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APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Ao elaborar este documento, a escola busca destacar a função principal da 

instituição que é cuidar e educar, consolidando, desta forma, o seu papel social e 

viabilizar o sucesso educacional das crianças assistidas, preservando o bem-estar 

físico e mental; estimulando seus aspectos cognitivo, emocional e social. 

 Decidimos por uma fundamentação pedagógica que permita acompanhar o 

educando em seu desenvolvimento considerando suas particularidades e ao mesmo 

tempo oferecendo suporte afetivo e educativo. 

 O PPP é uma proposta flexível, a ser permanentemente revisada, atualizada e 

concretizada nos projetos educacionais, planejados periodicamente. Nele, estão 

contidas as estratégias de acompanhamento dos alunos, utilizadas nas modalidades 

de ensino oferecidas na escola, bem como, o sistema de estimulação, 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças. As metas aqui 

propostas efetivar-se-ão em parceria com toda a comunidade escolar e com o real 

comprometimento de todos os profissionais que a elaboraram, com o intuito de garantir 

os direitos de aprendizagens dos educandos. 

 Fundamenta-se na construção de um conhecimento que não é pronto e acabado, 

mas que está em permanente avaliação e reformulação, de acordo com os avanços 

dos principais paradigmas educacionais da atualidade ou outras alterações que se 

fizerem necessárias. 

 Não deseja ser, portanto, um manual de ação pedagógica, mas um caminho aberto 

para ser enriquecido pela dinâmica da prática, tanto nos aspectos estruturais, como nos 

conteúdos e metodologia educacionais praticados. 

 Pretendemos que o PPP seja o impulsor e condutor do bom desempenho da equipe 

de profissionais que compõem a instituição, no alcance das metas e objetivos que a 

escola se propõe a concretizar durante a sua trajetória. 

Outro ponto que deve ser destacado ao investigarmos a escola e suas 

demandas é o público atendido hoje. Avançamos em termos numéricos, no Distrito 

Federal já podemos falar em universalização do acesso à escola, uma vez que temos 

quase a totalidade dos alunos em idade escolar matriculados. No entanto, isso não é 
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suficiente para garantirmos um ensino de qualidade. Ainda temos uma escola que 

desconsidera a diversidade em suas diversas manifestações ignorando o fato de não 

podermos falar em capital cultural único, mas sim em saberes diversos que devem ser 

considerados pelos professores e equipe gestora. Alarcão (2001, p. 15) acrescenta que:  

Diante das rápidas convulsões sociais, a escola precisa 

abandonar os seus modelos mais ou menos estáticos e 

posicionar-se dinamicamente, aproveitando as sinergias 

oriundas das interações com a sociedade e com as outras 

instituições e fomentando, em seu seio, interações interpessoais. 

Assim, buscamos nesse processo construir um documento que 

conseguisse aglutinar as crenças e convicções do grupo, bem como atender as 

demandas da comunidade que atendemos.  

O devido projeto foi construído com a participação da comunidade 

escolar, através de sugestões, conversas informais e questionários ver anexo (01), mas 

intensamente com os professores nas coordenações coletivas. A participação dos 

alunos deu-se através de questionários, desenhos e produção textual. Ver anexo (02).  

 

I - PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1 MISSÃO 

A missão da Escola Classe 36 de Ceilândia, em consonância com a LDB 

9394/96 é formar pessoas críticas e conscientes de seus papéis sociais, aptos a 

conviverem em uma sociedade em constante transformação, cientes de valores éticos 

e morais, favorecendo a construção de uma comunidade mais justa e igualitária. O 

trabalho será desenvolvido por meio de uma proposta pedagógica que preza a 

aprendizagem significativa tendo o trabalho com projetos interdisciplinares um meio 

para alcançar o sucesso e a qualidade da educação. 

Visando a formação integral do aluno, assegurando a incorporação de 

conceitos e valores sociais, através das relações interpessoais vividas diariamente no 
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ambiente escolar.  Promovendo o desenvolvimento integral do aluno e sua formação 

plena, cognitiva, afetiva e psicomotora. 

 

1.2 BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

A Escola Classe 36 de Ceilândia localiza-se na EQNP 05/09 - Setor P. Norte de 

Ceilândia, é uma instituição pública vinculada e mantida pela Secretaria de Educação 

do Distrito Federal. 

Foi fundada com o intuito de comportar a então crescente comunidade do setor 

P-Norte de Ceilândia, uma vez que o Governo do Distrito Federal durante a década de 

70, estava loteando as quadras em torno da escola, com casas populares distribuídas 

pela então divisão de habitação “X”, atualmente SEDHU. 

Criado com a denominação de ESCOLA CLASSE 36 DE CEILÂNDIA e vinculada 

ao Complexo Escolar “C” de Ceilândia. O Parecer nº 124-CEDF, de 22/07/81 aprovou 

o plano de funcionamento desta escola. Sob autorização da extinta Fundação 

Educacional do Distrito Federal iniciou seu funcionamento em 27 de setembro de 1979, 

e teve seu reconhecimento oficial em 22 de maio de 1980. Com uma área de 

aproximadamente 5.921 m² de área total, sendo que, desta, 2.333 m² está construída.  

A princípio a instituição funcionava em três turnos, sendo o noturno destinado ao 

atendimento de jovens e adultos (EJA).  

Na década de 80 foi montada a Sala de Leitura, onde se oferecia atendimento 

aos alunos da instituição e comunidade local. Em 2005, a sala reduziu o atendimento 

apenas aos alunos da instituição devido a ausência de profissional responsável, logo 

depois foi dividida em três ambientes para atendimentos de outras necessidades e 

projetos desenvolvidos na escola, tais como sala de vídeo, CRA – Centro de Referência 

de Alfabetização, aula de reforço pedagógico e SOE – Serviço de Orientação 

Educacional. 

Hoje, a UE funciona segundo informações constantes no diagnóstico da 

realidade escolar abaixo. 
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1.3 MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 

1.3.1 – Contexto Educacional 

Nossa escola está inserida em uma região com grande vulnerabilidade física e 

social. Considerando o fato de estar situada nos arredores do Setor Habitacional Sol 

Nascente, área considerada, segundo publicação do Correio Brasiliense em 2013, 

como a maior favela da América Latina. A infraestrutura oferecida não contempla a 

quantidade de pessoas que habitam a região o que tem trazido muitos transtornos aos 

moradores e influenciado diretamente na vida escolar dos alunos que, em sua grande 

maioria, residem nessa região.  

É importante ressaltar que nos arredores da escola apresenta-se altos índices 

de violência urbana, conforme noticiado na mídia. 

 

1.3.2 – Perfil dos Profissionais da Educação 

Em nossa U.E contamos com a colaboração de 29 professores efetivos com 

nível superior, 11 contratos temporários com nível superior, 17 auxiliares da Carreira 

Assistência, 15 Educadores Sociais Voluntários e 3 funcionários da cozinha. Todos 

periodicamente realizam cursos de formação continuada e participam de estudos 

oferecidos tanto pela Rede quanto na Escola no sentido de aprimorar suas 

competências para melhor atender aos alunos. 

Quanto aos recursos tanto de pessoal, quanto de materiais, enfrentamos 

dificuldades tais como dificuldades o fato de contarmos com apenas quatro auxiliares 

de limpeza que estão já em idade avançada e saúde fragilizada, para atender aos dois 

turnos. 

 

1.3.3 – Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar 

De maneira geral, observa-se que os estudantes não contam com o suporte 

devido por parte das famílias no que se refere ao acompanhamento, à presença nos 

eventos disponobilizados e nas reuniões de pais e no desenvolvimento das atividades 

de casa, pelo fato dos responsáveis alegarem falta de tempo em face à necessidade 

de sairem muito cedo de suas casas para trabalharem e retornarem muito tarde. 
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Conforme relatos dos próprios alunos e pais de alunos, bem como a 

observação de profissionais da U.E, uma grande porcentagem dos alunos são de 

origem humilde e de poder aquisitivo baixo. Frequentam a escola usando meio de 

transporte fornecido pelo governo, carro, bicicleta, vans e a pé (maior incidência). A 

grande maioria moram muito longe da escola. 

Ainda de acordo com os relatos, é comum em nossa Comunidade Escolar o 

convívio com a violência e o tráfico de drogas. 

 

1.3.4 – Infraestrutura 

A Escola Classe 36 de Ceilândia passou por algumas reformas nos últimos  

anos: Reforma dos banheiros dos alunos, cobertura da quadra, troca do forro das salas 

de aula, troca do piso, etc. 

A escola possui os seguintes espaços utilizados pelos alunos: quinze salas de 

aula, uma sala de leitura, uma sala de recursos/pedagoga, uma sala de reforço, uma 

sala para o Projeto Interventivo, uma quadra coberta e um pátio fechado. Também 

possui áreas administrativas e de organização da escola: direção, secretaria, cantina, 

dois depósitos, sala dos servidores e sala dos professores. 

No momento da elaboração e execução desta proposta contamos com uma 

equipe de trinta professores regentes em sala de aula do Ensino Fundamental, 03 

coordenadores, uma pedagoga, além de 13 funcionários da carreira assistência 

divididos nas funções de atendimento em secretaria, portaria, cantina, vigilância e 

conservação e limpeza e 749 alunos. 

Podemos citar alguns problemas enfrentados pela U.E no desenvolvimentos do 

trabalho, tais como: 

• Falta de verba suficiente para aquisição de materiais de limpeza, 

conservação e pedagógicos (principalmente os bens permanentes); 

• Falta de espaço para atender aos alunos nos projetos como reforço, 

interventivo (só temos uma sala) e reagrupamento; 

• Falta de pessoal para atender às demandas gerais visto que apenas diretor 

e vice não é suficiente para atender os dois turnos durante toda a semana. 
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1.3.5 – Indicadores de Desempenho Escolar 

a) Indicadores Internos 

ANO DE REFRÊNCIA: 2017 

TOTAL DE ALUNOS 755 

APROVADOS 692 

ALUNOS REPROVADOS 54 

ABANDONO 06 

EM PROCESSO (TGD) 03  

 

b) Indicadores Externos 

Mesmo diante das muitas dificuldades já mencionadas, a Escola Classe 36 de 

Ceilândia tem realizado um bom atendimento aos seus alunos, bem como apresentado 

índices satisfatórios nas avaliações externas e de larga escala como revela a tabela 

abaixo: 

AVALIAÇÃO/ANO RESULTADO 

IDEB/2015 5.6 

ANA/2016 LEITURA ESCRITA MAT 

Nível 2 Nível 4 Nível 2 

PROVA BRASIL/2015 Port: Nível 4 Mat: Nível 5  
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II- FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
Vivemos atualmente uma realidade social, ética e ambiental com a qual o ser humano 

precisa necessariamente lidar no curso da vida, urge no aluno cidadão, que desenvolva 

a capacidade de atuar no mundo com respeito, ética, consciente dos direitos e deveres 

que possui.  

Formar cidadãos conscientes de seu papel dentro da sociedade como agente 

transformador da sua realidade, bem como do meio onde está inserido. A escola existe 

para ser instrumento mediador de construção de conhecimentos necessários para a 

formação desse cidadão. 

 A escola tem por função garantir a todas as condições de viver plenamente a 

cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos conscientizando-se de 

sua responsabilidade com todos e com o cuidado com o planeta. 

 Faz necessária a participação e envolvimento ativo de todos que estão inseridos 

nesse processo pedagógico para que esse concretize realmente. Villas Boas (2005, p. 

183) coloca: “Trabalho pedagógico é aquele realizado em parceria. Portanto, tanto o 

professor quanto o aluno desenvolvem trabalho na escola” e ainda: “Se assim tratarmos 

o oficio do aluno e com ele organizarmos o trabalho pedagógico em regime da 

corresponsabilidade, estaremos contribuindo para a formação do cidadão capaz de 

inserir-se criticamente na sociedade”. 

 
III- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

➢ Epistemológicos 

As fontes de conhecimento do ser humano são muitas: a experiência, a 

convivência, o diálogo, os livros e as leituras que ele faz da realidade. Nessa dinâmica, 

a mente toma posse dos conceitos, informações, conteúdos, bagagens culturais e 

experiências que possibilitem uma visão panorâmica de si, dos outros, da realidade, 

que levam à transformação do que foi aprendido na vida.  

Essa transformação é prazerosa, porque é o saber que constrói e que resulta em 

novas experiências, formando novas estruturas mentais para si e para a coletividade. 

Assim, concebido o conhecimento, compreende-se que a aprendizagem somente 
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acontece quando o aluno começa a buscar por si o saber, sentindo nele o sabor da 

descoberta. Sua postura, como pessoa, é de buscar tudo aquilo que o faz crescer. Em 

linha ascendente, a pessoa desenvolve cada vez mais suas capacidades e 

competências de conviver de forma gradativa e autônoma. É um processo permanente 

de ação-reflexão-ação, que confirma a originalidade e a liberdade do educando e do 

educador. 

Na visão do grupo pedagógico da E.C. 36, tudo isso confere à pessoa uma 

grandeza interior que liberta e coloca o educando em condições de responder aos 

desafios que a vida impõe em qualquer tempo e espaço. Neste processo, ensinar e 

aprender não significa somente dar e receber conteúdo, mas é um processo sob a 

mediação do professor, a partir das experiências vivenciadas pelo educando, nos 

espaços educativos criados pela escola, família e sociedade. Nesta proposta de 

construção do próprio saber, participando ativamente deste, o educando é sujeito ativo.     

➢ Didático-Pedagógicos 

Para que a educação na Escola Classe 36 seja de construção da aprendizagem, 

é imprescindível que a metodologia de trabalho favoreça o crescimento para a liberdade 

responsável. Ela envolve caminhos e meios que proporcionam espaço de diálogo numa 

interação participativa e dinâmica entre o educador e educando, desencadeando o 

processo de apreensão, análise e compreensão da realidade concreta, tanto subjetiva 

quanto objetiva. No processo metodológico, é necessária clareza de intenção ao 

ministrar um conteúdo, segurança nos objetivos a serem alcançados e definição de 

estratégia para que sejam eficazes.  

A metodologia provoca situações desafiadoras para a organização do 

pensamento e construção de desenvolvimento de uma atitude interdisciplinar de 

relacionamento e resposta aos desafios que a vida e a ciência nos propõem.  

A maneira de expressar a avaliação é muito diversificada, depende de cada 

escola, porém, o que une a equipe da escola é a construção de seres autônomos, livres 

e competentes. 

➢ Éticos    

De forma sistemática, compreende-se educação como processo que precisa 

atingir a pessoa em sua totalidade, contribuindo para a construção da sociedade. Hoje, 
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dizemos que a educação capacita o homem a interagir criticamente na realidade, 

atuando de maneira consciente e responsável diante das necessidades sociais. 

A ação é transformadora enquanto busca mudanças significativas e estabelece 

novas relações de cidadania, voltadas para o respeito às diferenças e diversidade 

assim como aos direitos humanos, de forma a abordar os valores éticos e morais. 

 
 
 

IV- OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

 
1. Objetivos  

 
 

Dimensão OBJETIVOS 

 
Gestão Pedagógica 
e Gestão das 
aprendizagens e dos 
resultados 
educacionais. 

Melhorar significativamente o nível de aprendizagem dos 
alunos a fim de alcançar o esperado para cada segmento. 
Estratégias: 
Realizando planejamentos efetivos de Unidades Didáticas 
que contemplem as necessidades dos alunos; 
Intensificando os projetos interventivos, Reforço escolar e 
reagrupamentos. 

 
Gestão Participativa 
e de Pessoas. 

Proporcionar ações que envolvam melhor participação da 
comunidade escolar no desenvolvimento dos trabalhos da 
escola buscando parcerias com os pais, comerciantes e 
serviços (públicos e privados) dos arredores da mesma. 
Estratégias: 
Promover ações que contribuam com a melhoria dos 
relacionamentos no ambiente escolar como estudos, 
palestras, oficinas, etc. 

Gestão 
Adminstrativa e 
Financeira 

1 - Administrar com clareza e transparência os recursos 
adquiridos pela EU, sejam verbas governamentais ou as 
captadas pelas ações internas (festas, eventos, APAM). 
2 - Realizar ações importantes para a garantia de um 
atendimento de qualidade como: manutenção do sistema de 
câmeras, aquisição de brinquedos para a educação infantil 
(casinha de bonecas, tapete emborrachado, brinquedos 
diversos); solicitar e cobrar dos órgãos competentes 
carências de profissionais quando for o caso, etc. 
Estratégias: 
1 – Realizando prestações de contas periódicas nas 
coletivas; 
2 – Contratando os serviços necessários em tempo hábil. 
 

 
 

2. Metas 
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PDE 
Nº meta 

METAS 2016 2017 2018 2019 

05 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até 
o final do 3º ano do ensino fundamental. 

  X  

05 Atingir a meta esperada pelo IDEB de 6.1.    X 

06 Retomar a oferta da Educação em tempo 
integral com o mínimo de condições para o 
bom funcionamento do programa. 

   X 

07 Proporcionar ações que promovam a melhoria 
na qualidade da educação na UE. 

  X  

 
 

 

V- CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 
A concepção de aprendizagem sócio interacionista, baseada no trabalho de Vygotsky, 

nos mostra aspectos importantes de como o ser humano se torna e se faz humano. 

O aprendizado de um conceito seria, para Vygotsky, mais do que as vinculações 

e associações feitas pela memória. A formação de um conceito seria feita de 

generalizações.  No texto de Vygotsky (1987, p. 115) vemos: “O aprendizado escolar 

induz o tipo de percepção generalizante, desempenhando assim um papel decisivo na 

conscientização da criança de seus próprios processos mentais”. Os conceitos 

científicos seriam formados no processo de aprendizagem com a colaboração do 

adulto. Rego (2003 p. 61-62), falando dos conceitos de Vygotsky, expõe: “... o 

desenvolvimento do ser humano se dá a partir das constantes interações com o meio 

social em que vive, já que as formas psicológicas mais sofisticadas emergem da vida 

social. Assim, o desenvolvimento do psiquismo humano é sempre mediado pelo outro 

(outras pessoas do grupo cultural), que indica, delimita e atribui significado à realidade.” 

  Para o teórico, o ensino-aprendizagem não depende da completude de ciclos 

de maturação para acontecer. Certo é que algum nível de desenvolvimento físico é 

necessário, mas não pode ser tido na educação como determinante, nem tampouco 

para não se ensinar um conceito ou como explicação para a não aprendizagem do 

mesmo.  

Outro conceito de Vygotsky, muito relevante para o nosso caso, são os de Zona 

de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e Zona de Desenvolvimento Real (ZDR). Segundo 

o teórico, o mediador deve detectar os problemas que a criança consegue realizar com 

a ajuda do outro competente, e a partir delas planejar as intervenções que possam 
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possibilitar a aprendizagem, gerando o desenvolvimento mental da criança. Na obra já 

citada Vygotsky assegura que aquilo que a criança realiza com a ajuda do outro 

competente hoje, será o que ela conseguirá, através da mediação, realizar sozinha. O 

ensino-aprendizagem competente seria aquele que está à frente do desenvolvimento 

dos processos mentais, provocando-lhes o amadurecimento.  

A escola que realiza um bom trabalho é aquela que detecta a ZDP do sujeito 

discente, atua nela, estimulando o desenvolvimento dos processos mentais, que 

efetivados possibilitam novas aprendizagens num processo incessante, ou seja, 

intervenção.  

 O ser humano se faz humano, em todos os sentidos do termo, não ao nascer 

Homo Sapiens, mas fazendo parte de uma sociedade, com cultura, história e estrutura 

social e ideológica; aprendendo, produzindo e transformando.  

Para Vygotsky as funções psicológicas superiores não são inatas, mas 

construídas na relação com o outro social competente que faz a mediação. A mediação 

simbólica propicia ao sujeito a internalização dos signos socialmente compartilhados. 

Mas o sujeito não só recebe a influência do meio em que está inserido, o processo é 

dialético, ou seja, o meio também se transforma com o comportamento do indivíduo. A 

transformação gerada no meio influenciará, por sua vez, os próximos comportamentos 

do indivíduo num processo de troca perene. Rego (2003 p. 49) fala que Vigostky 

“entende que o ser humano não é só um produto de seu contexto social, mas agente 

ativo na criação deste contexto”.  

A partir daí, entendemos que o processo de internalização dos signos culturais 

e de desenvolvimento das funções psicológicas superiores do ser humano depende 

necessariamente da intervenção do outro social competente com a participação direta 

do sujeito que aprende.  

A educação tem por função propiciar o desenvolvimento do indivíduo, com toda 

significação do termo: participador, cooperador, aprendiz, produtor. Assim, uma 

intervenção pedagógica mais eficiente, segundo concebe a nossa escola, se baseia em 

concepções sociointeracionistas. A escola deve ser agente consciente na propulsão do 

desenvolvimento infantil. 

 

1.  Ciclos/Seriação 
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Nossa escola, até o ano de 2016, ainda não havia optado pelo 2º bloco do 2º 

ciclo, porém, ao final do referido ano, após discussão com a comunidade escolar, 

decidiu-se pela adesão ao mesmo a partir do corrente ano. Sendo assim, não 

trabalhamos mais com o sistema de seriação.  

Nossa meta para esse ano é diminuir o número de reprovação e evasão, o que 

já vem ocorrendo nos últimos anos. 

 

2. Currículo 

Quando confrontamos o currículo que praticamos efetivamente na escola com 

as ideias sobre currículo produzidas pelos pensadores da educação, atualmente, 

vemos um espaço grande que ainda precisamos percorrer em nossas práxis, para 

abandonarmos praticam antigas e padronizadas. 

Segundo Veloso (2006, p. 64), mesmo num mundo predominantemente de 

orientação política e econômica neoliberal, é possível perceber a presença dialética da 

busca pela percepção do todo, do ser, do fazer, das relações. Não se fala em soma das 

partes, mas em percepção das inter-relações que compõem um todo. 

O currículo em Movimento da Educação Básica ressalta a relevância do 

pensamento sistêmico, ou seja, pensar sob a ótica das relações do contexto, das 

conexões e interações dos vários elementos que compõem um todo, interpretando os 

saberes em termos de redes, tramas e teias, levando esse aluno a perceber os 

processos, raciocinar criativamente e aprimorar suas qualidades pessoais, em nível de 

responsabilidade, autoestima, sociabilidade, integridade, entre outros. Não dando 

espaço mais ao conhecimento fragmentado e estático, num ser-aluno que pensa no ser 

humano que ajuda a formar tendo em vista a socialização dos saberes científicos 

possibilitando o desenvolvimento da capacidade de exercício da cidadania. Abrindo 

espaço para uma escola que pensa num projeto de sociedade justo de igualdade.  

O currículo a ser praticado deve, portanto, ter respeito ao saber do aluno, ser 

solidário, responsável, terno e afetuoso, leal, isenta de preconceitos, pois é assim que 

desejamos que também sejam nossos alunos. 

 

3. Avaliação  

A avaliação em nossa escola perpassa pela avaliação formal e informal, tendo o 

entendimento que uma complementa a outra. A grande vantagem das anos iniciais é o 

tempo dedicado do professor a seu aluno, dando-lhe a oportunidade de observação e 
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intervenção. A avaliação não é ferramenta apenas do professor, mas também do 

coordenador, equipe gestora por estarem envolvidos nos projetos interventivos e 

reagrupamento.  

A avaliação é retomada de curso, se o aluno não está atingindo os objetivos 

propostos, toda a equipe pedagógica da escola procura soluções para melhorar o 

desenvolvimento do aluno. A formação continuada são os estudos feitos nas 

coordenações pedagógicas para maior entendimento por parte dos professores sobre 

como a avaliação pode ser uma aliada tanto do professor quanto do aluno. 

 

4. Educação Inclusiva 

 A inclusão, como consequência de um ensino de qualidade para todos os alunos 

provoca e exige da escola brasileira novos posicionamentos e é um motivo a mais para 

que o ensino se modernize e para que os professores aperfeiçoem as suas práticas. É 

uma inovação que exige um esforço de atualização dos professores com cursos de 

capacitação e reestruturação das condições atuais da maioria das escolas. Hoje faz 

urgente e necessária em nossa escola a formação continuada. A cada dia nos 

defrontamos com situações novas e desafiadoras que nos remete a estudos para 

melhor trabalharmos com nossas crianças, proporcionando uma educação com 

qualidade. Contamos em nossa escola com uma equipe especializada composta por 

uma pedagoga responsável pelos encaminhamentos feito pelos professores dos alunos 

suspeitos de necessidades especiais e uma professora de sala de recurso que atende 

em horário contrário a aula os alunos com diagnósticos.  

A inclusão escolar visa reverter o percurso de exclusão de qualquer natureza e 

ampliar as possibilidades de inserção das crianças em escolas regulares. É uma 

situação que os educadores, estão tentando compreender e procurar meios para ajudá-

las a superar todo esse processo. Os brinquedos, jogos e materiais pedagógicos 

desempenham neste momento um papel muito importante. A educação escolar deve 

responder com situações de ensino-aprendizagem diferentes das organizadas 

usualmente para a grande maioria dos educandos. 

O sucesso da inclusão de alunos com necessidades especiais educacionais em 

nossa escola vem alcançando progressos significativos por meio da adequação 

curricular associadas a práticas pedagógicas à diversidade dos aprendizes. 

 

5. Educação Integral 
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Em 1957 Anísio Teixeira já falava da ideia de uma escola em tempo integral que 

atendesse às demandas de toda a comunidade escolar e, principalmente, às dos alunos 

no sentido de suprir suas necessidades não só no que se refere ao cunho pedagógico, 

mas também vocacional e pedagogicamente. Para tanto, faz-se necessário que se 

estenda o tempo do aluno na escola, que se contratem profissionais capacitados para 

esse atendimento, bem como que se ampliem os espaços para melhor atendê-los. 

A escola Classe 36 de Ceilândia, até ano de 2015, atendia cerca de 110 alunos 

em tempo integral, porém, devido às condições desumanas e insalubres dos espaços 

disponibilizados, e à falta de profissionais para dar suporte ao atendimento aos alunos, 

esse projeto foi suspenso para 2016. 

No entanto, a escola não deixa de proporcionar um trabalho com estratégias e 

procedimentos que atendam, na medida do possível, às necessidades integrais de 

nossos alunos, visto que oferecemos atividades físicas na quadra poliesportiva, aulas 

diversificadas que contemplem os temas de meio ambiente, inclusão digital, eventos 

culturais, e planejamentos que contemplem os eixos transversais: Educação para a 

diversidade, Cidadania e educação em e para os direitos humanos e Educação para a 

sustentabilidade, visto que fazemos parte de um projeto curricular integrado que 

oferece oportunidades para aprendizagens significativas e prazerosas. 

 
 
 
 
 
 
 

VI- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
 

 
 
6.1 Organização escolar: regime, tempos e espaços 

 
Como já foi citada no item Concepções teóricas, a nossa escola trabalha hoje 

com o Sistema de ciclos. Dispomos de quadra esportiva coberta que conta com horário 

fixo para desenvolvimento de atividades físicas, coordenação motora, recreativas e 

recreio. 

Os horários das salas de Leitura e vídeo são marcados com antecedência pelo 

professor (de acordo com a necessidade) dentro do seu planejamento. 
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Horário de entrada e saída de cada turno 

 

TURNO ENTRADA SAÍDA 

MATUTINO 7:30 12:30 

VESPERTINO 13:00 18:00 

 

 Horário da coordenação dos professores  

TURNO ENTRADA SAÍDA 

MATUTINO 08:00 11:00 

VESPERTINO 13:30 16:30 

  

6.2 Direitos Humanos, Educação Inclusiva e Diversidade. 

Nossa escola se preocupa em garantir o direito de cada, independentemente de 

sua etnia, gênero, idade, deficiência, condição social ou qualquer outra situação, 

à uma educação de qualidade amparada por Lei, alicerçada em conteúdos 

constantes no Currículo da Educação Básica, bem como a permanência na 

Unidade Escolar e uma aprendizagem significativa. 

 

6.3 Projetos Interdisciplinares 

A) PLENARINHA 

• Público-Alvo: Alunos do II Período da Educação Infantil e 1º Ano; 

• Descrição do Projeto: Com o tema O Universo do Brincar realizaremos 

atividades como: Finalização da construção da Casa de Bonecas de caixa de 

leite (Sustentabilidade), construção do parque infantil para realização de 

atividades recreativas e psicomotricidade, passeios: Jardim Zoológico e Parque 

Ana Lídia; Circuitos na quadra da escola, entre outros. 

 
B) CLÁSSICOS LITERÁRIOS 

• Público – Alvo: Toda a escola; 

• Descrição do Projeto: Ao longo do ano serão utilizados os clássicos Literários 

como tema norteador para a programação das aulas; os trabalhos 

desenvolvidos com os alunos em sala de aula serão apresentados 
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quinzenalmente à toda a escola nas Quartas culturais com culminância no final 

do ano letivo com a Mostra Cultural. 

 
C) LER MUDA O MUNDO 

• Público-alvo: 3º e 4º anos 

• Descrição: A escola foi contemplada pelo Projeto da Editora Casa Publicadora 

Brasileira através do qual os alunos recebem mensalmente um exemplar da 

Revista Nosso Amiguinho com temas diversificados que são trabalhados em 

sala de aula de acordo com o planejamento de cada professor no sentido de 

incentivar a leitura, aprimorar a escrita e explorar temas atuais oferecidos pela 

revista. 

 

D) O QUE EU TENHO A VER COM A CORRUPÇÃO? 

• Público-Alvo: Todos os alunos; 

• Descrição: Será trabalhado o tema corrupção fazendo alusão às eleições de 

outubro. Teremos o “Mercadinho social” onde o aluno comprará os itens 

disponíveis: dindin, paçoquinha, cremozim, etc e deverá fazer o pagamento no 

cofre visto que o mercado não terá vendedor. Periodicamente serão feitos 

gráficos sobre a entrada e saída dos produtos relacionando com o dinheiro 

constante no cofre. 

 

 
6.4 Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 

 
No início do Primeiro Semestre e Final do ano letivo são realizadas ações de 

forma a propiciar interação entre as séries de forma a facilitar a adaptação da 

passagem dos alunos de uma fase à outra de maneira mais tranquila e 

prazerosa.  

- Momentos de brincadeiras coletivas rodam de conversa com perguntas e 

respostas, escuta sensível, vivência. 

 
 

6.5 Relação escola-comunidade  
 
A relação escola-comunidade se dá no dia-a-dia, a escola está sempre aberta a 

ouvir e resolver situações cotidianas. Essa relação fica mais efetiva em reuniões de 

pais e mestres que ocorrem bimestralmente; reunião para discussão e esclarecimento 
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do regimento escolar; reuniões periódicas com o conselho escolar; reuniões com a 

Equipe de Apoio a Aprendizagem. 

Os pais e ou responsáveis são orientados a quando precisam conversar com os 

professores a respeito dos alunos a procurar no horário de coordenação. 

 
Visando melhor integração escola-comunidade a Escola Classe 36 de 

Ceilândia desenvolve ações como: reunião de pais, festa junina, gincana, culminâncias 

dos projetos, convites a palestrantes dos serviços públicos e privados das redondezas 

para trabalhos com pais, alunos e professores, parcerias com os comerciantes locais, 

etc. 

 
 

6.6  Atuação Articuladas dos Serviços de Apoio. 
 

A. E. E – (Atendimento Educacional Especializado - Sala de recurso) – Atendimento 

individualizado aos alunos diagnosticados com alguma deficiência: Realizado em 2018 

por professoras itinerantes. 

S.O.E.  (Serviço de Orientação Educacional) - Atualmente suspenso devido à falta 

de profissional para o serviço. 

 S.E.A.A. (Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem) - Suspeitas 

fundamentadas de Necessidades Educacionais Especiais, deficiências visíveis sem 

diagnóstico (avaliação), dificuldades acentuadas de aprendizagem. Responsáveis: 

Sandra de Oliveira Dias (Pedagoga). 

Técnico em gestão educacional – atendimento aos alunos com necessidades 

especiais (deficientes físicos, TGD e situações de higiene), assessorando em sala de 

aula e nos demais espaços da escola. Responsável: Willian da Silva Campos 

(monitor). 

 

6.7  Atuação dos jovens educadores sociais, jovens candangos, educadores 
comunitários, monitores, entre outros. 
 
 

A Escola é atendida pelo projeto Educador Social Voluntário para o Ensino 

Especial. Nesse sentido contamos com a presença de 13 profissionais que atendem a 
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turmas específicas nos dois turnos, de acordo com os alunos atendidos pelo referido 

programa. 

  

 
 
 

VII- PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 
ENSINO- APRENDIZAGEM 

 
 
 

7.1 Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação 
 
A avaliação em nossa escola perpassa pela avaliação formal e informal, tendo o 

entendimento que uma complementa a outra. Os alunos são avaliados, através de 

provas, testes, atividade extraclasse (dever de casa), observações, trabalhos, o RAV 

para os 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos, o RIAD para educação Infantil. 

Com relação à Avaliação Diagnóstica, são utilizadas estratégias tais como: 

• Rodas de conversas e debates; 

• Produções Textuais; 

• Teste da Psicogênese; 

• Testes Diagnósticos; 

Também utilizamos em nossa U.E a Avaliação Institucional, realizada 

semestralmente com a participação da Comunidade Escolar com eventos específicos 

para tal e participamos de Avaliações Externas quando os alunos são submetidos a 

provas como: Provinha Brasil, Prova Brasil, ANA e Avaliações Diagnósticas. 

Vamos refletir a respeito da avaliação e sua função praticada na escola, Weiss 

(2002 p. 166 e 173) afirma: “A forma de avaliar reflete como se organiza a ação 

pedagógica da escola, se ela tem ou não filosofia de educação coerente e definida; 

sabe que homem quer formar; se tem uma diretriz geral de trabalho, que envolva o 

planejamento em diferentes níveis...”. Portanto, a forma como é concebida a avaliação 

pela escola e pelo professor define, em grande parte, a relação de ensino-

aprendizagem.  

Em uma perspectiva sociointeracionista, a aprendizagem se dá entre pares, 

primando pela construção das aprendizagens com a mediação do professor. Os aluno 

e todos os participantes do processo devem ser avaliados de acordo com critérios, 

metas e objetivos claros e bem definidos. O professor se auto avalia à medida que 
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percebe que a mediação feita está levando à aprendizagem. O aluno avalia e se auto 

avalia, e como parte principal do processo, deve ser ouvido. Para tanto, fazer uso das 

diversas linguagens que possam representar as aprendizagens desenvolvidas. 

A avaliação formativa do processo ensino-aprendizagem tem como dimensão de 

análise a aprendizagem do aluno, do professor e a reflexão de toda a situação de ensino 

que se realiza no contexto escolar, num processo dialógico. 

Sua principal função é subsidiar o professor, o aluno, a equipe escolar e o próprio 

sistema no aperfeiçoamento do ensino. Sendo utilizada com o propósito de 

compreender o processo de aprendizagem que o aluno está percorrendo em um dado 

curso, no qual o desempenho do professor e outros recursos e metodologias, devem 

ser modificados para favorecer o cumprimento dos objetivos previstos e assumidos 

coletivamente na Escola. Sendo assim a avaliação na concepção Formativa tem por 

função organizar o trabalho pedagógico da escola na medida em que reorganiza toda 

a ação docente a cada atuação. 

A avaliação formativa parte do pressuposto de que se defrontar com dificuldades 

é inerente ao ato de aprender, o erro do aluno não é mais considerado como uma falha 

do mesmo, mas serve como uma fonte de informação para o professor atuar através 

de uma intervenção. Assim, a percepção de dificuldades e facilidades deve ser 

compreendida não como um veredicto que irá culpar ou absolver o aluno, o professor, 

o auxiliar, o pai, o grupo gestor, mas sim, como uma análise da situação escolar atual 

do aluno, em função das condições de ensino-aprendizagem que estão sendo 

oferecidas. 

A avaliação não serviria, então, só para diagnosticar as dificuldades e facilidades 

da instituição quanto ao serviço prestado, como, principalmente, para compreender 

todo o processo e contexto ao qual está inserido. A avaliação deve ser utilizada com o 

apoio de múltiplos instrumentos de coleta de informações, sempre de acordo com os 

objetivos que se está buscando. Após a obtenção das informações, é necessário 

analisá-las de acordo com os critérios preestabelecidos, com as condições oferecidas, 

assim tomar as decisões que julgarem-se satisfatórias para a reorganização da ação 

docente na busca do alcance do objetivo almejado que é de que todos os envolvidos 

no processo para que aprendam e se desenvolvam.  

 Ao falar de avaliação formativa, Villas Boas (2005) coloca: “Ao promover a 

aprendizagem do aluno e do professor e o desenvolvimento da escola, essa avaliação 

possibilita o desenvolvimento do que se entende por trabalho pedagógico, concebido, 
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realizado e avaliado por todos que dele participam”. Há que se ter clareza, entretanto, 

que é de responsabilidade do professor a condução do processo, já que é dele a 

responsabilidade de mediar o processo de ensino-aprendizagem. 

A avaliação dentro da gestão deve ser de forma contínua e sistemática, 

avaliando a proposta inicial e seu desenvolvimento ao longo do período letivo. Cada 

um observando e analisando a sua responsabilidade e papel, sendo crítico quanto a 

aplicabilidade das ações propostas. 

 

Estratégias e ações avaliativas Período 

Reuniões Institucionais Bimestrais 

Reuniões de Pais Bimestrais 

Relatórios qualitativos Bimestrais 

Debates entre professores e alunos, registros individuais Diário 

Mural de acompanhamento de resultados esperados Bimestral 

Reuniões Pedagógica/ Trabalho coletivo Semanal 

Acompanhamento dos Projetos/relatórios Mensal 

 

7.1.1 Projeto Interventivo 

Em 2018 o Projeto Interventivo atenderá, preferencialmente, aos alunos de 1°, 

3º e 4º anos.  

O atendimento nos Primeiros anos será feito de forma preventiva, no sentido de 

reforçar o processo de alfabetização, para que o aluno consiga atingir as metas 

esperadas para o ano. Evitando, assim, ao chegar no Terceiro ano, o reflexo da não 

alfabetização na idade certa; 

Nos Terceiros e Quartos anos, o projeto acontecerá objetivando recuperar o 

déficit de aprendizagem apresentado pelos alunos indicados pelos respectivos 

professores. 

Esse atendimento será semanal, realizado pela Equipe Pedagógica 

(Supervisora e Coordenadoras) conforme agenda definida com os professores. 

 
7.2 Conselho de Classe 
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O Conselho de Classe constitui-se como um fórum da prática avaliativa dentro 

do espaço escolar, como espaço de diálogo e participação de toda a comunidade 

escolar, discussão, avaliação e reorganização do trabalho pedagógico. 

 Numa concepção da avaliação formativa não há como se conceber um 

Conselho de Classe que sirva para classificar, rotular, reprovar o aluno sem que se 

repense a prática pedagógica. 

O documento Diretrizes de Avaliação Educacional (SEEDF, 2014, p.28), traz: “O 

Conselho de Classe é desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor 

elementos e ações para serem articulados pela e na escola”. 

Diante do exposto entende-se que o Conselho de Classe deve servir de espaço 

para a discussão, interação e diálogo para que se promova a aprendizagem dos alunos, 

acontecendo bimestralmente ou quando for necessário.  

 

VIII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO- 

PEDAGÓGICO 

A avaliação do PPP é feita sistematicamente ao longo do ano letivo por meio de 

relatos e observações. Formalmente, é feita nas reuniões de Avaliação Institucional 

realizadas semestralmente com a presença da Comunidade Escolar em datas, horário 

e local predeterminados e ainda durante as reuniões coletivas. 
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO 
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APÊNDICE I  

 
PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 
 

Ano: 2018 

Dimensão OBJETIVOS RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

 
Gestão 
Pedagógica e 
Gestão das 
aprendizagens 
e dos 
resultados 
educacionais. 

Melhorar significativamente 
o nível de aprendizagem 
dos alunos a fim de 
alcançar o esperado para 
cada segmento. 
Estratégias: 
Realizando planejamentos 
efetivos de Unidades 
Didáticas que contemplem 
as necessidades dos 
alunos; Intensificando os 
projetos interventivos, 
Reforço escolar e 
reagrupamentos. 

Equipe 
Pedagógica 

Quinzenalmente 
ao longo do ano 
letivo. 

 
Gestão 
Participativa e 
de Pessoas. 

Proporcionar ações que 
envolvam melhor 
participação da 
comunidade escolar no 
desenvolvimento dos 
trabalhos da escola 
buscando parcerias com os 
pais, comerciantes e 
serviços (públicos e 
privados) dos arredores da 
mesma. 
Estratégias: 
Promover ações que 
contribuam com a melhoria 
dos relacionamentos no 
ambiente escolar como 
estudos, palestras, 
oficinas, etc. 

Direção: Diretor 
e Vice. 

Mensalmente ao 
longo do ano de 
acordo com o 
planejamento 
anual escolar. 

Gestão 
Administrativa 
e Financeira 

1 - Administrar com clareza 
e transparência os recursos 
adquiridos pela EU, sejam 
verbas governamentais ou 
as captadas pelas ações 
internas (festas, eventos, 
APAM). 
2 - Realizar ações 
importantes para a garantia 

Direção: Diretor 
e Vice. 

Mensalmente ao 
longo do ano de 
acordo com o 
planejamento 
anual escolar. 
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de um atendimento de 
qualidade como: 
manutenção do sistema de 
câmeras, aquisição de 
brinquedos para a 
educação infantil (casinha 
de bonecas, tapete 
emborrachado, brinquedos 
diversos); solicitar e cobrar 
dos órgãos competentes 
carências de profissionais 
quando for o caso, etc. 
Estratégias: 
1 – Realizando prestações 
de contas periódicas nas 
coletivas; 
2 – Contratando os serviços 
necessários em tempo 
hábil. 
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Ceilândia, abril de 2018. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

2018 
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APÊNDICE II – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 
EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS) 

 

EIXO DE TRABALHO CONTEÚDO OBJETIVOS 

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA Falar e escutar 

Práticas de leitura 

. 

 

Proporcionar à sala um ambiente alfabetizador. 

Levar o aluno a perceber que tudo que 

imaginamos, pensamos e falamos pode ser 

escrito. 

Ampliar gradativamente suas possibilidades de 

comunicação e expressão, interessando-se por 

conhecer vários gêneros orais e escritos e 

participando de diversas situações de 

intercâmbio social nas quais possa contar suas 

vivências, ouvir as de outras pessoas, elaborar e 

responder perguntas. 

Familiarizar-se com a escrita por meio do 

manuseio de livros, revistas e outros portadores 

de texto e da vivência de diversas situações nas 

quais seu uso se faça necessário. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

Escutar textos lidos, apreciando a leitura feita 

pelo professor. 

Interessar-se por escrever palavras e textos ainda 

que não de forma convencional. 

Reconhecer seu nome escrito, sabendo 

identificá-lo nas diversas situações do cotidiano. 

Escolher os livros para ler e apreciar. 

Incentivar a produção de textos individuais e/ ou 

coletivos ditados oralmente ao professor para 

diversos fins. 

 

PENSAMENTO LÓGICO MATEMÁTICO Vocabulário Fundamental 

Números e Sistema de Numeração 

Instrumentalizar o aluno para que possa utilizar 

sua cultividade na reelaboração formalização de 

novas formas de raciocínio, tendo confiança em 

suas próprias estratégias e na sua capacidade 

para lidar com situações matemáticas novas, 

utilizando seus conhecimentos prévios. 

Reconhecer e valorizar os números, as operações 

numéricas, as contagens orais e as noções 
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especiais como ferramentas necessárias no seu 

cotidiano. 

Comunicar ideias matemáticas, hipóteses, 

processos utilizados e resultados encontrados em 

situações-problema relativos a quantidade 

espaço físico e medida, utilizando a linguagem 

oral e a linguagem matemática. 

Ampliar as noções que envolvem as relações de 

comparação, classificação, seriação, ordenação, 

conclusão e análise, de forma que essas noções 

sejam a base da construção do número e da 

geometria, e a medida do grande eixo articulador 

das questões referentes à quantidade e espaço. 

 

NATUREZA E SOCIEDADE Organização dos grupos e seu modo de ser, viver 

e trabalhar. 

 

Os lugares e suas paisagens. 

 

Objetos e processos de transformação. 

Manifestar opiniões próprias sobre os 

acontecimentos demonstrando curiosidade sobre 

o mundo social e natural, formulando perguntas, 

imaginando soluções, buscando informações, 

confrontando idéias. 
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Os seres vivos. 

Estabelecer relações entre o modo de vida 

características do seu grupo e outros sociais. 

Proporcionar e estabelecer relações entre o meio 

ambiente e as formas de vida que neles se 

estabelecem. 

Incentivar e valorizar a importância da 

preservação das espécies para a qualidade da 

vida humana. 

 

MÚSICA O fazer musical. 

Apreciação musical. 

 

Explorar e identificar elementos da música para 

que se expresse interagindo com os outros e 

ampliando o seu conhecimento de mundo. 

Expressar através das improvisações, 

composições e interpretações musicais as 

sensações, sentimentos e pensamentos. 

Reconhecer e utilizar em contextos musicais as 

diferentes características geradas pelo silêncio e 

pelos sons: altura, duração, intensidade e timbre. 
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Desenvolver a memória musical através de 

repertório de canções bem como a participação 

em jogos e brincadeiras envolvendo dança e 

improvisação musical. 

Oportunizar escuta de diversos gêneros 

musicais, estilos, épocas e culturas brasileiras e 

de outros povos proporcionando informações 

sobre as obras ouvidas e seus compositores. 

Reconhecer os elementos musicais básicos como 

frases, partes e forma. 

 

ARTES VISUAIS Apreciação em Artes Visuais. Entrar em contato com suas próprias produções, 

com a das outras crianças e as diversas obras 

artísticas (regionais, nacionais ou internacionais) 

ampliando seu conhecimento do mundo e da 

cultura. 

Produzir trabalhos de arte, utilizando a 

linguagem do desenho, da pintura, da 

modelagem, da colagem, da construção 

desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito 
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pelo processo de produção e criação como forma 

de comunicação e expressão. 

O fazer artístico. 

 

MOVIMENTO Expressividade. 

 

Equilíbrio e Coordenação. 

 

 

Aumentar as possibilidades de expressão do 

próprio movimento, fazendo uso de gestos 

diversificados e o ritmo corporal das crianças 

através das vivências como: jogos, danças, 

brincadeiras e outros. 

Fazer uso da velocidade, força, flexibilidade, 

resistência para explorar diferentes qualidades e 

dinâmicas do movimento, possibilitando o 

conhecimento gradativo das potencialidades 

respeitando seus próprios limites. 

Ajustar gradualmente o próprio movimento bem 

como suas habilidades motoras aperfeiçoando 

seus recursos de deslocamento na utilização em 

danças, brincadeiras, jogos e demais situações. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

Possibilitar a ampliação das formas de manuseio 

de diferentes materiais e objetos através dos 

diversos movimentos como preensão, encaixe e 

lançamento. 

Conhecer e identificar segmentos e elementos 

apropriando-se progressivamente da imagem 

global de seu corpo, desenvolvendo atitudes de 

cuidados com o próprio corpo. 

 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – CONTEÚDOS E HABILIDADES 

(1º ANO) 

 

1º Bimestre  
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Português 

• Realizar ações escolares, considerando as instruções orais dadas pelo professor 

• Formular perguntas e responder a elas , em sala de aula , considerando a situação pública  de interlocução em jogo. 

• Interagir com os colegas  (falar/ escutar) em situações de trabalhos em grupo , jogos  e brincadeiras. 

• Reproduzir , via memória , um determinado texto lido pelo professor , mantendo a organização do texto-fonte. 

• Relatar ,em público , experiências  vividas. 

• Reconhecer a finalidade e o uso social de diferentes textos e portadores de textos. 

• Identificar , diferenciar e nomear os portadores de textos ( isto é, um livro, revista , jornal, etc) 

• Reconhecer alguns gêneros pelos seus usos sociais , finalidades , assuntos , formatos (isto é uma propaganda , uma história em quadrinhos, um conto 

de fadas , um poema, etc). 

• Escrever alfabeticamente , o próprio nome, da mãe  e do pai , da escola , do professor e sue endereço( mesmo que via memória). 

• Estabelecer relações entre fonemas e letras. 

• Reconhecer e nomear algumas letras do alfabeto de imprensa maiúsculo e minúsculo(mesmo que via memória ). 

• Identificar diferenças entre letras e outras formas de representação gráfica (desenhos, números ,traços , etc) 

 

Matemática 

 

• Comparação , seriação , inclusão e conservação de quantidades . 

• Quantificações discretas :correspondência biunívoca ,  sequência oral numérica , zoneamento( os elementos contados e a contar ) e nomeação da 

coleção por uma quantidades de objetos ou por figura tomando por referência o último elemento cantado ou contado. 
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• Registro pictóricos , orais e/ou escritos das experiências matemáticas vivenciadas . 

• Representação do algarismo e quantidades correspondentes memores que 10. 

• Relato oral e/ou escrito dos jogos e brincadeiras. 

• Semelhanças e diferenças entre as formas geométricas espaciais e planas . 

• Formas geométricas espaciais e planas nos mais diferentes contextos: Representação e localização de objetos e pessoas , representação e identificação 

de espaços e trajetos , percepção das formas geométricas nos objetos. 

• Noções de tempo(antes , durante e depois: dia , semana, mês e ano; manhã ,tarde e noite ) 

• Noção de lateralidade , posicionamentos e comparações : acima de / abaixo de , em cima de /embaixo 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. 

 

 

Ciências        

 

• A percepção do ambiente : órgãos dos sentidos  

• O corpo e seus movimentos  

• Cuidados com o corpo: higiene pessoal e hábitos alimentares corretos 
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História e Geografia   

 

• A criança (eu ): nome, sobrenome, (conteúdo histórico e afetivo ), documentos pessoais (certidão de nascimento , cartão de vacina  ), registros 

fotográficos . 

• Histórico da família: sobrenomes , origem , fatos familiares importantes. 

• A vida em família : identificação dos membros da família ( árvore genealógica) , relações de parentesco , normas e regras familiares. 

• O calendário : dias da semana, meses e anos. 

 

Educação Física e Artes    

 

• Dominância lateral( direita esquerda) 

• Coordenação Motora ( grossa e fina) 

• Movimentos fundamentais( andar , correr , saltar , saltitar , lançar, chutar, rolar) 

• Esquema corporal( equilíbrio , percepção sensorial , tônus muscular). 

• Estudo das formas :quadrados , retângulos, círculos e triângulos. 

• Exploração do próprio corpo postura , lateralidade ,locomoção e respiração. 

• Estudo dos sons ( corporais , ambientais): parâmetro do som ( altura , intensidade) e ritmo ( ritmo do corpo e da linguagem). 

• Desenho espontâneo , desenho cultivado , representações da natureza , caricaturas , reprodução de imagens. 
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2º Bimestre  

Português 

 

• Recuperar informações explícitas de um texto lido pelo professor, com bases em situações de perguntas e respostas dirigidas. 

• Reconhecer o assunto principal de um texto lido pelo professor, com base em situações  de perguntas e respostas dirigidas. 

• Reconhecer o significado de palavras ou expressões em um texto lido pelo professor, com base em situações de perguntas e respostas dirigidas. 

• Associas os temas ou assuntos de um texto lido pelo professor ao seu conhecimento prévio ou de mundo, com base em situações de perguntas e 

respostas dirigidas. 

• Inferir informações em textos apoiando-se em recursos não verbais, ilustrações, logos etc. 

• Reconhecer palavras, em texto, conhecidas via memória ou relacionadas à sua experiência pessoal (seu nome próprio, dos pais, dos colegas etc.). 

• Reconhecer a direção da representação da escrita alfabética( da esquerda para a direita e de cima para baixo). 

• Reconhecer em um texto a segmentação da escrita em palavras (hipótese). 

• Escrever controlando a produção pela hipótese silábica, com ou sem valor sonoro (hipótese básica para o término desse ano). 

 

Matemática 

• Agrupamento e desagrupamento 

• Agrupamento de dez elementos 

• Valorização das mãos como ferramenta de realização de contagem e de cálculo. 

• Representação de caminhos. 
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• Deslocamento nos espaços próximos ou em trajetórias familiares. 

• Relato de orientação e deslocamento por meio de desenhos. 

• 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. 

 

 

Ciências 

 

 

• Ambientes naturais construídos.(Ações de homem no ambiente). 

• Água: água no planeta; características da água, usos; ciclos da água; água e saúde. 

 

 

História e Geografia 

 

 

• Paisagens: observação de paisagens de sua escola e locais próximos à sua residência. 
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• Ambientes: familiar, escolar e circunvizinho. Observação do ambiente e preservação dos recursos naturais (economia de água e luz) 

 

 

Educação Física e Artes 

 

 

• Elementos básicos: ponto, plano, textura, formais, volume, luz, linha (linha de contorno, linha cheia, tracejada, curva e paralela) 

• Estudo das cores (cores primárias, secundárias, terciárias, cores frias e cores quentes), suas diversas representações presentes na natureza. 

• Apreciação dos personagens (expressões faciais, locomoção, postura, expressão física)  nos textos e nos espetáculos teatrais, nas histórias em 

quadrinhos, nos filmes, nas propagandas, nos desenhos animados e programas infantis de TV. 

• Observação, identificação e interpretação de músicas, peças teatrais, imagens e objetos a partir de obras de arte e de elementos presentes na natureza. 

 

 

3º Bimestre 

 

 

Português 
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• Recuperar oralmente provérbios, adivinhas, brincadeiras, etc. com base em seu conhecimento prévio ou de mundo. 

• Reproduzir em sequência por ilustrações uma determinada história contada pelo professor ou conhecida via memória. 

• Recuperar oralmente os elementos constitutivos da organização interna de uma poema (versos, rimas, ritmos, etc.), com base em situações de 

perguntas e respostas dirigidas pelo professor. 

• Associar oralmente temas, assuntos, personagens de textos literários ao seu conhecimento prévio ou de mundo. 

 

 

Matemática 

 

• Noções de intervalos de tempos e uso deste tempo para realizar atividades diversas. 

• Medida de tempo: hora inteira, meia hora. 

• Registro de forma variada da coleta de informações em situações de pesquisa, jogos e brincadeiras. 

• Organização dos registros das informações 

• Tabelas simples 

• Gráficos de coluna (pictórico) 
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• Construções de tabelas: Formas de registros de dados quantitativos em situações de atividades lúdicas ou sociais (como de comércio) tendo a 

linguagem matemática como forma de controle e registro dessas atividades. 

• Subtração (ações de retirar e comparar) e adição (ações de juntar) em situações cotidianas. 

 

 

Ciências 

 

 

• Dependência dos seres vivos em relação ao ar, água e solo. 

• Seres vivos: vida, nutrição e reprodução. 

• Características dos animais: revestimento do corpo, locomoção e ciclos de vida. 

• Ciclos de vida do homem. 

 

 

História e Geografia 
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• Tempo da criança: sequência do dia a dia, aniversário e outros da via pessoal e social, comemorações e acontecimentos e civis e religiosos. 

• A criança: preferências culturais, lazer, regras pessoais e responsabilidades. 

 

 

 

Educação Física e Artes 

 

 

• Jogo simbólico 

• Trabalho em grupo 

• Regras de convívio social e escolar 

• Respeito ao gênero 

• Jogos de imitações e representação 

• Variação rítmica 

• Expressividade corporal 

• Brinquedos cantados 

• Cantigas de roda 

•  Jogos infantis, canto em conjunto. 
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• Análise de produções artístico culturais de diferentes culturas e etnias. 

• Apreciação dos estilos/gêneros musicais (folclórico, popular e erudito). 

• Assistir a concerto de música. 

 

 

4º Bimestre 

 

 

Português 

 

 

• Copiar alfabeticamente pequenos textos. 

• Escrever, de acordo com a sua hipótese de escrita, texto ditado, mantendo algumas características do gênero. 

• Escrever texto de memória de acordo com a sua hipótese de escrita. 

• Recuperar oralmente os elementos constitutivos da organização interna de una narrativa literária lida (personagens, local e tempo, descrições, conflito 

gerador.). 

• Escolher livros de literatura disponíveis na escola. 
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Matemática 

 

• Situações problema envolvendo adição e subtração. 

• Situações de partilha com registro pictórico. 

• Sistema monetário brasileiro (reconhecimento de cédulas e moedas) 

• Reconhecimento de unidades de medida convencionai: metro, litro e quilograma. 

• Utilização de medidas não convencionais. 

• Comparação de grandezas de mesma natureza. 

• Leitura, interpretação e análise de tabela simples. 

• Decodificação de sinalizações, placas e códigos. 

 

 

 

Ciências 
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• Terra- o nosso planeta: a importância do sol para a  manutenção da vida. 

• Diferenças e semelhanças entre dia e noite. 

 

 

 

História e Geografia 

 

 

• A criança e a família: conceituação de família, regras de convivência familiar, valorização e respeito aos membros da família. 

• A criança e o grupo: diferenças individuais, sociais, étnico raciais e culturais. 

• Reutilização de materiais: reciclagem e reaproveitamento. 

• Espaço da casa: minha casa, meu endereço, meu telefone. 

• Espaço da escola: sala de aula, espaços brincáveis, sala de leitura, demais dependências (localização, utilização, reorganização e conservação). 

• Espaço da vizinhança: a rua onde moro, comércio local, espaço de lazer, órgãos públicos. 

 

 

Educação Física e Artes 
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• Jogos cooperativos. 

• Organização coletiva. 

• Atividades com regras. 

• Apreciação dos autoretratos, fotografias pessoais e dos meios de comunicação. 

• Observação análise e valorização de contrastes, semelhanças e diferenças em produções artísticas de diversos grupos étnicos e regionais. 

• Análise, interpretação e valorização e suas produções artísticas e dos outros. 

 

 

 

CONTEÚDO DO 2º ANO 

 

1º BIMESTRE 

 

Português 

 

• Realizar ações escolares; considerando as instruções orais dadas pelo professor. 

• Formular perguntas e responder a elas, em sala de aula, considerando a situação pública de interlocução em jogo. 
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• Reproduzir, via memória, um determinado texto lido pelo professor, mantendo a organização do texto fonte. 

• Relatar, em sala de aula, experiências vividas(ajustando inclusive os recursos paralinguísticos). 

• Opinar e comentar sobre temas/assuntos discutidos em classe; textos lidos pelo professor, revistas ou livros. 

• Identificar os prováveis interlocutores de um texto. 

• Identificar, diferenciar e nomear portadores de textos. 

• Reconhecer o assunto principal de um texto lido pelo professor, com base em situações de perguntas e respostas dirigidas. 

• Recuperar informações explícitas de um texto. 

• Associar temas de textos literários ao seu conhecimento prévio ou de mundo. 

• Escrever, alfabeticamente, com autonomia, o próprio nome, da mãe e do pai, da escola, do professor e seu endereço. 

• Copiar alfabeticamente pequenos textos. 

• Identificar diferenças entre a escrita e outras formas de representação gráfica. 

• Utilizar as representações das letras do alfabeto de imprensa( maiúsculas) e cursivas para escrever. 

• Alfabeto: imprensa maiúsculo e minúsculo, cursivo, padrões da escrita. 

• Representação dos fonemas /j/g/f/v/d/t/p/b/ em suas diversidades. 

• Escrever de acordo com a sua hipótese de escrita ( no mínimo, silábico-alfabética), textos ditados, mantendo as características e organização do 

gênero. 

• Pontuação( sem regras, apenas observar), Usos e funções das formas linguísticas. 

 

Matemática 
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• Utilizar situações de comparação, ordenação e composição de quantidades, efetuando registros dessas ações. 

• Comparar e registrar quantidades discretas e contínuas, 

• Resolver situações problema e construir a partir delas, o significados das operações fundamentais. 

• Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para resolução de problemas. 

• Contar em ordem crescente e decrescente. 

• Quantificações discretas: Correspondência biunívoca, sequência oral numérica, zoneamento, 

• Elaboração de regras para jogos propostos em sala de aula. 

• Comparação, seriação, inclusão e conservação de quantidades discretas e contínuas. 

• Noções de tempo(antes, durante e depois, dia, semana, mês e ano, manhã, tarde e noite). 

 

Ciências 

 

• As partes do corpo Humano. 

• Órgãos e sistemas do corpo humano. 

• Higiene, alimentação e saúde. 

• Prevenção de doenças e acidentes. 

• Doenças: Vacinas e prevenção. 

 

História e Geografia 

 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

• Espaço da sala de aula. 

• Grupos de convívio: escola, família e comunidade. 

• Regras sociais nos diferentes grupos de que faz parte. 

• Tempo familiar: Dia a dia na família. 

• Localização do sujeito na sala de aula, na escola, no bairro, na cidade, no estado, na região, no Brasil, no mundo. 

• Espaço da escola. 

 

Educação Física/Artes 

 

• Dominância lateral: direita e  esquerda. 

• Coordenação motora ( grossa e fina). 

• Movimentos fundamentais ( andar, correr, saltar, lançar e etc). 

• Esquema corporal ( Equilíbrio, percepção sensorial, tônus muscular). 

• Desenho espontâneo, desenho cultivado, representações da natureza, caricaturas, reprodução de imagens etc. 

• Estudo das cores( cores primárias, secundárias, terciárias, cores frias e cores quentes, combinações). 

• Estudo dos sons(corporais, ambientais etc.) 

• Estudo das formas: quadrados, retângulos, círculos e triângulos. 

• Jogo dramático. 

 

2º BIMESTRE 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

 

Português 

 

• Reconhecer a finalidade e uso social de diferentes textos e portadores de textos. 

• Reconhecer alguns gêneros pelos seus usos sociais, finalidades, assuntos, formatos. 

• Recuperar a sequência das informações de um texto lido pelo professor. 

• Demonstrar interesses pessoais em ler(decodificar) um determinado texto, consultando o professor e outros leitores. 

• Reconhecer o significado de palavras ou expressões em um texto lido pelo professor. 

• Reconhecer determinados gêneros literários. 

• Identificar os elementos constitutivos da organização interna de uma narrativa literária. 

• Escrever texto de memória, de acordo com a sua hipótese de escrita. 

 

 

 

Matemática 

 

• Sistema de numeração decimal. 

• Valor posicional dos números. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

• Sinais convencionais para registrar adição e subtração. 

• Situações problema envolvendo a noção de juntar, acrescentar, retirar, comparar. 

• Sistema monetário brasileiro( reconhecimento e utilização de cédulas e moeda). 

• Cálculo mental em situações de atividade matemática oral. 

• Escrever sentenças numéricas associadas a situações de adição e subtração. 

• Registro, comparação e ordenação de pontos após e jogos e brincadeiras. 

• Resolver problemas envolvendo adição e subtração. 

• Reconhecer e explicar a diferença entre números ímpares e números pares usando objetos concretos ou desenhos. 

 

Ciências: 

 

• Propriedades e características dos sólidos, líquidos e gasosos. 

 

 

História e Geografia: 

 

• Atividades produtivas na cidade onde a instituição educacional está localizada: organização espacial, caracterização física e econômica, semelhanças 

e diferenças etc. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

• Cidades/ bairros próximos à escola. 

 

 

Educação Física/Artes 

 

• Lateralidade 

• Orientação espaço temporal. 

• Ritmo(espontâneo) 

• Estudo das relações de proporção e figura fundo( colagem e desenho) 

• Noções de direção e movimento: horizontal, vertical, diagonal, para cima, para baixo e para os lados. 

• Exploração ( o próprio corpo, postura, lateralidade, locomoção e respiração) 

• Conhecimento da diversidade de produções artísticas. 

 

3º BIMESTRE 

 

Português 

 

• Inferir informações em textos apoiando-se em recursos não verbais, ilustrações, palavras, datas etc. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

• Selecionar título ou legenda apropriada para textos escrito, imagem, foto, figura etc. 

• Reconhecer temas implícitos em lendas, fábulas, mitos, contos de fadas ou encantamento, etc. 

• Identificar, com auxílio do professor, os elementos constitutivos da organização interna de um poema(versos, rimas, estrofação, etc.). 

• Recuperar provérbios, adivinhas, brincadeiras, cantigas etc. com base em seu conhecimento prévio ou de mundo. 

• Textos da literatura: leitura e manejo do suporte, escolhas, discussão e comentários sobre a autoria. 

• Escolher livros de literatura disponíveis na escola, emitindo uma determinada opinião sobre a escolha realizada. 

• Representação dos fonemas: /rr/ na escrita(r- rato, rr- carro), /r/ na escrita(r- barata),/s/ na escrita(s- sol, ss- assar, ç- peça, c- cebola, sc-   descer, x- 

aproximar, xs- excêntrico):/ch/ na escrita(x- xale, ch-   chapéu): /z/ na escrita(z- azedo, s- asa, x- exame). 

• Representações possíveis da letra “m” e “n” (dos fonemas /m/,/n/ que formam sílabas canônicas) e da representação nasal(am – átonas/ao – tônicas). 

• G/GU:C/QU: uso do H ( inicial e modificando o som de /c/,/l/ e /n): L intercalado. 

 

Matemática 

 

• Registro, leitura e escrita numérica de quantidades até 100. 

• Agrupamentos e desagrupamentos até 100. 

• Ler e escrever os números por extenso até “vinte” ou mais. 

• Compreender e usar números ordinais do 1º ao 100º ou mais. 

• Contar até 100 ou mais de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, de 10 em 10, de 25 em 25, de 50 em 50, e de 100 em 100. 

• Compreender que o total de partes fracionárias equivalentes perfaz um inteiro( por exemplo, oito oitavos são iguais a um inteiro). 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

• Contar e agrupar objetos em centenas, dezenas e unidades e relacionar os agrupamentos ao numeral escrito correspondente(por exemplo: 4 grupos 

de cem, 2 grupos de 10 e 6 unidades são o mesmo que 426). 

• Compreender as idéias de multiplicação usando peças manipuláveis, desenhos e problemas em forma de história. 

 

Ciências 

 

• O planeta Terra: movimentos(ocorrências do dia e da noite); nascente, poente, diferentes posições do sol (tamanho de sombra de diferentes objetos). 

• Posições do Sol durante o dia e suas relações com as sombras. 

• Plantas: estrutura e funções da raiz, caule e folhas; nutrição e reprodução. 

• Interdependência entre  plantas e outros seres vivos. 

• A importância da biodiversidade. 

 

 

História e Geografia 

 

• Grupos sociais – características: práticas e valores culturais, inclusive de religiosidade. 

• Profissões e ocupações: atividades e tarefas; locais de trabalho; remuneração e salário; relações de poder; regras de trabalho. 

• Biodiversidade: paisagem, relevo, as águas. 

• Fenômenos naturais. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

• Terra: modificações pelos fenômenos naturais. 

• Atividades produtivas em grupos de culturas diferentes. 

• Características de si próprio; semelhanças e diferenças étnicoculturais com relação ao outro. 

 

 

Educação Física e Artes 

 

• Trabalho em grupo. 

• Regras de convívio social e escolar. 

• Respeito ao gênero. 

• Jogo simbólico. 

• Jogos de imitação e representação. 

• Variação rítmica. 

• Expressividade corporal. 

• Cantigas de roda. 

• Brinquedos cantados. 

• História do teatro – máscaras. 

• Apreciação dos estilos/ gêneros musicais (folclórica, popular e erudita). 

 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

4º BIMESTRE 

 

Português 

 

• Concordância verbal: uso contextual (utilização de sujeito e verbo). 

• Concordância nominal (relações entre gênero e número). 

• Nome próprio (foco no uso, não na classificação). 

• Pontuação (sem regras, apenas observar). 

• Adjetivação e/ou atribuição de qualidade ( sem usar nomenclatura), apenas por meio de jogos e brincadeiras. 

• Verbo (sem conceituação). 

• Pronomes pessoais (sem nomeação). 

• Escrever corretamente todas as palavras. 

• Utilizar a letra maiúscula para iniciar uma frase e após ponto final. 

• Utilizar ponto final para terminar uma frase. 

• Segmentar o texto em parágrafos, períodos e orações (mesmo que com desvios). 

 

 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

Matemática  

 

• Medida de tempo: hora inteira , meia hora. 

• Leitura do relógio digital. 

• Tempo escolar: bimestre, semestre, rotina escolar. 

• Utilização de medidas não padronizadas. 

• Utilização do corpo como unidade de medida de comprimento. 

• Reconhecimento de instrumentos de medidas e seus significados nos contextos sociais. 

• Utilização de medidas padronizadas; metro, centímetro, litro e quilograma. 

• Compreender as idéias de divisão usando peças manipuláveis, desenhos e problemas em forma de história. 

 

 

Ciências  

 

• Ar x trabalho. 

• Máquinas movidas pelo vento. 

• Cata vento e biruta. 

• Ar: propriedades do ar; atmosfera; gases que compõem o ar; usos do ar; a importância do ar para os animais. 

• Poluição do ar. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

 

 

História e Geografia 

 

• Meios de transportes: função dos meios de transporte; meios de transporte particular e coletivo. 

• Tempo escolar: bimestre, semestre, ano letivo, férias. 

• Sistemas sociais de notação do tempo: a semana, os meses, o ano. 

• Organização do espaço. 

 

 

Educação Física e Artes 

 

• Atividades com regras. 

• Jogos cooperativos. 

• Organização coletiva. 

• Movimentos ginásticos básicos; rolamentos e posições invertidas. 

• Jogo dramático. 

• Catalogação das obras de arte dos artistas que tratam sobre o autorretrato e conhecer a história e os processos artísticos desses artistas. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

• Estudo das forma: quadrados, retângulos, círculos e triângulos relacionando-as ao meio ambiente. 

 

 

Conteúdos 3 ° Ano 

 

1º bimestre 

Português 

Oralidade e expressão 

• Formular e responder perguntas, em sala de aula, considerando a situação pública de interlocução em jogo. 

• Reproduzir via memória, um determinado texto lido pelo professor, mantendo as características e a organização do texto-fonte (ajustando inclusive 

os recursos paralinguísticos). 

• Relatar experiências vividas ou acontecimentos, adequando a sequência temporal e causal. 

• Opinar/comentar sobre temas/assuntos discutidos em classe; textos lidos pelo  professor; revistas ou livros. 

• Distinguir diferentes modos de falar (gêneros do discurso oral) adequados a diferentes situações de comunicação informais e formais/públicos 

(por exemplo, em situações de brincadeira, mãe/filho; professor/aluno; médico/paciente, etc.). 

• Produzir recados ou instruções para a classe com base em uma determinada proposta indicada pelo professor ou colegas. 

• Organizar roteiro para realizar uma entrevista (planejar a fala). 

• Representar, adequadamente, em situações simuladas, os papéis do entrevistador ou entrevistado (planejar a fala). 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

• Hipóteses sobre a função e funcionalidade da escrita padrões da escrita. 

• Escrita de palavras de uso freqüente. 

• Representação de fonema em final de palavra (verbo); s (plural); u(desinência de pretérito); oposição surda/sonora p/p; t/d;f/v,x,ch/g,j;r/RR 

(vibrantes simples e múltiplas); representação das vogais e/i;o/u, representação u/l; marcadores de nasalidade (“m, “n, til);representação da 

nasalidade m/n, ao/ã; ao/AM em posição final de verbos (compraram/comprarão); representação l/lh; r/RR, contraposição entre as representações 

de /s/ (sapo, pássaro); acréscimos de vogal em sílaba travada; acréscimos de i em palavras terminadas com /s/. 

 

Matemática 

• Sistemas de Numeração Decimal 

• Agrupamento em base de 10 e sua relação com o Sistema de Numeração Decimal: ordens,classes e valor posicional, construindo terminologias a 

partir da compreensão do significado dos mesmos. 

• Relação entre os números e as quantidades que representam; comparação, ordenação em crescente e decrescente, maior que, igual a, menor que, 

antecessor e sucessor. 

• Relação de ordem dos números naturais e seu posicionamento na reta numerada (régua, velocímetro, trena, etc) 

•  

 

Ciências 

  

•  Alimentação: alimentos como fonte de energia, função dos alimentos, origem e tipos; bons hábitos alimentares, alimentos naturais e 

industrializados; cuidado com a água e com os alimentos. 

• Higiene: hábitos saudáveis e cuidados com o corpo. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

• Agentes causadores de doenças: transmissão de doenças contagiosas, vacinação, epidemias, doenças não contagiosas. 

 

História e Geografia 

 

•  História da vida familiar. 

•  História da comunidade. 

•  Documentos históricos e pessoais. 

• Regras de convivência social. 

• Grupos sociais: cultura e organização; hábitos e costumes; etnias e miscigenação. 

• Tempo na família: dia a dia na família, árvore genealógico; acontecimentos significativos da época dos pais. 

 

Educação Física e Artes 

 

• Dominância lateral (direita e esquerda). 

• Coordenação motora (grossa e fina). 

• Movimentos fundamentais (andar, correr, saltar, saltitar, lançar, chutar, rolar) 

• Esquema corporal (equilíbrio. Percepção sensorial, tônus muscular). 

• Lateralidade. 

• Orientação espaço-temporal. 

• Ritmo (espontâneo). 

• Jogos intelectuais (com regras). 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

• Consciência corporal: brincadeiras de roda e populares e jogos com diferentes características, formas e possibilidades e movimentos com 

objetos e com o espaço. 

• Movimentos expressivos: ações dramáticas por meio da exploração dos deslocamentos, dos planos, do peso e da fluência. 

• Construção de diálogos a partir do cotidiano familiar. 

 

 2º Bimestre 

 

Português 

 

• Identificar a finalidade do texto, mobilizando conhecimentos prévios sobre formato do gênero, tema ou assunto principal. 

• Identificar o possível portador de um texto, considerando sua forma, assunto, tema, função, indícios gráficos, notacionais. Imagens, 

títulos, etc. 

• Reconhecer os prováveis interlocutores de um texto. 

• Inferir o tema ou assunto principal de um texto. 

• Inferir o sentido denotado de palavras ou expressões a partir do contexto ou selecionar a acepção mais adequada em verbete de 

dicionário. 

• Localizar item de informação explícita, posicionando em segmento inicial do texto, considerando um único critério para recuperar a 

informação ( que, quem,quando, onde, como, por que). 

• Localizar informação explícita no texto, com base em sua compreensão global. 

• Localizar item de informação explícita, com base em um dado elemento constitutivo da organização interna do gênero. 

• Organizar em sequência as informações explícitas distribuídas ao longo do texto, considerando a ordem em que aparecem. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

• Associar os temas dos textos lidos ao seu conhecimento prévio ou de mundo. 

• Pontuação: ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e travessão. 

• Manuseio de dicionário. 

• Usos e funções. 

• Segmentar o texto em parágrafos, períodos e orações (mesmo que com desvios). 

 

Matemática: 

 

• Sistema Monetário Brasileiro (reconhecimento e utilização de cédulas e moeda). 

• Construção e realização de jogos e atividades lúdicas que envolvam conceitos matemáticos. 

• Sistema monetário Brasileiro: troca entre valores, cédulas e moedas; leitura por extenso; Cálculos com os valores envolvendo as quatro 

operações; Elaboração de problemas significativos em contextos reais ou simulação de situações de compra e venda. 

• Compreender a ação de comprar e vender em situações cotidianas. 

• Pesquisa e interpretação de dados, gráficos e tabelas nos meios de comunicação: mídia impressa (panfletos, jornais, revistas, livros, 

etc.) e outras mídias (computador, televisão, DVD, rádio, internet, etc.) 

• Seleção e organização de dados em tabelas simples e gráficos de barras ou colunas. 

• Formulação, interpretação e resolução de situações problemas envolvendo análise crítica dos dados de gráficos e tabelas. 

• Sistematização de dados expressos num problema ou pesquisa em gráficos ou tabelas. 

• Expressão oral e escrita, convencional ou não, das aprendizagens e situações matemáticas vivenciadas pela criança. 

• Registros de eventos na reta da linha do tempo. 

• Noções de combinações associada à multiplicação e tabela. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

• Representação escrita por extenso e por algarismo dos numerais até 999. 

• Formulação, interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as ações de: juntar, acrescentar, retirar, comparar, partilhar, 

medir e agrupar. 

 

Ciências 

 

• Seres vivos: tamanho, aspecto, comportamento e ambiente. 

• Ciclo de vida animal e vegetal e formas de reprodução. 

• Ser vivo e ambiente: predação, falta de alimento, desmatamento, captura, situações ambientais, extinção. 

• Formação do solo: erosão em solo coberto e em solo desmatado. 

• Enchentes: causas; fatores que regulam a infiltração da água. 

• Solo para plantação: preparo cuidados e cultivo. 

• Agrotóxicos: o que são, onde são usados, a ação dos agrotóxicos na natureza. 

 

História e Geografia: 

 

• Biodiversidade: Paisagem, relevo, as águas. 

• Fenômenos naturais. 

• Terra: Modificações pelos fenômenos naturais. 

• Cidades/bairros próximos à escola. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

• Atividades produtivas na cidade onde a instituição educacional está localizada: A organização  espacial da cidade/bairro; 

Caracterização física e econômica; Serviços; Referência dos arredores; Posição do sol na escola e direções das referências; Espaço 

de relação – os arredores da escola, outros lugares, semelhanças e diferenças. 

• Tempo escolar: A semana, os meses, o ano, o bimestre e o semestre no cotidiano escolar; a simultaneidade do tempo na escola e 

em outros lugares. 

• Tempo da cidade: História da cidade; Permanências e mudanças do passado na cidade; Levantamento de problemas (passado e 

presente) e discussão de  soluções. 

 

Educação Física e Artes: 

 

• Jogos de imitação e representação. 

• Variação rítmica. 

• Expressividade corporal. 

• Danças (expressão livre). 

• Representação criativa. 

• Brinquedos cantados. 

• Cantigas de roda. 

• Atividades com regras. 

• Jogos cooperativos. 

• Ginástica circense (equilíbrio, malabarismo). 

• Brincadeiras de rua (amarelinha, elástico, mamãe da rua). 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

• Cores: secundárias e terciárias (cores produzidas), luminosidade sobre a cor e cor com pigmento. 

• Noções de plano, volume e espaço (bi e tridimensional), com a prática de modelagem utilizando argila ou outro material adequado. 

• Conhecimento básico da textura, simetria, assimetria e peso compositivo. 

 

 

3º Bimestre 

 

Língua Portuguesa: 

 

• Adjetivação e/ou atribuição de qualidade (sem usar nomenclatura). 

• Pronomes pessoais (sem nomeação, uso contextual – substituir os nomes, evitar repetições). 

• Palavras pequenas (palavras que não possuem sentido no mundo real – artigos, conjunções e preposições, mas apenas nas relações 

internas da língua). 

• Gêneros indicados para leitura, compreensão análise e interpretação no ano: Conto folclórico, lendas, conto acumulativo, contos 

infantis de autoria, contos de fadas, fábulas, novelas infantis e poemas. 

• Reprodução escrita de narrativas. 

• Ditados de textos (listas associadas a um campo semântico, receitas). 

• Produção e listas. 

• Produção de bilhetes. 

• Produção de narrativas com autoria. 

 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

Matemática: 

 

• Sistematização da multiplicação como ferramenta de cálculo mental e escrito, construindo e utilizando as tabuadas e relacionando-

as com diferentes contextos: “x1”; “x10”; “x100”; e sua relação com o sistema de numeração decimal; “x5” e sua relação com o 

relógio analógico; “x2” e sua relação com o par e o dobro; “x4” e sua relação com o dobro do dobro; “x3” e sua relação com o 

triplo; “x6” e sua relação com o dobro do triplo. 

• Organização dos fatos fundamentais das operações estudadas em tabelas valorizando a forma de organização de cada criança 

relacionando com o modelo da tabuada padronizada e seu significado, praticidade e utilização. 

• Sistematização e reconhecimento da divisão como subtração sucessiva construindo o algoritmo por meio de registros não 

convencionais e convencionais. 

• Cálculo mental aproximado e exato em situações de atividade matemática, oral e escrita. 

• Utilização dos sinais (+, -, x , :) na escrita da operações. 

• Realização e significação de operações de adição, subtração, multiplicação e divisão simples e sua compreensão em situações 

cotidianas e situações – problema verbalizados ou escritos. 

•  Relato oral e / ou escrito da compreensão dos conceitos estudados, das atividades realizadas e dos jogos e brincadeiras utilizando 

ou não os símbolos matemáticos que ele já conhece. 

• Medidas de tempo: Segundos, minutos, horas, dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano. 

• Leitura e representação de datas e horas em relógio analógico e digital 

• Medidas de massa (quilograma, meio quilograma, grama, tonelada, uso de balanças). 

• Medidas de comprimento (metro, meio metro e centímetro). 

• Medidas de capacidade (litro, meio litro e mililitro). 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

• Ler e interpretar informações contidas em imagens bem como em situações – problema. 

• Utilizar as medidas convencionais de tempo, massa, capacidade e valores em situações cotidianas e simuladas em problemas 

contextualizados de forma autônoma.  

• Reconhecer a diversidade cultural dos procedimentos e sistemas de medidas do espaço, tempo, massa e capacidade (em especial 

as influências afroindígenas nas culturas de medidas atuais. 

 

 

Ciências: 

 

• O planeta  Terra: Movimentos da Terra (ocorrências do dia e da noite e estações do ano), nascente, poente, diferentes posições do 

Sol (tamanho da sombra de diferentes objetos). 

• Diferenças e semelhanças entre dia e noite. 

 

História e Geografia 

 

• Atividades produtivas em grupos de culturas diferentes: Atividades e tarefas; tipos de produção;  locais de trabalho; ferramentas e 

instrumentos; relações de poder; modificação da natureza. 

• Espaço no mundo: Localização do sujeito na sala de aula, na escola, no bairro, na cidade, no Estado, na região, no Brasil, no 

Mundo. 

• Meios de transportes: Função dos meios de transportes; meios de transportes particular e coletivo. 

 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

 

Educação Física e Artes: 

 

• Estudo da arte afro-brasileira e indígena: Tintas naturais, cores e materiais diversos, tecelagem e pintura corporal. 

• Produção individual ou coletiva a partir da releitura de obras artísticas (imagens, peças teatrais e músicas). 

• Organização coletiva. 

• Regras de convívio social e escolar. 

• Respeito ao gênero. 

• Jogo simbólico. 

• Trabalho em grupo. 

• Sons ambientais e artificiais. 

• Confecção de instrumento. 

• Parâmetro do som (duração, timbre, classificação dos instrumentos). 

• Ritmo da natureza do ambiente. 

• Jogos infantis e canto em conjunto (cantigas de roda, canções populares, bandinhas). 

• Estudo da família africana, indígena e portuguesa. 

• Teatro de boneco: Contextualização e elaboração. 

• Jogos dramáticos. 

• Personagem e suas relações sociais e culturais. 

• Catalogação dos grupos teatrais de boneco e das manifestações culturais da cidade. 

• Catalogação das canções e cantigas presentes no meio familiar. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

• Influência das músicas: ameríndia, africana, portuguesa e outras. 

 

 

4º Bimestre 

 

Língua Portuguesa:  

 

• Condições de produção e recepção de textos literários. 

• Elementos constitutivos dos gêneros indicados para a leitura no ano. 

• Elementos constitutivos da organização interna da narrativa literária (personagens, forma narrativa, local, tempo, descrições, 

conflito gerador, enunciador do discurso direto, etc). 

• Elementos constitutivos da organização interna do poema (Versos, rimas, estrofação, etc). 

• Textos da literatura: Leitura e manejo do suporte, escolhas, discussão e comentários sobre a autoria, pesquisas. 

• Retornar o texto produzido lendo o que está escrito e o que deveria ser escrito em casos de situações de produção de textos via 

memória. 

• Segmentação de palavras. 

• Ortografia. 

• Pontuação. 

• Segmentação do texto. 

• Diagramação do texto. 

• Coerência e coesão (retomadas). 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

 

Matemática: 

 

• Compreender o número a partir de situações cotidianas e sua forma de representação convencional, relacionando-o à quantidade 

que represente sendo capaz de utilizá-lo em diferentes contextos e situações – problema de forma autônoma. 

• Representar de forma com e sem símbolos matemáticos a criação, interpretação e resolução de problemas envolvendo várias 

operações, contextos e dados. 

• Situar acontecimentos no tempo, tendo como referência de anterioridade, posterioridade e simultaneidade. 

• Construção e resolução de problemas explorando a diversidade de procedimentos e registros. 

• Situações-problema simples envolvendo idéias de possibilidade e probabilidade. 

• Utilização  de símbolos e signos para comunicar mensagem de ordem quantitativa e qualitativa. 

 

Ciências: 

 

• Identificar situações e evidências de transformação de materiais, com base em figuras. 

• Reconhecer mudanças de estado físico, associando-as com trocas de calor e alterações de temperatura. 

• Distinguir materiais recicláveis dos não recicláveis. 

• Identificar matérias-primas usadas na fabricação de produtos do cotidiano. 

• Associar objetos aos materiais de que são feitos, considerando seu estado físico e algumas propriedades observáveis. 

 

História e Geografia 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

 

• Profissões e ocupações: atividades e tarefas; locais de trabalho; instrumentos e máquinas de trabalho; remuneração e salário; 

remuneração e gênero; relações de poder; regras de trabalho. 

• Organização do espaço e da produção, as etapas da produção e do produto: aspectos da organização do espaço-divisão funcional; 

etapas da produção- divisão de tarefas; características do produto; finalidade da produção. 

 

Educação Física e Artes: 

 

• Observação e identificação de imagens diversas. 

• Conhecimento da diversidade de produções artísticas como: desenhos, pinturas, esculturas, construções, fotografias, colagens, 

ilustrações, cinema presente em nossa cultura. 

• Leitura de obras de arte a partir da observação, narração, descrição e interpretação de imagens e objetos que tenham como tema 

famílias. 

• Apreciação das narrativas, dos personagens e dos locais ( cenário) nos textos e nos espetáculos teatrais, nas histórias em quadrinhos, 

nos filmes, nas propagandas, nos desenhos animados e programas infantis de TV, nas histórias infantis e nos contos populares. 

• Apreciação dos estilos/gêneros musicais (cantigas de roda, indígena e africano). 

• Caráter musical (triste, alegre, calmo, agitado, vocal e instrumental). 

• Fontes de informações e de comunicação artística presente na cultura: museus, mostras, exposições, galerias. Oficinas e ateliês. 

• Catalogação de obras de arte e das imagens sobre família. 

• Conhecer a história dos artistas que foram catalogados. 

•  



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

 

 

4º ANO 

 

1º Bimestre. 

Português: 

➢ Alfabeto ( letras maiúsculas e minúsculas) ordem alfabética. 

➢ Separação silábica e classificação quanto ao número de sílabas. 

➢ Sinônimos e antônimos. 

➢ Dígrafos, encontro consonantal, encontro vocálico. 

➢ Modos de interação verbal: a fala e a escuta de textos em sala de aula. 

➢ Gêneros do discurso oral. 

➢ Leitura, produção  e interpretação de textos. 

➢  Nasalização m antes de p e b. 

➢ Manuseio do dicionário. 

➢ Fonemas: /ch/, /ksi/, /s/, /z/ representadas pela letra “x”. 

 

Matemática: 

➢ Significado e funções dos números. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

➢ Estimativa e representação de grandes quantidades. 

➢ Exploração de números de diferentes ordens. 

➢ Composição e decomposição de numerais (unidade de milhar). 

➢ Ordens e classes, valor absoluto e valor relativo. 

➢ Operações e situações problema envolvendo adição e subtração com ênfase no agrupamento e desagrupamento de unidades. 

➢ Números ordinais. 

➢ Comparação, ordenação ( crescente e decrescente) e localização de números na reta numerada (antecessor e sucessor de um número). 

 

Ciências: 

➢ Universo, sistema solar e terra. 

➢ Os corpos celestes e o calendário. 

➢ Pontos de referência: nascente e poente, constelações, pontos cardeais. 

➢ Higiene e saúde. 

➢ Alimentação: função dos alimentos ( construtores, reguladores e energéticos), tipos de nutrientes e conservação dos alimentos. 

História e geografia: 

➢ Ocupação do território brasileiro ao longo da história e a destruição das sociedades indígenas. 

➢ A história de JK e o plano de metas. 

➢ A história da mudança da capital. 

➢ Planejamento de Brasília. 

➢ As pessoas que vivem no Distrito Federal hoje. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

➢ População total e distribuição( condições de vida e necessidades básicas). 

 

 

Educação física: 

➢ Dominância lateral(direita e esquerda). 

➢ Coordenação motora(grossa e fina). 

➢ Movimentos básicos (correr, andar, saltar, saltitar, lançar, chutar, rolar). 

➢ Esquema corporal (equilíbrio, percepção sensorial, tônus muscular). 

➢ Lateralidade. 

➢ Orientação espaço temporal. 

➢ Ritmo(espontâneo) 

➢ Jogos intelectivos. 

 

Arte: 

➢ Elementos básicos da linguagem visual: relação entre ponto, linha, plano, cor, textura, forma, volume, luz, ritmo, movimento e equilíbrio. 

➢ Pesquisa e utilização de materiais e técnicas artísticas( pinceis, lápis, giz de cera, papeis, tintas, argila). 

➢ A simbologia das cores nas diferentes culturas. 

➢ Sons: naturais, ambientais e corporais. 

 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

2º Bimestre 

Português: 

➢ Gêneros indicados para leitura, compreensão, análise e interpretação: regras de jogos, manchetes, anúncios, reportagens, verbetes de dicionário e 

enciclopédia, história em quadrinhos, textos não verbais. 

➢ Relatos de experiências, ideias e opiniões de acordo com o assunto solicitado. 

➢ Processos de interpretação de textos. 

➢ Classificação das palavras quanto à tonicidade (oxítona, paroxítona, proparoxítona), com foco nas acentuação de palavras conhecidas. 

➢ Substantivos (apresentação do conceito, em situações contextuais) 

➢ Adjetivos ( apresentação do conceito em situações contextuais) 

➢ Artigos. 

➢ Linguagem secreta: trava língua. 

➢ Redução de ditongos ( poco/pouco) 

➢ Fábulas, contos populares, causos e mitos. 

 

Matemática: 

➢ Composição e decomposição de numerais (dezena de milhar). 

➢ Sistema monetário brasileiro: compra, venda e orçamento. Reconhecimento de cédulas e moedas, possíveis trocas entre cédulas e moedas em função 

de seus valores. Situações problema. 

➢ Conceitos de multiplicação em situações significativas: como a adição de parcelas iguais. Termos da multiplicação. 

➢ Multiplicação sem recurso e com recurso, por um fator de um e de dois algarismos. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

➢ Conceitos da divisão em situações significativas de partilha. 

➢ Cálculo das divisões exatas por quociente de um algarismo. Termos da divisão. 

➢ Leitura de horas e minutos no relógio analógico. 

➢ Representação de horários em intervalo de tempo relacionando hora e minuto. 

➢ Cálculos com as quatro operações. 

➢ Relação entre unidades de medidas de tempo ( dia, hora, minuto, semana, mês, ano, semestre). 

➢ Relação entre unidades de medida (m, cm, km). 

➢ Medição de comprimentos com régua. 

 

 

Ciências: 

➢ Tempo cronológico e atmosférico. 

➢ Pressão atmosférica: efeitos e características. 

➢ Ciclo da água e formação das nuvens. 

➢ Estação meteorológica: Instrumentos básicos. 

➢ Ar: nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono (gás carbônico). 

➢ Os ventos: formação dos ventos. 

 

História e geografia: 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

➢ Saneamento básico/coleta seletiva de lixo. 

➢ Atividades econômicas: agricultura, pecuária, indústria e turismo. 

➢ Organização política do DF: funções e significados. 

➢ Formas de poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) e a sociedade civil. 

➢ Os séculos e o tempo histórico. 

 

Educação Física: 

➢ Atividades com regras. 

➢ Jogos predesportivos de queimada. 

➢ Alongamento dos membros superiores e inferiores. 

➢ Regras de convívio social e escolar. 

➢ Piques variados: pique-pega, pique-corrente, pique-cola, pique-alto. 

 

Arte: 

➢ Elaboração de ações corporais a partir das formas geométricas, dos monumentos de Brasília e do desenho de Lúcio Costa. 

➢ Apreciação das músicas que descrevem a cidade de Brasília e dos grupos que surgiram na cidade. 

➢ Conhecimento da diversidade de produções artísticas como: desenhos, pinturas, esculturas, construções, fotografias, colagens, ilustrações, cinema. 

 

 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

3º Bimestre 

Português: 

➢ Condições  de produção e leitura de textos. 

➢ Procedimentos de leitura: recuperação de informações, de sequências, de assuntos, de temas, de vocabulário, estratégias de decifração, seleção, 

antecipação, inferência e verificação. 

➢ Elementos constitutivos da organização interna da narrativa literária ( personagens, foco narrativo, local, tempo, descrições, conflito gerador, 

enunciador do discurso indireto, etc). 

➢ História em quadrinhos, tirinhas.  

➢ Pronomes pessoais (reto, oblíquo) – uso do pronome  no texto, realçando seus efeitos na coesão. 

➢ Pontuação: importância e uso contextual; pontuação do diálogo . 

➢ Concordância nominal em situações contextuais. 

➢ Uso do dicionário. 

➢ Ortografia: l/u; R ( cantar, dançar), S (plural) , U (desinência de pretérito).  

➢ Sibilantes: /s/ e suas escritas (“s”, “c”, “ç”); /s/, /z/ representadas por “s”  

➢ Contraposição entre as representações da letra “c” (fonemas /k/ e /s/: cada, parece). 

 

Matemática: 

➢ Criação, interpretação, organização dos dados e resolução de situações problema envolvendo as 4 operações, valorizando a troca entre diversos 

procedimentos possíveis, diferentes combinações e ideias; juntar, acrescentar, retirar, comparar, partilhar, medir, agrupar. 

➢ Cálculo mental, estimativa e uso da calculadora. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

➢ Composição e decomposição de numerais. (centena de milhar). 

➢ Identificação de formas geométricas ( em objetos do cotidiano, em produções artísticas e na natureza). 

➢ Identificação de semelhanças e diferenças entre polígonos. 

➢ Cálculo de perímetro: triângulos e quadriláteros. 

➢ Ideias: repartição, noção de metade e inteiro. 

➢ Ideia de fração como parte de um todo .Situações significativas envolvendo fração de quantidade. 

➢ Frações unitárias : representação, leitura, escrita fracionária (significado dos termos), comparação, ordenação. 

➢ Equivalência de frações envolvendo frações do mesmo denominador ou frações de mesmo numerador. Frações próprias e impróprias: representação. 

 

Ciências: 

➢ Rochas: o que são, de que são formados, arranjos minerais. 

➢ Minerais: o que são, de que são formados. 

➢ Critérios de classificação dos minerais: dureza, brilho, face lisa e magnetismo. 

➢ Elementos químicos na composição da vida: carbono – carvão, grafite, diamante. 

 

História e Geografia: 

➢ Cultura e tradição da população. 

➢ O Distrito Federal na Região Centro-Oeste. 

➢ Representação da cidades satélites, distritos, regiões e vias de circulação. 

➢ Regiões administrativas. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

➢ Entorno. 

➢ Zona rural e urbana. 

 

 

Educação Física: 

➢ Danças regionais. 

➢ Dramatização de peças (literatura e folclore). 

➢ Ritmos musicais. 

➢ Confecção de brinquedos com utilização de sucatas. 

 

Arte: 

➢ Construção de maquetes, instalações e obras diversas com materiais reciclados, argila, papel machê, barro, massa de modelar, tecidos, areia, papeis 

variados, etc. 

➢ Movimento expressivo (ações corporais por meio do espaço – caminho, plano, distâncias, ritmos e pausas). 

 

4º Bimestre 

Português: 

➢ Processo de formação de palavras: sufixos, siglas e abreviaturas. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

➢ Verbo (apresentação do conceito em situações contextuais). 

➢ Verbo (pretérito perfeito) – evidenciar o tempo passado. 

➢ Verbo: contraposição de desinências do gerúndio( falano/falando) entre as nasais “am”(passado) e “ão”(futuro). 

➢ Concordância verbal em situações contextuais( utilização de sujeito e verbo). 

➢ Reprodução de narrativas. 

➢ Produção de resumos e roteiros. 

 

Matemática: 

➢ Situações problema envolvendo contextos significativos para a realização de operações com medidas, distâncias, pesos e capacidades. 

➢ Situações problema envolvendo frações e sua relação com as principais unidades de medidas. 

➢ Cálculos: adição e subtração de números decimais. 

➢ Relação entre unidade (inteiro), décimos, centésimos e milésimos. Fração decimal. 

➢ Relação entre fração decimal e número decimal (escrita fracionária e escrita decimal). 

➢ Comparação, ordenação e localização de números na reta numerada. 

➢ Gráficos e tabelas: leitura e interpretação de informações. 

➢ Construção de gráficos de coluna e barras. 

 

Ciências: 

➢ Solo: formação, a erosão das rochas e do solo. 

➢ Os agentes do intenperismo sobre as rochas e o solo. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

➢ O solo e a vida das plantas e dos animais. 

➢ As ações do homem contra a natureza. 

➢ Extinção das espécies. 

➢ Poluição e prejuízos a saúde do homem. 

 

História e geografia 

➢ Elementos naturais visíveis na cidade e as modificações feitas pelo homem: relevo, as águas, a vegetação, clima. 

➢ As transformações dos espaços do DF através do tempo. 

➢ Coleta seletiva de lixo. 

➢ Trânsito e meios de comunicação. 

 

 

Educação física 

➢ Brincadeira de arremessar, passar e rebater com bola, 

➢ Brinquedos cantados. 

➢ Jogos de imitação e representação. 

Arte: 

➢ Fontes de informações e de comunicação artística presente na cultura: museus, mostras, exposições, oficinas. 

➢ Os elementos de linguagem visual na arquitetura de Brasília. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

➢ Funções básicas: pintor, escultor, arquiteto, artesão, misicista, ator/atriz. 

➢ Jogo teatral. 

5º ano 

 

1º Bimestre  

Português 

 

➢ Relatos de experiências, idéias e opiniões de acordo com o assunto solicitado, com objetividade. 

➢ Entrevista. 

➢ Tiras em quadrinhos – foco no humor. 

➢ Autobiografia. 

➢ Comentário crítico de obra literária. 

➢ Notícia – pesquisa e produção de autoria. 

➢ Texto instrucional. 

➢ Adivinhas ( criar adivinhas partindo de um objeto dado). 

➢ Manuseio do dicionário. 

➢ Vocabulário: sinônimos e antônimos. 

➢ Letra maiúscula: nomes próprios, início de frases e parágrafos. 

➢ Tonicidade: classificação, com foco na acentuação de palavras conhecidas. 

➢ Sibilantes: s/z representados pela letra “s”(sapo, casa) 

➢ Produção e leitura de textos. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

➢ Interpretação de textos. 

 

Matemática 

➢ Significado e funções dos números. 

➢ Estimativa de quantidades. 

➢ Cálculo por estimativas. 

➢ Sistematização das regras de organização: classes e ordens. 

➢ Valor posicional: relativo e absoluto. 

➢ Composição e decomposição, leitura e escrita por extenso dos números. 

➢ Leitura e escrita por extenso dos números até bilhões. 

➢ Sistema de numeração romana. 

➢ Adição e subtração. 

➢ Adição e subtração como operações inversas. 

➢ Cálculos: adição sem/com reserva e subtração sem/com recurso. 

➢ Reta numérica, comparação e representação. 

➢ Identificação de formas geométricas em objetos do cotidiano, em produções artísticas e na natureza. 

➢ Principais quadriláteros. 

➢ Relação entre unidades de medida( m, cm, mm e km). 

➢ Cálculo de perímetro. 

➢ Cálculo com medidas de comprimento. 

 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

Ciências 

➢ Sistema digestivo, circulatório e respiratório. 

➢ Sistema locomotor: ossos e músculos. 

➢ Sistema urinário e sistema genital. 

➢ Diferença no desenvolvimento de meninos e meninas. 

➢ Menstruação. 

➢ Sexualidade. 

➢ Fecundação e gravidez. 

➢ Síndrome da imunodeficiência adquirida – AIDS/SIDA. 

 

História e Geografia 

➢ Diferentes sociedades que habitam o estado em que a criança vive: a história do Brasil e as suas versões; a sociedade do açúcar- a casa grande e a 

senzala; composição e funções de seus componentes; a agroindústria açucareira e a ocupação do território; a sociedade mineradora – núcleos urbanos( 

formas de extração), o uso do espaço; a sociedade do café, sociedade urbano-industrial, primeiras fábricas, a composição da sociedade, população 

atual. 

➢ Direitos e deveres individuais. 

➢ Importância dos trabalhos prestados pela comunidade. 

➢ Contribuições culturais, sociais e étnicas dos imigrantes europeus e asiáticos. 

 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

Educação física 

➢ Dominância lateral (direita e esquerda) 

➢ Regras de convívio social e escolar. 

➢ Coordenação motora ( grossa e fina) 

➢ Movimento fundamentais e especializados. 

➢ Esquema corporal (equilíbrio, percepção sensorial, tônus muscular). 

➢ Orientação espaço temporal. 

 

Artes 

➢ Construção de imagens com técnica de mosaico. 

➢ Consciência corporal: jogos lúdicos com diferentes características, formas e possibilidades de movimentos. 

➢ Jogo teatral. 

 

2º Bimestre: 

Português 

➢ Narrativa: conto. 

➢ Notícias e manchetes. 

➢ Carta de leitor. 

➢ Marcadores textuais ( artigo, preposição e conjunção – sem nomeação com foco na paragrafação). 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

➢ Adjetivos pátrios- foco na ortografia. 

➢ Pontuação( importância e uso contextual): pontuação do diálogo, travessão, dois pontos, reticências. 

➢ Escrita de palavras de uso frequênte. 

➢ Nasalização: “m” antes de p e b. 

➢ Sufixos: esa e eza. 

➢ Elementos coesivos – progressão temática. 

 

Matemática 

➢ Multiplicação e divisão como operações inversas. 

➢ Cálculos: multiplicação sem e com recurso: fatores 2 algarismos. 

➢ Idéias: repartição e de medidas. 

➢ Termos da divisão. 

➢ Cálculo de divisões exatas com material dourado e pela técnica operatória por quociente de 1 algarismo. 

➢ Cálculo de divisões exatas e inexatas pela técnica operatória por quociente de 2 algarismos. 

➢ Problemas envolvendo as quatro operações. 

➢ Noção de ângulo, a partir da idéia de giro. 

➢ Associação entre giro de ¼ de volta e ângulo reto. 

➢ Identificação de ângulos retos em formas geométricas. 

➢ Representação de polígonos em malha. 

➢ Caracterização de polígonos quanto ao número de lados. 

➢ Importância social das medidas. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

➢ Adequação de unidades de medidas. 

➢ Relação entre as unidades de medidas de tempo. 

➢ Cálculos com medidas de tempo. 

➢ Relação entre unidades de medidas (g, mg,kg) 

➢ Relação entre unidades de medidas padronizadas ( grama, quilograma, quilo e tonelada). 

➢ Relação entre as unidades de medidas de massa e fração. 

➢ Estimativa de medida de massa. 

➢ Cálculo com medidas de massa. 

➢ Coleta de dados. 

➢ Seleção de dados coletados. 

➢ Registro de dados com tabelas e gráficos. 

➢ Interpretação de tabelas e gráficos de linhas e barras. 

➢ Construção de tabelas. 

➢ Construção e leitura de gráficos de linhas simples. 

➢ Leitura e interpretação dos resultados da pesquisa. 

 

Ciências: 

➢ Poluição, desmatamento e aquecimento global. 

➢ Conservação, transformação e geração de energia. 

➢ Condução de energia elétrica e circuito elétrico.  

➢ Eletricidade e a vida dos seres humanos. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

➢ Máquinas simples. 

 

História e Geografia 

➢ O aluno e o tempo: tempo cotidiano, fontes históricas, tempo social. 

➢ A chegada dos portugueses ao Brasil. 

➢ Importação de escravos da África para o Brasil. 

➢ Conflitos e revoltas ocorridas no período da escravidão. 

➢ Movimentos a favor da libertação dos escravos. 

➢ Revoltas populares no Brasil colonial, 

➢ Liberdade de expressão e as diversas ideologias 

➢ Independência do Brasil. 

➢ Proclamação da república e suas causas. 

➢ Fim da escravidão no Brasil. 

➢ Posição dos objetos no espaço: direções cardeais e colaterais. 

➢ Meio ambiente: preservação e degradação. 

➢ Desenvolvimento sustentável. 

➢ Energia 

➢ Transportes. 

 

Educação Física: 
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➢ Jogos intelectivos (com regras) 

➢ Atividades com regras. 

➢ Trabalhos em grupo 

➢ Jogo simbólico. 

 

Arte: 

➢ Estudo das formas e sons da natureza. 

➢ Movimentos expressivos: ações corporais por meio das pesquisas das diversas composições corporais. 

➢ Ritmo (andamento, conjuntos rítmicos, tipos, silêncio). 

 

3º Bimestre 

Português: 

➢ Narrativas: fábulas tradicionais e modernas, lendas, mitos e crônicas contemporâneas. 

➢ Poesia moderna  e contemporânea. 

➢ Literatura de cordel. Poesias populares (cordel) – paródia ou decalque. 

➢ Fábula – reconto e decalque (produção de fábulas após comparação entre fábulas tradicionais e contemporâneas. 

➢ Contos conhecidos – reconto. 

➢ Elementos coesivos (progressão temática) 

➢ Pronomes pessoais (reto, oblíquo) – uso do pronome no texto, realçando seus efeitos na coesão. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

➢ Reestruturação textual com e sem o auxílio do professor.  

➢ Conto popular, causos, mitos; narrativas orais de grande extensão. 

➢ Por que, porque, por quê, porquê. 

➢ Pesquisas sobre autores e obras. 

 

Matemática: 

➢ Representação, leitura e escrita dos termos das frações. 

➢ Representação, leitura e escrita dos termos das frações decimais. 

➢ Frações de uma quantidade. 

➢ Frações decimais. 

➢ Frações equivalentes  

➢ Comparação de frações com denominadores iguais e diferentes por equivalência. 

➢ Cálculos : adição e subtração de frações com o mesmo denominador e com denominadores diferentes por equivalência. 

➢ Identificação de ângulos maiores e menores que o ângulo reto. 

➢ Retas paralelas e perpendiculares. 

➢ Identificação de simetria em formas da natureza, em objetos e em construções.  

➢ Eixo de simetria. 

➢ Construção de formas geométricas. 

➢ Noção e cálculo  de medidas de área .  

➢ Sistematização do cálculo da área do quadrado e do retângulo. 

➢ Conceito de capacidade. 
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➢ Relação entre unidades padronizadas de medidas (litro e metro). 

➢ Estimativa de medida de capacidade. 

 

Ciências: 

➢ O magnetismo terrestre: magnetosfera, pólos magnéticos , magnetita. 

➢ Atmosfera terrestre: importância da atmosfera e componentes. 

➢ A camada de ozônio e o efeito estufa. 

➢ Formação e tipos de ventos. 

➢ Energia eólica. 

 

História e Geografia: 

➢ Diferentes modos de vida e diferentes grupos sociais. 

➢ Dimensão social, cultural e ambiental da cidade e do campo. 

➢ Localização dos lugares nos mapas: no estado, no brasil e no mundo. 

➢ Regiões brasileiras. 

➢ Estados, capitais e a influência política e econõmica. 

➢ Crescimento do comércio e da indústria. 

➢ Manifestações culturais do estado: campo e cidade. 
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Educação Física: 

➢ Jogos de imitação e representação. 

➢ Variação rítmica. 

➢ Expressividade corporal em movimentos determinados culturalmente (maracatu, quadrilha caipira, etc). 

➢ Danças, brinquedos cantados, cantigas de roda, capoeira. 

➢ Jogos de raciocínio: xadrez, dama, dominó. 

 

Arte: 

➢ Conhecimento da diversidade de produções artísticas como: desenhos, pinturas, esculturas, construções, fotografias, colagens, ilustrações, cinema. 

➢ Apreciação dos trabalhos artísticos e imagens que tratam sobre a cultura brasileira a partir da observação, descrição e interpretação. 

➢ Apreciação de espetáculos teatrais, cinema, grupos de dança, manifestações culturais presentes no cotidiano a partir da observação, descrição e 

interpretação.  

➢ Introdução ao folclore nacional. 

 

4º  Bimestre 

Português: 

➢ Debate regrado. 

➢ Seminário, exposição oral na sala. 

➢ Técnica de discussão em grupo, para posterior plenário. 
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➢ Uso da fala na TV (publicidades) 

➢ Biografia e obra. 

➢ Texto teatral 

➢ Clássicos da literatura. 

➢ Verbos ( por, querer e dizer ) 

➢ Verbos no pretérito, presente e futuro. 

➢ Verbos na terceira conjugação (partir, sorrir) . 

➢ Contraposição (fazendo/fazeno) 

➢ Fonemas /ch/,/ks/,/s/,/z/ representadas pela letra x. 

 

Matemática 

 

➢ Relação entre número decimal e fração decimal. 

➢ Relação entre unidade (inteiro), décimos, centésimos e milésimos. 

➢ Leitura e escrita por extenso dos números decimais. 

➢ Cálculo de adição e subtração de números decimais. 

➢ Multiplicação de um número decimal por um número inteiro. 

➢ Noção de porcentagem, leitura e escrita de números percentuais. 

➢ Relação entre fração, número decimal e porcentagem. 

➢ Cálculo da porcentagem. 
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Ciências 

➢ O solo: formação, composição e tipos. 

➢ Os minerais na natureza. 

➢ Recursos minerais no Brasil. 

➢ Minérios metálicos e não metálicos. 

➢ O ciclo da água, estados físicos e mudanças de estado. 

 

História e geografia 

➢ Mudanças e transformações no espaço através do tempo. 

➢ A natureza do estado: relevo, clima, vegetação e hidrografia. 

➢ Transformações ocasionadas na natureza pelo homem(causas e consequências). 

➢ Atividades econômicas do estado. 

 

Educação Física 

➢ Brincadeiras de rua( amarelinha, elástico, mamãe da rua). 

➢ Jogos prédesportivos. 

➢ Jogos cooperativos. 

 

Arte 
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➢ Elaboração de temas coreográficos. 

➢ Ritmo (andamento, conjuntos rítmicos) 

➢ Apreciação da evolução da música popular e erudita brasileira. 
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Estrutura de Projeto Interdisciplinar 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 36 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: CLÁSSICOS LITERÁRIOS 

Etapas: 4 Total de estudantes envolvidos: 
TODA A ESCOLA 

Áreas de conhecimento: TODAS 

Equipe responsável: Equipe Pedagógica e Professores. 
 
 

 

JUSTIFICATIVA 

O Projeto dos Clássicos Literários trata do estudo (leitura, análise, aplicação de levantamentos feitos 

em sala) dos Clássicos Literários infantis. Esse tema foi escolhido devido à observação de que os 

alunos necessitam de um incentivo maior para a aquisição do hábito da leitura.  Foi observado que, ao 

solicitarem empréstimos de livros na sala de leitura, há uma preferência por parte dos alunos pelos 

Clássicos Literários infantis. E levando em consideração o fato de, através das avaliações diagnósticas 

realizadas, observar-se falta de interesse na leitura, dificuldades no ato de ler, dificuldades ortográficas, 

entre outros. Optou-se pelo desenvolvimento do referido projeto visto que o hábito da leitura aprimora, 

significativamente, o processo de ensino-aprendizagem. 

“A leitura é a base do processo de alfabetização e também da formação da cidadania.” (SILVA,2009) 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 

✓ Por que os alunos têm perdido o interesse pela leitura? 

✓ Quais as preferências literárias dos alunos? 

✓ Como incentivar os alunos a desenvolverem o hábito da leitura? 

✓ Como os Clássicos Literários podem ser utilizados para explorar os temas transversais 

curriculares? 
 

 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
Incentivar o hábito da leitura. 

Aprimorar as habilidades em leitura, interpretação e produções textuais. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

 

1. Desenvolver ações que despertem nos alunos maior interesse pela 

leitura; 

2. Apresentar maior diversidade de clássicos literários para que o aluno 

perceba a gama de opções acessíveis; 
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3. Planejar Unidades Didáticas criativas de modo a aguçar o interesse dos 

alunos em participar do projeto com prazer; 

4. Disponibilizar atividades que levem os alunos a produzir textos com 

maior frequência; 

5. Relacionar, sempre que possível, os temas estudados nas histórias dos 

clássicos como estratégia de estudos dos demais componentes 

curriculares. 

6. Conhecer bibliotecas bem como atividades oferecidas pelas mesmas. 

7. Oferecer contato físico dos alunos com autores do DF. 

 

CONTEÚDOS 

O Projeto objetiva contemplar, sempre que possível, todos os componentes curriculares, não sendo 

possível prever quais conteúdos serão contemplados visto que as obras serão escolhidas de acordo com 

o planejamento de cada unidade didática, quinzenalmente. 
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PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1  

Estudo dos clássicos literários infantis. 

Equipe 

pedagógica e 

professores. 

Livros, sala de 

leitura 

De março a 

Outubro. 

2 Realização das quartas-culturais. Turmas 

sorteadas. 

Livros, alunos, 

cartazes, músicas, 

etc. 

Quinzenal 

3 Planejamento de Sequências Didáticas norteadas pelos temas apresentados no 

Clássico escolhido. 

Equipe 

pedagógica e 

professores. 

Equipe 

pedagógica, 

professores, 

alunos, livros, 

vídeos, etc. 

Quinzenal 

4 Realização do diário de bordo. Alunos Diários de bordo, 

alunos, etc. 

Diariamente 

5 Utilização dos temas em destaque nos clássicos como ponto inicial na 

introdução de conteúdos curriculares. 

Professores Sequências 

didáticas. 

Quinzenal 

6 Visitas às Bibliotecas públicas da Ceilândia e de Brasília. Equipe 

pedagógica e 

professores. 

Bibliotecas, 

livros, alunos, 

ônibus, etc. 

Semestral 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

7 Realização de agendamentos com o autor Álvaro Modernell Equipe 

Pedagógica 

Autor, 

instrumentos de 

som, quadra da 

escola, etc. 

Outubro 
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AVALIAÇÃO  

 

A avaliação do Projeto será feita por meio das observações do desenvolvimento do mesmo no dia a 

dia, quartas culturais, reuniões coletivas, avaliações institucionais ao longo do ano letivos, com 

intervenções, ajustes e aprimoramentos que se façam necessários. 
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