatas 
Ciências da Terra 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras  
Artes 
 
ANOS INICIAIS 
Ciências Biológicas 
Ciências da Saúde 
Ciências Exatas 
Ciências da Terra 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras e 
Artes 
 
 

 
 
 
 
 

ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS RECURSOS CRONOGRAMA 

Reunião com estudantes e 

profissionais do 6º ano para 

uma acolhida, onde serão 

abordados os seguintes 

assuntos: horários, uso dos 

cadernos e livros, uniforme, 

recreação/educação física, 

bullyng, lanche, respeito às 

diferenças, sala ambiente, 

tarefas de sala e de casa, 

rotina de estudo, cópia do 

quadro, etc. 
 

EEAA e SR Projetor, sala disponível 
e computador. 

 16/02/2018 – matutino 
 

Reunião com as famílias dos 

estudantes do 6º ano, após 

a reunião de apresentação 

com os professores 

EEAA e SR Projetor, sala disponível 
e computador. 

24/02/2018 – matutino 

Confecção de uma caixa de 

perguntas, elaboradas pelos 

estudantes do 5º ano, com 

dúvidas sobre os Anos Finais 
 

EEAA, Professores do 5º ano e 
Equipe gestora 

Papel, caixa e caneta. Outubro/2018 

Organização de momentos 

para depoimentos dos 

estudantes do 6º e 7º anos  

nas turmas do 5º ano a fim 

de trocar experiências e 

esclarecer dúvidas 
 

EEAA, Coordenação dos Anos 
Finais 

Sala de Vídeo, cadeiras, 
microfone 

Outubro/2018 
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Aplicação de questionário 

para os estudantes ao com 

vistas a levantar dados e 

planejar intervenções sobre 

o percurso escolar no 6º 

ano
1
  

 

EEAA, SR, coordenação dos 
Anos Finais, professores do 6º 

ano 

Papel, toner e 
impressora 

Final do 1º bimestre 

Desenvolvimento e 

efetivação de projeto sobre 

a leitura e a escrita (uso da 

biblioteca, sarau, concursos, 

Olimpíadas de Língua 

Portuguesa) 
 

EEAA, SR, Equipe gestora, 
comissão (Vera, Conceição, 

José, Mirian, Marcelo, 
Fernanda, Josefa Simone, 
Neide, Cristina, Monique, 

Marcelo, Noronha) 

Livros, papel, toner e 
impressora, cartolina, 
canetinha, livros, 
cartazes, computador, 
materiais de expediente 
e pedagógicos, som, 
microfone, palco, entre 
outros 

Sarau (1 por semestre); as outras 
atividades serão inseridas nos 
planejamentos docentes e do EEAA 

Comemoração do Dia do 

Estudante com a entrega de 

canetas para os alunos do 

5º ano – Dia da Caneta 
 

EEAA, SR, professores do 5º e 
9º anos 

Canetas 10/8/2018 

Inclusão, no planejamento 

docente, de momentos de 

fazer cópias e/ou exercícios 

com o uso de caneta 
 

Professores do 5º ano canetas Semanalmente 

Realização de 

reagrupamentos e projetos 

interventivos individuais 

e/ou com pequenos grupos 
 

Equipe gestora, 
coordenadores, EEAA, 

professores 

Papel, toner e 
impressora 

A partir do 2º bimestre 

Organização de coletivas 

e/ou reuniões com vistas a 

integrar os dois segmentos 

do Ensino Fundamental 

(dispensa de turno por 

revezamento ou 

compactação de turno) 

 

Equipe gestora, SR, EEAA, 
Professores 

Data Show e 
computador 

Bimestralmente 

Realização da Colação de 

Grau/Formatura como 

atividade extensiva a todos, 

com a inclusão de Aula da 

Saudade 

EEAA, SR, Equipe gestora, 
Coordenador, Professores do 

5º e 9º anos 

Beca e cap Dezembro (dia a definir) 

 

 

AVALIAÇÃO  

Mediante a escuta dos profissionais, dos estudantes e dos pais/responsáveis e por meio de instrumento impresso próprio. 

 

REFERÊNCIAS 

 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB no 07/2010, aprovado em 7 de abril de 2010. Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diário Oficial da União, Brasília, Seção 1, p. 10, 9 jul. 2010. 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Orientação Pedagógica: Serviço Especializado de Apoio à 

                                                           
1
 O instrumento poderá ser usado pelo professores como procedimento de autoavaliação. 
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Aprendizagem. Brasília, 2010.  
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: 
Pressupostos Teóricos. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014, p. 92. Disponível em: 
<http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf>. Acesso em abril de 2018. 

______. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos iniciais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014. Disponível em: <https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-
fundamental-anos-iniciais>. Acesso em abril de 2018. 

______. (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF). Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos finais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d. 2014.  Disponível em: <http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-
fundamental-anos-finais>. Acesso em abril de 2018. 
 

 
CELEBRAR 

 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: CEF 30 

Título do Projeto: Celebrar 

Etapas: Local Total de estudantes envolvidos: 696 

Áreas de conhecimento: Ciências, Português, Matemática, Geografia, História, Arte, EF 

Equipe responsável: Professores, Equipe Gestora, EEAA, SR 
 

 

JUSTIFICATIVA 

As datas comemorativas e os eventos, geralmente festivos, estão sempre presentes no cotidiano escolar, oportunizando situações que 
favoreçam a apropriação do conhecimento pelo educando de maneira prazerosa e interativa.  

Sabemos, entretanto, que é preciso escolher com cuidado as datas especiais e os eventos, observando: 

 O significado desses dias em relação ao contexto cultural, histórico e social da comunidade escolar; 
 O vínculo com o Currículo em Movimento; 
 As armadilhas do consumismo e da chamada “indústria das festas”; 
 A interação entre todos os segmentos da comunidade escolar e o envolvimento dos responsáveis; 
 A interface com as manifestações culturais, com vistas a manter vivos as tradições e costumes,  ajudando em sua 

preservação e atualização e   construção da  identidade das novas gerações.  

Entretanto, sem desprezar a importâncias das efemérides, é fundamental não permitir que o calendário escolar seja guiado apenas por 
dias especiais, visto que as temáticas que deles emergem devem fazer sentido para os estudantes e na organização do trabalho 
pedagógico. 

Nesse sentido, a escola optou por deixar a cargo dos professores a seleção das datas comemorativas, sendo que algumas seriam 
trabalhadas de modo coletivo e, na maioria das situações, com culminâncias que envolvam a comunidade escolar para a construção de 
um sentido comum. 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais


 
SEEDF/CREC/... 

122 
 

Observações:  

 Outros eventos/datas poderão ser incluídos ao longo do ano letivo; os dias específicos serão definidos no planejamento 
anual. 

 A realização das Festas Junina e das Regiões será  intercalada anualmente. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
Como desenvolver um projeto interdisciplinar? 
Como explorar o conhecimento das datas e eventos de forma sólida, efetiva e lúdica? 
Como articular e aplicar os eixos integradores do Ensino Fundamental – Ludicidade e Letramento (Científico Tecnológico) - previstos no 
Currículo em Movimento? 
Como desenvolver as temáticas das datas e eventos comemorativos tendo em vista os Eixos Estruturantes do Currículo: Cidadania e 
Direitos Humanos, Sustentabilidade, Diversidade? 

 

 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Trabalhar conteúdos e eixos do Currículo a partir de datas significativas, buscando celebrá-las de modo 
articulado, coletivo e contextualizado. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

 Oportunizar momentos de socialização e interação na e da comunidade escolar. 

 Explorar pedagogicamente a relação entre as datas e eventos e os conteúdos do Currículo em 

Movimento.  

 Comemorar datas e eventos importantes no calendário civil e letivo,  desenvolvendo seu 

significado e sentido junto aos estudantes e respeitando as tradições culturais afins; 

 Trabalhar as datas e eventos a partir de uma perspectiva não consumista. 

 

 

 

CONTEÚDOS 

ANOS FINAIS 
Ciências Biológicas 
Ciências da Saúde 
Ciências Exatas 
Ciências da Terra 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras  
Artes 
 
ANOS INICIAIS 
Ciências Biológicas 
Ciências da Saúde 
Ciências Exatas 
Ciências da Terra 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras e 
Artes 
 
 

 

ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS RECURSOS CRONOGRAMA 

Trabalho com as datas em 
sala de aula 

Professores e estudantes Quadro, pinceis, livros, 
vídeos, músicas, 
mapas, atividades 
impressas, materiais 

Durante os  3º, 4º e 5º bimestres 
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de expediente e 
pedagógicos  

Atividades mobilizadoras e 
avaliativas 

Estudantes, profissionais, 
gestores 

Quadro, pinceis, livros, 
vídeos, músicas, 
mapas, atividades 
impressas, materiais 
de expediente e 
pedagógicos 

Durante os  3º, 4º e 5º bimestres 

Realização do evento 

Semana de Educação para 
a vida: atividades na 
biblioteca 

Estudantes, profissionais, 
comunidade 

Quadro, pinceis, livros, 
vídeos, músicas, 
mapas, atividades 
impressas, materiais 
de expediente e 
pedagógicos 

De 07 a  11 de Maio 

Realização do evento 

Festa Junina: evento com a 
participação de todas as 
turmas e da comunidade 
escolar externa 

Estudantes, profissionais, 
comunidade 

Quadro, pinceis, livros, 
vídeos, músicas, 
mapas, atividades 
impressas, materiais 
de expediente e 
pedagógicos 

09 de Junho 

Realização do evento 

Semana da Inclusão: 
atividades envolvendo 
todas as turmas 

Estudantes, profissionais, 
comunidade 

Recursos materiais: 
Quadro, pinceis, livros, 
vídeos, músicas, 
mapas, atividades 
impressas, materiais 
de expediente e 
pedagógicos 
Recursos humanos: 
convidados, 
palestrantes, artistas, 
etc 
 

De 17 a 21 de Setembro 

Realização do evento 

Consciência Negra: evento 
com a participação de 
todas as turmas e da 
comunidade escolar 
externa/Feira Literária 

Estudantes, profissionais, 
comunidade 

Quadro, pinceis, livros, 
vídeos, músicas, 
mapas, atividades 
impressas, materiais 
de expediente e 
pedagógicos  
Recursos humanos: 
convidados, 
palestrantes, artistas, 
etc 
 

De 19 a 24 Novembro 

AVALIAÇÃO  

Avaliação formativa, de caráter interdisciplinar, que será incorporada aos conceitos/notas dos componentes curriculares (Anos Finais) 
e das atividades (Anos Iniciais). 
Frequência e participação da comunidade 

REFERÊNCIAS 

 
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: 
Pressupostos Teóricos. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014, p. 92. Disponível em: 
<http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf>. Acesso em abril de 2018. 

______. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos iniciais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014. Disponível em: <https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-
fundamental-anos-iniciais>. Acesso em abril de 2018. 

______. (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF). Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos finais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d. 2014.  Disponível em: <http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-
fundamental-anos-finais>. Acesso em abril de 2018. 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
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JOGOS INTERCLASSE 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CEF 30 

Título do Projeto: Jogos Interclasse 

Etapas: Local Total de estudantes envolvidos: 696 

Áreas de conhecimento: Ciências, Português, Matemática, Geografia, História, Arte, EF 

Equipe responsável: Professores de Educação Física e Coordenação Pedagógica 
 

 

JUSTIFICATIVA 
Os professores da disciplina de Educação Física, juntamente com a direção desta escola e demais professores, 
compromissados com a formação e desenvolvimento dos nossos estudantes, sobretudo no que tange à Educação e ao 
Desporto, buscam, com o referido projeto, despertar em nossa comunidade o interesse por essas áreas.  

A prática de esportes é uma das atividades mais indicadas para crianças e adolescentes, pois oferece benefícios indispensáveis 
ao crescimento e desenvolvimento integral. Na mesma perspectiva, a utilização de jogos de tabuleiro também será efetiva, 
visto que atuam em várias dimensões: ludicidade, interações pessoais, raciocínio lógico. Sendo que serão ofertados os 
seguintes jogos e modalidades: 

Anos Finais - Modalidades esportivas: Futsal, Queimada, Cabo de Guerra, Embaixadinha, Basquetebol em trio 

Jogos de Tabuleiro: Dama, Xadrez, Dominó, Tênis de Mesa, Pebolim, Games 

Anos Iniciais - Atividades recreativas: Futsal, Queimada, Corrida de Saco, Corrida do Ovo, Cabo de Guerra, Beti, Corda, 
Bambolê, Corrida 

Jogos de Tabuleiro: Dama, Dominó, Tênis de Mesa, Pebolim, Games, Baralho, Uno 

Sendo a competição de caráter pedagógico, destacam-se os conceitos de cooperação, espírito de equipe, participação, 
autonomia e respeito mútuo. Nossa intenção é que os estudantes aprendam e se desenvolvam na e por meio dos Jogos 
Interclasse. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
Como pensar a competição em uma perspectiva pedagógica? 
Como conciliar competição e cooperação? 
Como inserir todos os estudantes no projeto, desde que respeitadas suas limitações e potencialidades? 
Como reiterar a importância da disciplina e do trabalho em equipe? 

 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Exaltar a prática desportiva e o acesso aos jogos como instrumentos na formação da 
desenvolvimento integral (dimensões afetiva, cognitivas, motoras e socioculturais) de forma a 
perceber, nos esportes e nos jogos, uma fonte de prazer e de múltiplos conhecimentos.    
 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

 Proporcionar uma vivência em competições esportivas, incentivando a prática de 
atividades físicas e intelectuais. 

 Integrar os anos e turmas, estabelecendo relações de amizade e companheirismo. 
 Proporcionar a integração de toda a comunidade escolar, através de uma competição 

esportiva ampla. 
 Oportunizar situações de respeito às regras, à disciplina e acesso aos conhecimentos 

técnico-táticos. 
  Desenvolver a inteligência emocional necessária ao bom convívio social, a partir de 

atividades de integração.  
 Refletir e avaliar seu próprio desempenho e dos demais, tendo como referência o 

esforço em si, e dos colegas no desenvolvimento participativo das modalidades 
esportivas. 

 

CONTEÚDOS 
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ANOS FINAIS 
Educação Física 
Ciências Biológicas 
Ciências da Saúde 
Ciências Exatas 
Ciências da Terra 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras  
Artes 
 
ANOS INICIAIS 
Educação Física/Recreação 
Ciências Biológicas 
Ciências da Saúde 
Ciências Exatas 
Ciências da Terra 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras e 
Artes 
 
 

 

ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS RECURSOS CRONOGRAMA 

Divulgação do projeto/ 
Regulamento 

Professores EF, Coordenação 
e Anos Iniciais 

Quadro, pinceis, 
bilhetes impressos 

Desde o 1º bimestre 

Inscrições  Professores EF, Coordenação  
e Anos Iniciais 

Instrumento próprio 
impresso 

De 01/07 a 03/08 

Montagem das chaves Professores EF, Coordenação 
e Anos Iniciais 

Quadro, pinceis, 
papeis 

De 06 a 10/08 

Abertura/Jogos 
propriamente ditos 

Professores EF, Coordenação, 
Equipe Gestora  e Anos 
Iniciais 

Recursos Materiais: 
equipamentos 
esportivos, jogos, sala 
de aula, quadra 
Recursos Humanos: 
estudantes, 
professores, árbitros, 
equipe gestora, 
convidados 

De 13 a 17/08 

Premiação/encerramento Professores EF, Coordenação, 
Equipe Gestora e Anos 
Iniciais 

Recursos Materiais: 
equipamentos 
esportivos, jogos, sala 
de aula, quadra 
Recursos Humanos: 
estudantes, 
professores, árbitros, 
equipe gestora, 
convidados 

18/08 

 

AVALIAÇÃO  

Avaliação formativa, de caráter interdisciplinar, que será incorporada aos conceitos/notas dos componentes curriculares 
(Anos Finais) e das atividades (Anos Iniciais). Sendo que será efetuada observação sistemática da participação efetiva dos 

estudantes, pontuando na disciplina de Educação Física com três (3) pontos e demais com um (1) ponto no corrente bimestre. 
 
Análise sobre os avanços na participação, número de modalidades e na qualidade do projeto. 

 

REFERÊNCIAS 

 
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação 
Básica: Pressupostos Teóricos. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014, p. 92. Disponível em: 
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<http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf>. Acesso em abril de 2018. 

______. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos iniciais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014. Disponível em: <https://issuu.com/sedf/docs/3-
ensino-fundamental-anos-iniciais>. Acesso em abril de 2018. 

______. (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF). Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos finais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d. 2014.  Disponível em: <http://issuu.com/sedf/docs/4-
ensino-fundamental-anos-finais>. Acesso em abril de 2018. 

REVERDITO, Riller Silva et al. Competições escolares: reflexão e ação em pedagogia do esporte para fazer a diferença na 
escola.. Pensar a Prática, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 37-45, fev. 2008. ISSN 1980-6183. Disponível em: 
<https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/1207/3279>. Acesso em: 16 abr. 2018. 
doi:https://doi.org/10.5216/rpp.v11i1.1207. 

 
 
 

 

No Privê a gente lê 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: CEF 30 

Título do Projeto: No Privê a gente lê 

Etapas: Local Total de estudantes envolvidos: 696 

Áreas de conhecimento: Ciências, Português, Matemática, Geografia, História, Arte, EF 

Equipe responsável: Professores, SEAA, EAA, Profissionais da Biblioteca, Equipe Gestora 
 

 

JUSTIFICATIVA 

Apenas viver num ambiente letrado, onde são cultivadas e exercidas práticas sociais relativas à leitura e à escrita, não permite 
aos estudantes, de modo espontâneo, desenvolver competências e habilidades leitoras e escritoras. Para tanto, mais do que 
aprender a ler e escrever, a escola deve assegurar que todos os estudantes, respeitados os seus ritmos,  desenvolvam 
habilidades e competências relacionadas à leitura, interpretação e produção de textos, mediante situações intencionalmente 
planejadas no sentido de estimular o prazer pela leitura e escrita, ampliando conhecimentos linguísticos e culturais e 
contribuindo para uma cidadania cada vez mais plena. 

A fim de desenvolver as práticas da leitura e escrita, é fundamental ressignificar o conceito de leitura, para além de uma visão 
mecânica, da fluência e da boa dicção. Estes são aspectos indispensáveis, mas não suficientes, visto que se concebe a leitura 
também como um processo interacional entre o leitor e o autor. Importante considerar que o estudante tem consigo uma 
vasta bagagem de experiências advindas de uma sociedade letrada. Entretanto, o português falado no nosso dia a dia não é o 
mesmo português que encontramos nos livros e nos textos escritos. Assim, cabe à escola prover atividades enriquecedoras 
que permitam a fruição e a aprendizagem pela leitura. Esse projeto perseguirá o estímulo ao gosto pela leitura e pela escrita. 
Contudo, deve-se salientar que o processo da construção do habito de ler é um processo longo, que deve ser iniciado desde 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/1207/3279
https://doi.org/10.5216/rpp.v11i1.1207
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antes mesmo do nascimento e segue tendo na escola cenário privilegiado para seu desenvolvimento. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
Como estimular a leitura e a escrita em tempos de videogames, internet e redes sociais? 
Como contribuir para a formação de alunos leitores e escritores, críticos e participativos, capazes de interagirem em sua 
realidade na condição de cidadãos conscientes de sua atuação na sociedade? 
Como e em que medida o Projeto pode ter impacto positivo no rendimento escolar dos estudantes? 
Como articular a dimensão lúdica da leitura e da escrita com a dimensão acadêmica, sem deixar que um aspecto obscureça o 
outro? 

 

 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Desenvolver nos estudantes habilidades e competências relacionadas à leitura, interpretação e 
produção de textos, mediante situações intencionalmente planejadas no sentido de estimular o 
prazer pela leitura e escrita, ampliando conhecimentos linguísticos e culturais e contribuindo para 
uma cidadania cada vez mais plena dos educando. 

 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

 Resgatar a alegria de aprender por meio de atividades significativas para os educandos; 
 Promover situações sociais de leitura e de escrita, dentro e fora do ambiente escolar; 
 Impulsionar o desenvolvimento do vocabulário e a estabilização de formas ortográficas; 
 Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação;  
 Organizar situações didáticas de produções orais, escritas e em outras linguagens; 
 Desenvolver atividades interdisciplinares, envolvendo as diversas áreas do 

conhecimento, levando à percepção de que o desenvolvimento de habilidades de leitura 
e escrita é uma atribuição de todos; 

 Possibilitar um maior contato entre criança e a leitura de mundo e literária; 
 Oportunizar aos estudantes o acervo de inúmeras obras literárias de variados autores, 

buscando sempre ampliar seus conhecimentos e suas capacidades criativas; 
 Propor situações didáticas que garantam, de maneira contínua, a abordagem de gêneros 

diversos selecionados em função de temas de estudo e/ou interesses pessoais e 
coletivos. 
 

 

CONTEÚDOS 

ANOS FINAIS 
Educação Física 
Ciências Biológicas 
Ciências da Saúde 
Ciências Exatas 
Ciências da Terra 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras  
Artes 
 
ANOS INICIAIS 
Educação Física/Recreação 
Ciências Biológicas 
Ciências da Saúde 
Ciências Exatas 
Ciências da Terra 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras e Artes 
 

 

ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS RECURSOS CRONOGRAMA 

Levantamento dos recursos EEAA, supervisão pedagógica Materiais e pessoais Março/abril 
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e pessoal disponíveis 

Reorganização do espaço 
físico da biblioteca 

Profissionais da biblioteca, 
equipe gestora 

Livros, estantes, 
tapetes, mesas, 
cadeiras, papeis, 
tesouras, cola, etc 

Fevereiro, março e abril 

(Re) abertura da biblioteca Profissionais da biblioteca, 
EEAA, SR, supervisão 

pedagógica 

Humanos: 
Profissionais e 
convidados 
Materiais: 
Equipamentos de som 
e projetor; materiais 
pedagógicos, livros, 
vídeos 

Semana de Educação para a Vida – 
de 07 a 11 de maio 

Atendimento na biblioteca Profissionais da biblioteca, 
EEAA, SR, supervisão 

pedagógica, professores, 
estudantes 

Humanos: 
Profissionais e 
convidados 
Materiais: 
Equipamentos de som 
e projetor; materiais 
pedagógicos, livros, 
vídeos 

Quinzenalmente, alternando com a 
apresentação de vídeo 

Organização e efetivação de 
situações didáticas em sala 
de aula com atividades 
como: Contação de 
histórias utilizando 
diferentes recursos 
(fantoches, teatro, livros 
etc.); ilustração de 
histórias; recitais de poesia; 
atividades com sacolas 
literárias; uso de caixas de 
leitura; produção e reconto 
de textos de diversos 
gêneros textuais; leitura de 
livros, individual e 
coletivamente, etc 

Professores, supervisão 
pedagógica, coordenação 

Humanos: 
Profissionais e 
convidados 
Materiais: 
Equipamentos de som 
e projetor; materiais 
pedagógicos, livros, 
vídeos 

Semanalmente 

Varal Literário – tema a 
discutir 

Profissionais da biblioteca, 
EEAA, SR, supervisão 

pedagógica, professores, 
estudantes 

Profissionais da 
biblioteca, EEAA, SR, 
supervisão 
pedagógica, 
professores, 
estudantes 

De 27 a 31/08 

Preparação da Feira 
Literária – Consciência 
Negra 
Anos Finais: ilustração, 
dramatizações, produção 
de textos, leitura de livros e 
gêneros diversos, produção 
de materiais, etc 
Anos Iniciais: contação de 
histórias, ilustração, 
dramatizações, produção 
de textos, leitura de livros e 
gêneros diversos, etc 

Profissionais da biblioteca, 
EEAA, SR, supervisão 

pedagógica, professores, 
estudantes. 

Humanos: 
Profissionais e 
convidados 
Materiais: 
Equipamentos de som 
e projetor; materiais 
pedagógicos, livros, 
vídeos. 

Durante os meses de setembro e 
novembro 

Sarau Cultural Profissionais da biblioteca, 
EEAA, SR, supervisão 

pedagógica, professores, 
estudantes 

Humanos: 
Profissionais e 
convidados 
Materiais: 
Equipamentos de som 
e projetor; materiais 

Dia 03/07 – 10h e 15h30 
 
Dia 09/11 – 10h e 15h30 
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pedagógicos, livros, 
vídeos 

Promoção da Feira Literária Profissionais da biblioteca, 
EEAA, SR, supervisão 

pedagógica, professores, 
estudantes. 

Humanos: 
Profissionais e 
convidados 
Materiais: 
Equipamentos de som 
e projetor; materiais 
pedagógicos, livros, 
vídeos 

Dia 24/11 

 

AVALIAÇÃO  

Avaliação formativa, de caráter interdisciplinar, que será incorporada aos conceitos/notas dos componentes curriculares 
(Anos Finais) e das atividades (Anos Iniciais). 
Frequência e participação dos estudantes. 
 

REFERÊNCIAS 

 
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação 
Básica: Pressupostos Teóricos. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014, p. 92. Disponível em: 
<http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf>. Acesso em abril de 2018. 

______. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos iniciais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014. Disponível em: <https://issuu.com/sedf/docs/3-
ensino-fundamental-anos-iniciais>. Acesso em abril de 2018. 

______. (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF). Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos finais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d. 2014.  Disponível em: <http://issuu.com/sedf/docs/4-
ensino-fundamental-anos-finais>. Acesso em abril de 2018. 

 

 

Eleitor do Futuro 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: CEF 30 

Título do Projeto: Eleitor do Futuro 

Etapas: Local Total de estudantes envolvidos: 696 

Áreas de conhecimento: Ciências, Português, Matemática, Geografia, História, Arte, EF 

Equipe responsável: Professores, Coordenação, Equipe Gestora 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
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JUSTIFICATIVA 

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE-DF, ciente de seu papel constitucional de defender a Democracia e o 
Estado de Direito, implantou o Programa Eleitor do Futuro em 2004, idealizado pelo Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 
quando Corregedor Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral em 2002. O Programa é desenvolvido nas escolas públicas e 
particulares despertando nos alunos participantes reflexões acerca dos seus direitos em um contexto social e interdisciplinar. 
O grande desafio do Programa consiste em fazer a inclusão social, política e econômica dos jovens que estejam cursando do 
6º ano ao 9º ano do ensino fundamental, de forma que eles tenham uma participação política consciente, livre e democrática. 
Assim, por meio de palestras, distribuição de livretos educativos, debates acerca de temas de políticas públicas e da formação 
de partidos políticos pelos estudantes, são discutidas proposições de grande alarido social, tais como: Drogas e Sexo na 
Adolescência, Exploração Sexual Infantil, Violência Doméstica, o Trabalho Infantil e a importância do Esporte como fator de 
Inclusão Social. Ressalta-se que o desenvolvimento do Programa, no tocante principalmente à campanha eleitoral e ao voto, 
guarda grande semelhança com o pleito oficial.  
Desde a sua criação, o Programa vem promovendo a inclusão social por meio de parceria com a Secretaria de Educação do 
Distrito Federal. Assim, desenvolveu atividades de eleição simulada em escolas da rede pública e particular do Distrito 
Federal, totalizando mais de 100 estabelecimentos de ensino e abrangendo mais de 100 mil estudantes. 
A Constituição Federal, em seu Título I, o qual se refere aos Princípios Fundamentais, estabelece, no inciso II do artigo 1.º, a 
cidadania como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 
O exercício da plena cidadania, conforme dispõe o artigo 205 da Carta Magna, depende da educação. Trata-se de um direito 
de todos, promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, mas, profundamente dependente do exercício de um 
dever pelo Estado e pela família. Paralelamente, no capítulo II, que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais, encontram-
se estabelecidos os Direitos Políticos, que podem se inserir no conceito de cidadania “lato sensu”. Dessa forma, a soberania 
popular mostra-se evidente e legítima por meio do exercício do direito de voto. 
É sabido que nos cursos de ensino fundamental, médio e superior não há cadeira específica para tratar do Direito Eleitoral ou 
esclarecer os alunos acerca da importância do voto e suas consequências. 
O Estatuto da Criança e do Adolescente averbara, em seu artigo 3.º, que as crianças e os adolescentes gozam de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, “assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 
e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
de dignidade”. Outrossim, assevera, no inciso VI do artigo 16, que o direito à liberdade compreende participar da vida política. 
Ademais, o sobredito Estatuto (Lei 8.069/90) preceitua, em seu artigo 53, que “a criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 
trabalho”. 
 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Cumprir normas programáticas e princípios estabelecidos na Constituição Federal e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente no que diz respeito ao preparo dos estudantes cidadãos para o pleno 
exercício da cidadania, por meio do voto. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

 Possibilitar aos professores e alunos da rede de ensino, no processo educacional, a 
assimilação de conceitos de cidadania, ética e processo eleitoral; 

 Auxiliar a formação dos estudantes no que diz respeito à consciência e importância do 
exercício do direito de votar, a relevância do seu papel na sociedade e a 
responsabilidade que o voto acarreta na sua vida, da sua família e da sociedade em que 
faz parte; 

 Conscientizar os alunos que irão participar do processo eleitoral na escola, visando um 
melhor preparo, nas decisões do país, num futuro próximo; 

 Capacitar os alunos no domínio de novas tecnologias abrangidas pelo processo eleitoral; 

 Mobilizar os alunos para que percebam a importância da participação num evento desta 
magnitude. 
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CONTEÚDOS 

ANOS FINAIS 
Educação Física 
Ciências Biológicas 
Ciências da Saúde 
Ciências Exatas 
Ciências da Terra 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras  
Artes 
 
ANOS INICIAIS 
Educação Física/Recreação 
Ciências Biológicas 
Ciências da Saúde 
Ciências Exatas 
Ciências da Terra 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras e Artes 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS RECURSOS CRONOGRAMA 

Preparatória: reuniões, 
visitas, entrega do projeto 

Equipe gestora, 
coordenação, professores 

Quadro, pincel, 
impressos, 
computador 

Março/Abril 

Organização dos grupos de 
estudantes que formarão os 
partidos/Registro dos 
partidos  
Promoção de debates e 
atividades para que 
motivem os grupos a 
defender o partido que 
representam/ Elaboração de 
cronograma para que os 
partidos políticos 
apresentem a sua proposta 
de trabalho 

Equipe gestora, 
coordenação, professores, 

estudantes 

Quadro, pincel, 
impressos, 
computador, 
panfletos, cartazes 

Abril/Junho 

Atividades de intercâmbio 
entre as diferentes 
disciplinas que compõem o 
currículo escolar para que 
deem suporte aos alunos 
(embasamento sobre os 
temas)/Distribuição de 
cartilhas do TER/ Campanha 
e propaganda política 

Equipe gestora, 
coordenação, professores, 

estudantes 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro, pincel, 
impressos, 
computador, 
panfletos, cartazes 

Maio 

Treinamento dos 
mesários/Campanha/Eleição 
parametrizada  

Equipe gestora, 
coordenação, professores, 

estudantes, TRE 

Quadro, pincel, 
impressos, 
computador, kit 
eleição (caderno de 
votação, canetas, 
envelopes para 
guardar a zerésima, 
BU e ata da mesa 
receptora de votos, 

De 18 a 20 de junho 
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crachás, camisetas 
para mesários e 
direção) 

Diplomação dos vencedores 
e premiação do concurso de 
redação 

Equipe gestora, 
coordenação, professores, 

estudantes, TRE 

Materiais de 
diplomação 

26 de junho 

Organização da Semana de 
Atividades sobre Tema do 
Partido Vencedor. 

Equipe gestora, 
coordenação, professores, 

estudantes 

Quadro, pincel, 
impressos, 
computador, cartazes 

Agosto 

 

AVALIAÇÃO  

Avaliação formativa, de caráter interdisciplinar, mediante a frequência e participação qualificada dos estudantes. 
 

REFERÊNCIAS 

 
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação 
Básica: Pressupostos Teóricos. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014, p. 92. Disponível em: 
<http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf>. Acesso em abril de 2018. 

______. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos iniciais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014. Disponível em: <https://issuu.com/sedf/docs/3-
ensino-fundamental-anos-iniciais>. Acesso em abril de 2018. 

______. (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF). Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos finais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d. 2014.  Disponível em: <http://issuu.com/sedf/docs/4-
ensino-fundamental-anos-finais>. Acesso em abril de 2018. 

http://www.tre-df.jus.br/institucional/EJE/index.jsp 
 
www.tre-df.jus.br 

 

 

PROJETOS INTERDISCIPLINARES – 2019 

Educação com Movimento 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CEF 30 

Título do Projeto: Educação com Movimento 

Etapas: Local Total de estudantes envolvidos: 370 

Áreas de conhecimento: Educação Física, Arte, Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia 

Equipe responsável: Professor de Educação Física e professores dos Anos Iniciais 
 

 

JUSTIFICATIVA 

O Projeto Educação com Movimento (PECM) é uma política pública da SEEDF que visa a inserção do professor de 
Educação Física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O PECM está em consonância com os 
documentos curriculares norteadores da rede pública de ensino do Distrito Federal. Este projeto tem como finalidade 
precípua a ampliação das experiências corporais dos estudantes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
mediante a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar entre o professor Pedagogo e o professor de Educação Física, 
na perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal. 

A partir dessa política, desenvolvida pela Gerência de Educação Física e Desporto Escolar (GEFID), da Diretoria de 
Programas Institucionais, Educação Física e Desporto Escolar (DIPEF), em parceria com as Diretorias de Educação Infantil 
(DIINF) e de Ensino Fundamental (DIEF), espera-se contribuir com os processos de ensino e aprendizagem dos estudantes, 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
http://www.tre-df.jus.br/institucional/EJE/index.jsp
http://www.tre-df.jus.br/
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possibilitando uma formação integral crítica e integrada ao Projeto Político-Pedagógico das unidades escolares.  

É importante ressaltarmos que a Educação Física na escola é representada pelas mais variadas manifestações da 
Cultura Corporal. E sabemos que estas manifestações se dão por meio de brincadeiras e jogos, que são atividades 
fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças. Neste sentido, a escola é um lugar privilegiado para o 
desenvolvimento destas práticas pedagógicas. É pela brincadeira que a criança fala, pensa e elabora seus sentidos para o 
mundo. As relações sociais são vividas principalmente pela criança através da sua corporeidade. Desenhando, brincando de 
roda, de amarelinha, de bolinha de gude ou de pião, pique-pega, queimada, bater corda, bete, elástico e muito mais! 

E é por meio das brincadeiras e jogos que a criança se relaciona com o mundo que a cerca, num movimento 
partilhado, dando sentido às coisas e a sua própria vida. Ao participar de jogos e atividades lúdicas as crianças desenvolvem 
diversas habilidades motoras que interferem diretamente na sua inteligência, ou seja, as habilidades corporais são também 
fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças.  

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
Por que trabalhar a cultura corporal de movimento: conhecimento sobre o corpo, movimento e cultura com as crianças? 

Quais são as interações com a natureza e com a sociedade que os esportes, jogos, lutas e ginasticas, atividades rítmicas e 

expressivas podem ajudar a explorar? 

 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Implementar  a Educação com Movimento nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Centro 
Educacional 30 de Ceilândia, ampliando as experiências corporais mediante a intervenção 
pedagógica integrada e interdisciplinar com o professor de atividades, conforme preconizado no 
Currículo da Educação Básica do Distrito Federal. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

 Explorar conteúdos da cultura do corpo; 
 Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando as necessidades da 

criança de brincar, jogar e movimentar-se, utilizando as estratégias didático  
metodológicas da Educação Física na organização do trabalho pedagógico da escola; 

 Estimular a interdisciplinaridade; 
 Contribuir para formação integral do estudante; 
 Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação de alunos 

com necessidades especiais: com TGD, deficiência,  altas habilidades / superdotação e 
outras situações específicas em atividades propostas. 

 

 

CONTEÚDOS 

ANOS FINAIS 
Educação Física 
Ciências Biológicas 
Ciências da Saúde 
Ciências Exatas 
Ciências da Terra 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras  
Artes 
 
ANOS INICIAIS 
Educação Física/Recreação 
Ciências Biológicas 
Ciências da Saúde 
Ciências Exatas 
Ciências da Terra 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras e 
Artes 
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ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS RECURSOS CRONOGRAMA 

Divulgação do projeto Equipe gestora, Coordenação 
e professores de Anos Iniciais 

Projetor, computador, 
impressos 

Desde o 1º bimestre 

Apreciação e autorização 
para implementação do 
projeto em 2018 

Equipe gestora, CRE 
Ceilândia 

PPP CEF 30 2º bimestre de 2018 

Abertura de carência para 
profissional de Educação 
Física 

Equipe gestora Carência aberta junto 
à CRE 

Início do ano letivo de 2019 

Aulas com teoria e prática a 
partir de dinâmicas e  
lúdicas 

 

Professor de Educação Física Projetor, computador, 
impressos, materiais 
de Educação Física, 
quadro, brinquedos, 
etc 

Durante o ano  letivo de 2018 

Realização de eventos 
esportivos, festivais de 
dança, de lutas e ginástica 

Professor EF, Coordenação e  
professores de Anos Iniciais 

Projetor, computador, 
impressos, materiais 
de Educação Física, 
quadro, brinquedos, 
etc 

Durante o ano  letivo de 2018 

Realização de passeios 
para parques e/ou 
clubes, proporcionando 
aulas ao ar livre e 
conhecimento dos alunos 
desses espaços 
existentes  

Professor EF, Coordenação e  
professores de Anos Iniciais 

Ônibus, bilhetes, 
materiais de Educação 
Física, brinquedos, etc 

Durante o ano  letivo de 2018 

 

 

AVALIAÇÃO  

Avaliação formativa que será incorporada aos conceitos/notas  nos componentes curriculares (Anos Iniciais). Sendo que a 
avaliação deve considerar a cultura corporal nas dimensões: Conceitual (Saber Cognitivo); Procedimental (Saber fazer); 
Atitudinal (Saber ser). 
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doi:https://doi.org/10.5216/rpp.v11i1.1207. 
 
 

 

 

 

Considerações... 

O PPP, por si só, não é ação, é intenção. Para que isso se concretize, é 

necessário que, no cotidiano, cada um na escola comprometa-se com sua 

realização. Nesse sentido, lembramos, a participação efetiva vem também 

acompanhada de corresponsabilidades: todos, coletivamente, e cada um, 

individualmente, fazem a sua parte.  

Entretanto, no e em grupos, gera tensões, pois o planejado nem sempre é 

realizado conforme o previsto. Essas tensões podem se traduzir por conflitos, em 

especial no que se refere ao assumir responsabilidade e realização de tarefas ou 

ações consoantes ao Projeto. 

  Trabalhar em grupo é um aprendizado: as dificuldades que a realidade nos 

impõe fazem com que, muitas vezes, as iniciativas não cheguem a termo, sejam 

paralisadas, fiquem a desejar. 

Somente pelos debates e diálogos transparentes e respeitosos vendo sendo 

possível superar ou minimizar os conflitos e as tensões grupais, discutindo-os. Como 

diz Madalena Freire (1992): 

Grupo é ....grupo 

 A cada encontro: imprevisível  

A cada interrupção de rotina: algo inusitado  

A cada elemento novo: surpresas  

A cada elemento já parecidamente conhecido: aspectos desconhecidos  

A cada encontro: um novo desafio, mesmo que supostamente já vivido  

A cada tempo: novo parto, novo compromisso fazendo história  

A cada conflito: rompimento do estabelecido para a construção da mudança  

A cada emoção: faceta insuspeitável 

 A cada encontro: descobrimento de terras ainda não desbravadas  

https://doi.org/10.5216/rpp.v11i1.1207
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Grupo é grupo 

 

Que o grupo, ou seja, a comunidade escolar do CEF 30, tenha sabedoria, 

competência e compromisso com uma escola cada vez mais pública, democrática, 

alegre, de qualidade... 
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LEVANTAMENTO SOCIOECONÔMICO PARTICIPATIVO DO CEF 30 PARA 

ELABORAÇÃO DO PROJETO 

Roteiro de entrevista com famílias – PARTE I  

  

1) Quantos são os membros da família? (pai, mãe, irmãos/ enteados, padrasto/ 
madrasta)  

a) (    ) 2  b) (       ) Entre 3 e 5  c) (       ) Entre 6 e 7  d) Mais de 7 C  

2) O estudante reside com os pais? (juntos, na mesma casa)  

a) (       ) Sim  b) (       ) Não  

• Caso o educando não resida com os pais, especifique:  

• Porque o educando não reside com os pais?  

• Algum membro da família cumpre (ou já cumpriu) pena?  

a) (       ) Sim  b) (       ) Não  

3.1 Especifique quem é: (irmão, tio, primo, pai, mãe)  

 

• Quem é o(a) provedor(a) da família? (quem “sustenta” ou mantém as despesas)   

a) (     ) Pai   b) (       ) Mãe   c) (       ) Vô/Vó  

d) (    ) Irmão  e) (       ) Padrasto   f) (       ) outro  

 4.1 Especificar a letra “f”:  

• A família recebe algum “benefício do governo”?   

 a) (       ) Sim  b) (       ) Não  

5.1 Em caso de “Sim”, especifique:  

6) Qual a ocupação do(a) provedor(a)?  

7) Qual a renda mensal da família?  

a) (    ) Até 1 salário mínimo.   b) (    ) Entre 1 e 2 salários mínimos   

c) (    ) Entre 2 e 3 salários mínimos  d) (    ) Entre 4 e 6 salários mínimos  

e) (    ) Mais de 6 salários mínimos   

  

 

 

 

Roteiro de entrevista com família – PARTE I  
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• Escolaridade dos pais:  

8.1 – Pai:  8.2 – Mãe:  

9. O educando tem acesso à internet em casa?  

a) (    ) Sim  b) (    ) Não A  

10. Quanto tempo o seu(a) filho(a) assiste TV e/ou acessa internet por dia?  

a) (    ) Até 1 hora   b) (    ) Entre 2 e 3 horas   c) (    ) Entre 4 e 5 
horas  

d) (    ) Não sei   e) (    ) O tempo que quiser   D  

11. A família acompanha os programas e sites vistos pelos educandos?  

a) (    ) Sim  b) (    ) Não  c) (    ) Às vezes A  

12. Conhece os índices educacionais da escola? (notas da provinha Brasil, IDEB, 
entre  

outros)  

a) (    ) Sim  b) (    ) Não  c) (    ) Não sei o que é isso. A  

13. Conhece os professores do seu(a) filho(a)  

a) (    ) Sim  b) (    ) Não  c) (    ) Alguns S  

14. Participa de festividades e datas comemorativas propostas pela escola do 
educando?  

a) (    ) Sim  b) (    ) Não  c) (    ) Às vezes S  

• A família participa de algum grupo religioso (confessional)?  

 a) (    ) Sim  b) (    ) Não  c) (    ) Às vezes  

 – Qual?  

a) (    ) Católico  b) (    ) Evangélico   c) (    ) Espírita  d) (    ) Outro  

 Caso tenha marcado a letra “d”, informe qual grupo religioso participa:  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

Roteiro de entrevista com família – PARTE I  

  

1) A família considera o ensino no CEF 30:  

a) (    ) Bom  b) (    ) Ótimo  c) (    ) Excelente   
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d) (    ) Regular e) (    ) Ruim  f) (    ) Péssimo S  

2) A comunicação família-escola pode ser considerada:  

a) (    ) Bom   b) (    ) Ótimo  c) (    ) Excelente   

d) (    ) Regular  e) (    ) Ruim   f) (    ) Péssimo S  

3) A participação e envolvimento da família nas atividades do educando 
podem ser considerados:  

a) (    ) Bom   b) (    ) Ótimo  c) (    ) Excelente    d) (    ) 
Regular S  

4) Costumo acompanhar as tarefas, trabalhos e cadernos do educando:  

a) (    ) Sempre  b) (    ) Nunca  c) (    ) Às vezes S  

• Considero o grupo de professores:  

a) (    ) Comprometidos  b) (    ) Sem compromisso  c) (    ) Outro  

5.1 Caso opte pela letra “c”, favor especificar:  

 

• Considero a equipe gestora (Diretor(a), vice-diretor(a), 
secretário(a), supervisor(a), coordenadores(as)):  

 a) (    ) Comprometidos  b) (    ) Sem compromisso  c) (    ) Outro  

 Caso opte pela letra “C”, favor especificar: Quando “precisei” da 
direção, por quaisquer motivos:   

• (    ) Fui bem atendido, mas NÃO resolveram a 
questão que eu trouxe.  

• (    ) Fui bem atendido e RESOLVERAM a questão 

que eu trouxe. 

• (    ) Fui mal atendido.  

• (    ) Nunca “precisei” da direção. 

.  

  

 

Roteiro de entrevista com família – PARTE I  

 

• Quanto ao atendimento especializado, considero:  

 a) (    ) Bom   b) (    ) Ótimo  c) (    ) Excelente   

d) (    ) Regular  e) (    ) Ruim  f) (    ) Péssimo  

7.2 Quando “precisei” da equipe de atendimento especializado 
(Pedagogo(a), Orientador(a) Educacional e Psicóloga) por necessidade do estudante 
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e/ou por quaisquer motivos:   

• (    ) Fui bem atendido, mas NÃO resolveram a questão que 
eu trouxe.  

• (    ) Fui bem atendido e RESOLVERAM a questão que eu 
trouxe. 

• (    ) Fui mal atendido.  

• (    ) Nunca “precisei” da equipe de atendimento 
especializado.  S  

• Quando ao atendimento da SECRETARIA, considero:   

a) (    ) Bom   b) (    ) Ótimo  c) (    ) Excelente   

d) (    ) Regular  e) (    ) Ruim  f) (    ) Péssimo  

A 7.2 Quando “precisei” da SECRETARIA por necessidade do estudante 
e/ou por quaisquer motivos:   

• (    ) Fui bem atendido, mas NÃO resolveram a questão 
que eu trouxe.  

• (    ) Fui bem atendido e RESOLVERAM a questão que 

eu trouxe. 

• (    ) Fui mal atendido.  

• (    ) Nunca “precisei” da secretariaA  

• Conheço as contas da escola?  

a) (    ) Sim  b) (    ) Não  

8.1 A escola costuma prestar contas ou consultar a comunidade escolar 
sobre gastos e/ou investimentos dos recursos recebidos pela escola?  

a) (    ) Sim  b) (    ) Não  

8.1 Gostaria de ser informado(a) sobre gastos e/ou investimentos 
realizados pela escola?  

a) (    ) Sim  b) (    ) Não  

  

 

Roteiro de entrevista com família – PARTE I  

  

9. Quanto à PORTARIA (entrada) da Escola:  

 a) (    ) Está sempre aberta.  b) (    ) Está sempre fechada.  

c) (    ) Sempre tem alguém.  d) (    ) Na portaria, somos sempre bem 
recebidos.  

e) (    ) Nunca tem ninguém.  f) (    ) Na portaria, somos sempre 
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mau recebidos. a)  

10. Quanto aos portões externos:  

a) (    ) Apenas o portão de para ENTRADA DE PEDESTRES está sempre 
aberto. 

b) (    ) Apenas o portão para ENTRADA DE VEÍCULOS está sempre aberto.  

c) (    ) Os dois portões de acesso estão sempre abertos. 

d) (    ) Os dois portões estão sempre fechados. A  

11. Quanto ao atendimento dos estudantes na cantina (como o seu filho é 

tratado pelos servidores da cantina):  

a) (    ) Bom    b) (    ) Ótimo  c) (    ) Excelente   

d) (    ) Regular   e) (    ) Ruim   f) (    ) Péssimo  

g) (    ) com indiferença E  

12. Quanto à higiene e limpeza da escola:   

a) (    ) Bom    b) (    ) Ótimo  c) (    ) Excelente   

d) (    ) Regular   e) (    ) Ruim  f) (    ) Péssimo  

g) (    ) com indiferença O  

13. Como os pais e familiares podem colaborar com o CEF 30 para 
melhorar o funcionamento da escola e rendimento de nossos 
educandos?  

  

 

 

 

 

 

Roteiro de entrevista com profissionais – PARTE II  

  

1. Tempo de experiência no magistério (regência):  

2. Formação/ Pós-Graduação:     

3. Procura formação continuada com frequência? Explique. 

4. Região Administrativa em que reside:  

5. Quanto tempo gasta no deslocamento casa-trabalho? 
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6. Quais as expectativas quanto a elaboração e execução do PPP?  

7. Já atuou em alguma unidade de ensino em alguma outra função? 
Qual função?  

• A equipe de educadores conhecem as contas da escola?  

a) (     ) Sim   b) (       ) Não  c) (     ) Às vezes  

 A escola costuma prestar contas e/ou consultar os professores 
sobre gastos e/ou investimentos dos recursos recebidos pela 
escola?  

• (     ) Sim  b) (       ) Não  c) (     ) Às vezes   

• Gostaria de ser informado(a) e/ou participar de consultas 
sobre gastos e/ou investimentos realizados pela escola?  

• (     ) Sim  b) (       ) Não  c) (     ) Às vezes  
S  

 

 

 

 

 

Roteiro de entrevista com profissionais – PARTE II  

  

9. Em que trabalhava antes do ingresso na SEE/DF?  

10. Como deve ser uma equipe gestora IDEAL?  

11. Como deve ser uma equipe de educadores IDEAL?  

11. O que falta à equipe de educadores para excelência na prática 
educativa?  

12. Quais os recursos disponibilizados pela SEE/DF e Unidade de 
Ensino para planejamento, bem como para realização das aulas?  

13. Como os educadores podem colaborar para melhorar o 
funcionamento da escola e rendimento dos educandos?  
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Roteiro de entrevista com estudantes – PARTE III  

1. Gosta da escola?   

a) (     ) Sim   b) (       ) Não  c) (     ) Mais ou menos A  

• Já reprovou  

a) (     ) Sim  b) (       ) Não  c) (     ) Às vezes  

2.1 Caso tenha reprovado, quantas vezes?_____________. Em que 
série?__________________   

3. O que eu mais gosto na escola é:  

• O lanche da escola é  

a) (     ) Bom    b) (       ) Ruim   c) (     ) Não sei  

d) (     ) Muito bom   e) (     ) Muito ruim   f) (     ) Ótimo  
A  

4.1 As minhas atividades para casa e trabalho ?   

a) (     ) Sempre faço    b) (     ) Nunca faço  

c) (     ) Faço às vezes    d) (     ) Não faço porque não sei  

e) (     ) Não faço, nunca tentei.   f) (     ) Já tentei fazer, mas achei 
difícil  

g) (     ) outros    

4.1.1 – Caso opte pela letra “G”, explique:  

5. A matéria que acho mais difícil é:  

 5.1 Por quê?  

6. A minha sala é:  

a) (     ) Organizada   b) (     ) Desorganizada  

c) (     ) Barulhenta   d) (     ) Bagunceira  

e) (     ) Interessada   f) (     ) Desinteressada  

g) (     ) outros    

 6.1 Caso opte pela letra “G”, explique:  
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 7. O que eu faço para melhorar a minha escola? Explique sua 
resposta:  

 

8. O que faço nas aulas que:  

Auxilia a aprendizagem da turma:   Prejudica o aprendizado 
da turma:  
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9. O intervalo da escola poderia ser melhor se:  

  

10. O que posso fazer para a escola se tornar um ambiente mais 
agradável?  

  

11. O que eu tenho feito para melhorar a minha participação nas 
aulas e os meus rendimentos nas disciplinas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro de entrevista com gestores – PARTE IV 

  

1. Tempo de experiência no magistério (regência):  

2. Formação/ Pós-Graduação:  

3. Procura formação continuada com frequência? Explique.  

 Região Administrativa em que reside:  

5. Quanto tempo gasta no deslocamento casa-trabalho?  

6. Quais as expectativas quanto a elaboração e execução do PPP? 

7. Quais as maiores dificuldades encontradas na Unidade de 
Ensino?  

• A equipe gestora costuma consultar professores e demais 
servidores da Unidade de Ensino acerca das decisões relacionadas  
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às questões administrativas e pedagógicas?  

a) (     ) Sim  b) (       ) Não  c) (     ) Às vezes   

8.1 A escola costuma prestar contas e/ou consultar os professores e 
demais servidores sobre gastos e/ou investimentos dos recursos 
recebidos pela escola?  

a) (     ) Sim  b) (       ) Não  c) (     ) Às vezes  
A  

  

           Roteiro de entrevista com gestores – PARTE IV 

 

9. Em que trabalhava antes do ingresso na SEEDF?  

10. Como deve ser uma equipe gestora IDEAL?  

11. Como deve ser uma equipe de educadores IDEAL?  

11. O que falta à equipe GESTORA para excelência na prestação de 
serviços educacionais (considerando a realidade local)?  

12. Quais os recursos disponibilizados pela SEE/DF e Unidade de 
Ensino para planejamento, bem como para realização das aulas?  

13. Como os educadores podem colaborar para melhorar o 
funcionamento da escola e rendimento dos educandos?  

 

 

 

 

 14. Como os gestores podem colaborar para melhorar o 
funcionamento da escola e rendimento dos educandos?  

15. A Regional de Ensino costuma colaborar com a escola sempre 
que solicitado?  

a) (     ) Sim  b) (       ) Não  c) (     ) Às vezes A’’’  

16. Diante da realidade em que a escola se encontra como a regional 
de ensino de Ceilândia pode colaborar para a melhoria da Unidade 
de Ensino em aspectos gerais?  

17. Quais os maiores problemas encontrados pelos gestores quanto 
às relações humanas?  

18. Qual a visão dos gestores sobre a comunidade local?  

19. Quais as maiores queixas da comunidade?  

 


