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“Soubéssemos nós adultos preservar o brilho e 
o frescor da brincadeira infantil, teríamos uma 
humanidade plena de amor e fraternidade. Resta-
nos, então, aprender com as crianças” 

. 
(Deheinzelin). 
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APRESENTAÇÃO 

 

“As palavras só tem sentido se nos ajudam a ver 
o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar 
os olhos. A muitas pessoas de visão perfeita que 
nada vem... O ato de ver não é coisa natural, precisa 
ser aprendido.” 
                                                                      Rubem Alves 

 
A Escola Classe 19 de Ceilândia, representada por alunos, pais, direção, professores 

e profissionais da educação, no intuito de oferecer uma educação de qualidade à 

comunidade, organizou o Projeto Político-Pedagógico visando à formação de valores, o 

exercício da cidadania, fortalecimento dos laços de solidariedade e tolerância, bem como de 

princípios pedagógicos e administrativos que sustentam as ações do espaço do escolar.  

A organização do referida projeto está fundamentada na legislação norteadora do 

Sistema educacional, com ênfase na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Projeto 

político-pedagógico da SEE-DF “Professor Carlos Mota”, no Currículo em Movimento da 

Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal e no PDE-Plano de 

Desenvolvimento da Escola. Toda estruturação foi elaborada conforme as orientações 

constantes na Resolução do CEDF nº 02, de 12/04/2016.  

A comunidade escolar colaborou de forma significativa no levantamento de estratégias 

de ações para o ano em curso e a estruturação da proposta tem o objetivo de corroborar de 

forma positiva na idealização de um espaço onde o educando é o protagonista de sua 

aprendizagem, de detectar disfunções, elencar prioridades e buscar soluções para problemas 

existentes na escola, pautando na participação de todos os segmentos.   

Assim, as ações planejadas e expostas nesse documento, legitimam o anseio de 

todos os envolvidos na construção de uma escola cidadã e em movimento constante, que 

busca a discussão, o planejamento, a execução e avaliação para adequações e alcance de 

metas a curto e longo prazo. 

O Projeto apresenta metas a serem alcançadas durante o triênio 2017/2019, bem 

como ações efetivas quanto ao combate de situações que colocam a criança em risco. Prima 

ainda pelo respeito à diversidade e as mais variadas formas de pensar e agir no âmbito 

escolar. 

Apresenta como eixo norteador à transversalidade e pluralidade cultural visando 

acolher a criança, conhecer sua história de vida e respeitar a diversidade e à coletividade.  
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I - PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1 – Missão 
  

A Escola Classe 19 de Ceilândia em concordância com a legislação vigente, 

tem como missão, acolher a comunidade escolar, garantindo seu acesso e 

permanência; conhecer as adversidades presentes e respeitar as diversidades 

socioculturais, buscando a formação integral, primando pela inclusão e 

desenvolvendo ações pedagógicas necessárias para alcançar as metas de ensino e 

aprendizagem constantes nesse documento.  

 

2 – Breve histórico da Escola: 
 
 A Escola Classe 19 de Ceilândia localiza-se em Ceilândia Sul, Distrito Federal, 

na EQNM 07/09 S/N, Área Especial. 

 É uma Instituição de Ensino Pública pertencente à Secretaria de Educação do 

Distrito Federal/SEDF, mantida por verbas do Governo Federal – FNDE (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação) e do Governo do Distrito Federal – GDF, 

através do PDAF (Programa de Descentralização dos Recursos Financeiros).  

  Inaugurada em agosto de 1978, para atender à demanda da comunidade local 

recebendo a época cerca de 800 alunos sendo atendidos em três turnos de 1ª a 4ª 

série e pré-escolar. Essa realidade mudou ao longo dos anos. Hoje atendemos o 

diurno com turmas Educação Infantil: 1 turma de I período (4 anos) e 3 turmas do II 

Período (5 anos), Ensino Fundamental: 3 turmas do 1º ano, 3 turmas do 2º ano, 4 

turmas do 3º ano, 3 turmas do 4º ano e 3 turmas do 5º ano, totalizando 423 alunos 

nos dois turnos. 

Com turmas inclusivas de alunos ANEEs, totalizando, 16 alunos com 

necessidades Educacionais Especiais, atendidos pelo SEAA, sala de recursos e SOE; 

a adaptação curricular e avaliativa é garantida aos alunos ANEEs que será feita 

conforme orientação da EAP (Equipe de Apoio Psicopedagógico), previsto na LDB 

9394/96 no caput V, art. 59 inciso I. 

 A equipe de funcionários envolvida no processo abrange Diretor, Vice-Diretor, 

Chefe de Secretaria, Supervisor Pedagógico, 03 coordenadores Pedagógicos, 20 

professores regentes, 01 Orientador Educacional, 01 professor que atende na sala de 

recursos e 01 Pedagogo que compõe o Serviço Especializado de Apoio a 
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Aprendizagem, 04 Agentes de Educação, 04 vigias, 02 professores readaptados da 

carreira magistério, 01 técnico em gestão readaptado, 01 Monitor e 9 Educadores 

Sociais Voluntários, 02 merendeiras terceirizadas e 6 colaboradores terceirizados. 

 
3-Mapeamento Institucional 
 

 A Unidade Escolar tem em sua constituição membros da Equipe Gestora, 

Corpo Docente e discente, membros da Carreira Assistência, Colaboradores da 

Limpeza e merenda terceirizados. A coordenação pedagógica é composta por três 

coordenadores, sendo um deles readaptados. As modalidades de ensino atendidas 

compreendem a Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) com retenção 

no 3º ano e 5º ano. As ações são desenvolvidas para nortear a aprendizagem por 

meio de projetos interventivos e reagrupamentos. A Unidade de Ensino, conta com 

Equipe multidisciplinar como: Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – 

EEAA/ Pedagogo, Sala de Recurso e SOE.  

Esses atendimentos são construídos e embasados numa fundamentação legal 

e teórica, esses atendimentos são desenvolvidos com o objetivo diagnosticar e de 

sanar as dificuldades de aprendizagens de alunos encaminhados ao Serviço de Apoio 

à Aprendizagem e/ou a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA). 

Como a aprendizagem pode estar presente em todos os momentos de nossa vida, e é 

caracterizada como um processo dinâmico e surpreendente, podendo a qualquer 

momento, ser satisfatório. As dificuldades também podem surgir em qualquer nível de 

ensino. O serviço propõe trabalhar medida educativa/ preventiva e interventiva, para 

sanar ou corrigir possíveis dificuldades encontradas pelo professor/aluno no espaço 

acadêmico, que conta atualmente com 20 professores regentes para um universo de 

423 alunos matriculados. Sendo 16 alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais, 03 Coordenadores Pedagógicos, sendo um deles readaptado.  

3.1. Contexto Educacional 

A cidade de Ceilândia, região mais populosa do Distrito Federal, tem de acordo 

com o censo realizado pelo IBGE, 489 mil moradores, número menor apenas do que 

42 cidades brasileiras, segundo dados da Codeplan. A região é a que mais abrigou 

nordestinos no DF, mas possui atualmente mais da metade da população entre 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/distrito-federal
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nascidos na capital. São 51%, diz o levantamento. O estudo mostrou que 37% dos 

moradores trabalham em Ceilândia mesmo.  

A renda média familiar da região passou de R$ 2.936 mensais em 2013 para 

R$ 3.076. Segundo os pesquisadores, o rendimento ainda é considerado baixo. O 

transporte público é usado por 48% dos moradores. A pesquisa apontou que 72% das 

crianças até 04 anos não têm vaga em creches. 

O levantamento apontou que 61% das casas têm TV de tela plana, 45% têm 

TV por assinatura, 60% têm carro e 65%, acesso à internet. Para 48% dos 

entrevistados, a maior queixa foram os buracos no asfalto. Para 23%, lixo e entulho 

incomodam mais. Figura ainda o contexto de violência em suas várias vertentes: 

(doméstica, de patrimônio, contra criança entre outras), além do uso e vendas de 

drogas.  

O setor em que a Unidade escolar está localizada foi criado em meados de 

1980, onde os moradores adquiriram o direito de ter uma casa por meio da criação 

uma associação de inquilinos com o objetivo de lograr junto ao governo do Distrito 

Federal, uma política habitacional para os trabalhadores de baixa renda. A população 

hoje pode contar com o apoio de escolas próximas: E.C 15; E.C 22; CEF 07, além de 

Serviços Públicos: posto de saúde nº 3 de Ceilândia e com uma Delegacia de Polícia 

15º além dos demais serviços que são oferecidos no posto do ‘’Na hora’’. O setor foi 

contemplado com poucas melhorias, embora possua serviços de esgoto coletado, 

água encanada e luz elétrica, ruas asfaltadas e serviço de telefonia.  

Observa-se que o perfil da comunidade é composto em sua maioria por 

famílias de baixa-renda, oriundos de outras regiões do país. Parte considerável das 

famílias tem como fonte de renda o trabalho autônomo, e outras famílias recebem 

assistência de Programas Governamentais.  

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 19 de Ceilândia está baseada em 

princípios de igualdade e de condições e permanência na escola, liberdade de 

aprender, ensinar pesquisar e divulgar a cultura local, o pensamento a arte e o saber, 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço a 

tolerância, coexistente de instituição pública e privada de ensino, gratuidade de 
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ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional de educação 

escolar, gestão de democrática de ensino público, na forma desta Lei e da legislação 

dos sistemas de ensino, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência 

extraescolar, vinculação entre a educação escolar, a comunidade, o trabalho e as 

práticas sociais. 

3.2.Perfil dos Profissionais da Educação: 

A Instituição de Ensino conta com 100% de seu corpo docente com formação 

em Nível Superior/ Pós Graduação, oriundos de Universidades Públicas e Faculdades 

Particulares, Participam das formações continuadas oferecidas pela EAPE e outras 

instituições autorizadas pelo MEC.  

A maioria da equipe é lincenciada em Pedagogia; alguns possuindo, uma 

segunda graduação em outras áreas. Cerca de 80% dos docentes tem mais de 15 

anos de Secretaria de Educação. Percebe-se certa disponibilidade dos mesmos em 

conhecer novas propostas e projetos governamentais, bem como, trocar experiências 

com os pares, acolher novos professores e colaborar com experiências significativas.  

Contrapondo a tais situações, 20% do corpo docente são recém-contratados ou 

professores em regime de contratação temporária.  

3.3.Perfil dos estudantes e da Comunidade Escolar: 

A escola atende as modalidades da Educação Infantil e Ciclos: 1º e 2º. São 

crianças oriundas da comunidade, inscritas no programa 156, na faixa etária entre 04 

e 12 anos. São atendidas no diurno. Crianças que demonstram interesse e disposição 

em participar de atividades de cunho pedagógico. As turmas são distribuídas de 

acordo com a proposta pedagógica da Instituição.  Em 2018, estão matriculados 423 

alunos, distribuídos nos dois turnos e 16 alunos com Necessidade Educacionais 

Especiais.   

3.4. Infraestrutura:  

 A Instituição Escolar está construída numa área de 7.760  ² contando com 10 

salas de aula, 01 Sala de Recursos Generalista, 1 sala Multifuncional, 01 Sala de 

Leitura, 01 Sala de Professores, 01 sala que atende ao SOE, 01 Sala que atende à 
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Equipe. 01 Sala de Vigias, 01 Secretaria, 01 sala de apoio, 01 sala de vídeo e 01 

Direção. Banheiros masculino e feminino. Banheiro de ANNE’s, 01 pátio coberto, 01 

pátio descoberto, 01 quadra descoberta, 01 parquinho, 01 Estacionamento Privativo, 

dois depósitos, 01 cantina, 01 sala de auxiliares e 01 depósito de Gêneros 

Alimentícios.   

         Em 2017 a escola passou por uma reforma na estrutura elétrica e meados de 

2018, recebeu por meio de emendas parlamentares a troca de forros de serragem por 

PVC e do piso Paviflex por piso de granitina em salas e dependências. Há também a 

preocupação em manter a escola organizada, pintura interna e externa, bem como a 

organização dos espaços destinados ao reforço escolar e atividades extraclasses. 

3.5. Indicadores de Desempenho Escolar: 

A) Indicadores Internos:  
 

Considerando o trabalho desenvolvido em anos anteriores com relação à 

realização de avaliações externas e institucional e após ampla discussão durante a 

semana pedagógica e nas coordenações coletivas, elencamos junto aos segmentos, 

os tópicos necessários à formação da proposta de 2017/2019. 

 Ações que prejudicam ou mesmo desvalorizam o profissional da educação, 

como a fragilidade emocional, comprometendo o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 Frequentes acidentes/incidentes no ambiente escolar, mas precisamente no 

“recreio”. 

 Desvalorização do espaço físico, quanto à conservação e limpeza e 

depredação do prédio. 

 Transferência da responsabilidade na educação das crianças. 

 Distanciamento entre família e escola e enfraquecimento desse elo por força  

das mudanças na sociedade. 

 Pouco acompanhamento na vida escolar dos educandos. 

 Dificuldade em manter a qualidade no processo; corpo docente rotativo. 

 Utilização ineficiente de parâmetros de avaliação e acompanhamento escolar. 

 Realização insatisfatória de estratégias de intervenções pedagógicas. 

       Os indicadores abaixo se referem aos dados analisados internamente na Escola 

entre os anos 2013 e 2017: 
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 2013: *dois alunos retidos por falta e 11 retidos por não terem atingido 

As metas estabelecidas para cada ano. 

 Alunos matriculados: 349 

 Aprovados: 336  

 Abandono: 00 

 2014:*três alunos retidos por falta e 23 retidos por não terem atingido as metas 

estabelecidas para cada ano. 

 Alunos matriculados: 334 

 Aprovados: 302        

 Abandono: 04 

 2015:*quatro alunos retidos por falta e 20 retidos por não terem atingido as metas 

estabelecidas para cada ano. 

 Alunos matriculados: 325 

 Aprovados: 303  

 Abandono: 06 

 2016:*cinco alunos retidos por falta e 12 alunos retidos por não terem atingindo as 

metas estabelecidas para cada ano. 

 Alunos matriculados: 329 

 Aprovados: 316         

 Abandono: 07 

 2017: quinze alunos retidos por não terem atingidos as metas estabelecidas para 

cada ano.  

 Alunos matriculados: 349 

 Aprovados: 331 

 Abandono: 03 

Ano  2013 2014 2015 2016 2017           

1º ano 00 *02 *02 *03  00 

2º ano *02 *03 *02 *02 00 

3º ano 09 15 15 04 12 

4º ano 00 02 01 01 00 

5º ano 02 06 04 07 03 
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B) Indicadores Externos: 

Indicadores externos com média atual abaixo da avaliação anterior da escola e 

da média Nacional SAEB: Prova Brasil e ANA, de acordo com as informações 

abaixo: 

DESEMPENHO DA ESCOLA CLASSE 19- PROVA BRASIL 

ALUNOS QUE REALIZARAM A PROVA: 52 

TAXA DE PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA (%) 96.30% 

Médias de Proficiência 

5º Ano 

 Língua Portuguesa Matemática  

Escolas Federais do Brasil  243.97 257.89 

Escolas Estaduais do Brasil 210.13 222.33 

Escolas Municipais do Brasil 200.21 212.49 

Total Brasil 207.57 219.30 

Escolas Estaduais do seu Estado 212.34 220.68 

Escolas Municipais do seu Estado    0.00  0.00   

Total Estado 219.87 228.68 

Escolas Estaduais do seu Município 212.43 220.80 

Total Município 212.43 220.80 

Sua Escola 212.85 217.60 

Escolas Similares  219.19 227.58  

                     Desempenho da Escola nas Edições da Prova Brasil  

                                                    5º Ano  

Ano Língua Portuguesa Matemática 

2011 202.50 222.17 

2013 222.93 236.82 

*2015 212.85 217.60 

       *o índice teve um declínio. Acredita-se que a alta rotatividade de professores tenha 

contribuído para tais eventos. 
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RESULTADOS DA AVALIAÇÃO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO – ANA/2016 

 

 RESULTADOS GERAIS: DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM LEITURA 

Agregação  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Escolas Similares 9.67% 28.68% 43.05% 18.60% 

Sua Escola 6.67% 45.00% 31.67% 16.67% 

Município* 11.72% 32.77% 39.92% 15.59% 

Estado* 11.72% 32.77% 39.92% 15.59% 

 

PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA 

ESTUDANTES LEITURA ESCRITA MATEMÁTICA 

Previstos 

Total de estudantes matriculados em sua escola, 
no 3º ano do Ensino Fundamental, de acordo com 
o Censo Escolar 2016. 

 

74 

 

74 

 

74 

Presentes 

Total de estudantes matriculados em sua escola, 
no 3º ano do Ensino Fundamental, que estavam 
presentes no dia da aplicação dos testes ANA, de 

acordo com o Censo Escolar 2016.  

 

60 

 

60 

 

62 

Presentes válidos 

Total de estudantes matriculados em sua escola, 
no 3º ano do Ensino Fundamental, que estavam 
presentes e que responderam a três ou mais 
questões dos testes objetivos (Leitura ou 
Matemática), de acordo com o Censo Escolar 
2016. 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

62 

RESULTADOS GERAIS: DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA 

Agregação  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Escolas Similares 10.03% 27.70% 23.26% 39.01% 

Sua Escola 8.06% 24.19% 30.65% 37.10% 

Município* 12.68% 30.59% 21.72% 35.01% 

Estado* 12.68% 30.59% 21.72% 35.01% 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 
 

 

14 
_____________________________________________________________________________ 

Escola Classe 19 de Ceilândia 

 EQNM 07/09 – Área Especial S/Nº Ceilândia – DF  / Tel. 3901 – 3740 

 

Observamos que os tópicos citados: falhas estruturais e ineficiência dos 

serviços prestados contribuem para a baixa qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem.  Embora tais fatores sejam evidentes no espaço escolar, ações estão 

sendo promovidas e orientadas de acordo com a proposta da SEE-DF, Currículo da 

Educação Básica em forma de projetos que buscam subsidiar a aprendizagem e 

minimizar os problemas estruturais. Dentre eles, a adesão ao Programa Mais 

alfabetização, escola conectada e organização dos reagrumentos e projeto 

Interventivo para intervenções pontuais às defasagens idade/série.  

 
 

II – FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 

Escola como espaço de socialização e transformação. 
 

“A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do 

direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de 

educação, muitas vezes o equipamento público mais próximo da comunidade, é 

chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se 

vê como educadora, mas também como “protetora” e isso tem provocado debates 

acerca não só de sua especificidade, mas também dos novos atores sociais que 

buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções e dos movimentos e 

organizações que igualmente buscam a companhia dessa instituição escolar para 

constituí-la e, talvez, ressignificá-la.” (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 

2014a, p. 10). 

Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes 

que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades. “Espaço de difusão 

sociocultural; e também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do 

conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise 

RESULTADOS GERAIS: DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM ESCRITA 

Agregação Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Escolas Similares 5.71% 10.84% 1.51% 65.14% 16.80% 

Sua Escola 16.80% 11.67% 0.00% 70.00% 11.67% 

Município* 7.04% 13.60% 2.93% 64.35% 12.08% 

Estado* 13.60% 13.60% 2.93% 64.35% 12.08% 
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do mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre o 

conhecimento, manter ou transformar a sua realidade. [...].  (PPP Carlos Mota, p.18). 

Desse modo, “A ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos 

formais, reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas 

para que se consiga superar a distância entre o que se constrói dentro e fora da 

escola”.  (PPP Carlos Mota, p.20). 

A escola no atual contexto busca encontrar caminhos coletivamente para o 

enfrentamento dos percalços encontrados. Encontramos hoje um espaço que urge ser 

reconstruído, nas esferas pedagógicas e administrativas, mas que abriga a 

coletividade e a vontade de resgatar a identidade que foi sendo deixada de lado ao 

longo dos anos. 
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III–CONCEPÇÕES TEÓRICAS/ PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 
Reconhecendo os fatores e a função de cada representante no espaço 

escolar, podemos estruturar procedimentos efetivos para dirimir as lacunas que 

impedem o alcance dos objetivos propostos, mas para que tais sejam 

efetivados, se faz necessário alguns princípios que reforcem a prática 

educacional.  

1- A educação é dever da família e do estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

2- Os princípios e fins da Educação Nacional são norteados pela Lei de 

Diretrizes e Bases LDB 9394/96. 

3- Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício 

da Criticidade e do Respeito ao Bem Comum. 

4- Princípios Éticos da Autonomia da Responsabilidade e da 

Solidariedade. 

5- Liberdade de Movimento, autocontrole e autonomia. 

6- Igualdade de acesso e permanência na escola, garantindo quantidade 

e qualidade de ensino a todos os alunos regularmente matriculados. 

7- Valorização do profissional da educação. 

8- Participação da família, escola, comunidade na discussão e definição 

de prioridades, ações e estratégias no processo de escolarização. 

9- Inclusão educacional dos alunos com necessidades educacionais 

especiais, promovendo o diálogo entre escola e família em 

consonância com os princípios da LDB e suas especificidades. 

A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na 

Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O homem é 

compreendido como um ser que aprende e se constrói em interação com o 

meio social e natural que o cerca.  

Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a 

natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, 

estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. O foco é a  
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garantia da aprendizagem para todos, sendo fundamental considerar a 

pluralidade e a diversidade social e cultural em nível global e local. 

O tema central da proposta: “Acolher, conhecer e respeitar: juntos 

somos mais”, bem como os eixos transversais: educação para a 

sustentabilidade, diversidade, educação para e em Direitos Humanos e 

educação para a cidadania nortearão as ações pedagógicas da escola. 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade 

de condições e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino gratuidade de ensino 

publico em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional de educação 

escolar, gestão democrática de ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino, garantia de padrão de qualidade, 

valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação, o 

trabalho e as práticas sociais.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira retrata a abrangência 

dos processos formais, na perspectiva de inserção ao mercado de trabalho. 

Dessa forma a gestão da escola conduz as ações buscando a discussão, 

planejamento e execução dos envolvidos no chão da escola.  

É relevante ressaltar que a educação não acontece alheia à afetividade 

e nesse sentido, o aluno é reconhecido como um ser capaz de vincular suas 

ações e reações pautadas em sua cultura de aceitação. Assim sendo, a escola 

é um lugar onde esse processo é vivenciado. Assim, a diversidade que como 

legado cultural da humanidade, permite a capacidade de diferenciar e incluir 

pessoas num mesmo espaço e tempos. 

Inúmeras leis foram criadas visando à valorização do diferente e a 

inclusão de todos no convívio social. No artigo 2º da Declaração dos Direitos 

Humanos (aprovada pelas Nações Unidas), que “não deve existir em nenhum 

momento discriminação de raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade. Opinião ou 

qualquer outro motivo”. 

Desde 2007, desenvolvemos o Programa de Educação Inclusiva que 

consiste em pôr em prática um novo conceito que tem como base tornar a 
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educação acessível, assim à escola ampara legalmente e busca oferecer 

alternativas que contemplem a diversidade, atendendo ainda às exigências da 

sociedade que aos poucos vem combatendo atitudes preconceituosas e 

discriminatórias. A partir da diversidade em seu mais amplo conceito, 

propomos desenvolver um currículo que alcance a compreensão social, o 

acesso ao conhecimento e às atividades que valorizem e promovam a inclusão 

da comunidade.  

Temas também relevantes estão sendo discutidos frequentemente, 

como a violência e o Combate ao abuso e Exploração Sexual, oriundos da 

realidade que nos cerca, a partir de ações específicas do Serviço de 

Orientação Educacional. 

Dentre os atuais princípios e concepções educacionais, a diversidade, a 

sustentabilidade e a cidadania são temas que permeiam a formação e fazem 

parte da construção de uma sociedade justa e igualitária. Para tanto, buscamos 

superar práticas eventuais que se limitam a tratar o meio ambiente apenas nas 

datas comemorativas, e nos propomos a organizar ações reais no pouco 

espaço verde que temos por meio do projeto Horta escolar, economia de água 

e energia, coleta seletiva, reciclagem, a limpeza e organização das salas de 

aula, constituirão o objeto de estudo de nossos alunos. 

Diante disso, como consta no currículo em movimento, ressaltar os 

termos usados na sociedade, cidadania para a educação em e para os Direitos 

humanos, devem também integrar as ações da escola, promovendo o respeito 

mútuo e desenvolvendo também a sensibilidade ética nas relações 

interpessoais e com todas as formas de vida. A finalidade da Educação 

integradora é a formação para a convivência. 

O processo pedagógico desenvolvido na Escola Classe 19 vem sendo 

reconstruído aos poucos, a partir de intervenções pontuais por meio de estudos 

em formações continuadas dentro e fora da instituição por meio em cursos, 

oficinas, seminários, congressos oferecidos pela EAPE/SEEDF (Escola de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação) ou na própria escola ou 

mesmo no Sindicato da categoria. São ainda realizadas avalições dessas 

ações, onde são apontadas as potencialidades e fragilidades, tornando o foco 

para mediação de tais. 
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Um novo olhar passou a figurar a partir dos estudos promovidos em 

2013, com o Curso “Currículo em Movimento”, reorganizando o trabalho 

pedagógico em Ciclos e Semestralidade proposto pela SEEDF, com 

discussões, buscando identificar as lacunas e competências para unificar o 

currículo da Rede Pública. O curso ocorreu nas coordenações pedagógicas, 

onde os professores tiveram a oportunidade de discutir os eixos transversais, e 

diversas reuniões foram realizadas no sentido de captar sugestões que 

contribuíssem na construção do atual currículo. 

De acordo com a adesão da SEEDF ao Pacto Nacional de Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC), que tem o objetivo de assegurar que até os 08 anos 

que todas as crianças estejam alfabetizadas, na conclusão do 3º ano, em 2013, 

2014, 2015 e 2016, os professores do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 

participaram da formação continuada com estudos e práticas na área de 

alfabetização em Língua Portuguesa, Matemática, Interdisciplinaridade e 

Inclusão e Ciências da Natureza. Após a consulta publica realizada ao longo do 

país e com a aprovação da Base Nacional comum, uma das metas para 2018, 

2019 e 2020 é que os estudantes estejam alfabetizados ao final do 2º ano.  

O Projeto Plenarinha que teve seu lançamento em 2013 foi incorporado 

de fato à proposta da Instituição somente em 2017, com o envolvimento da 

comunidade escolar na programação e promoção de estratégias específicas 

pautadas na diversidade cultural e ambiental.  

No projeto político pedagógico da Instituição, a meta principal da 

Plenarinha é possibilitar vivências em diferentes situações, onde a 

espontaneidade, criatividade e liberdade de expressão se façam presentes na 

vida escolar por meio de estratégias realizadas a partir de questionamentos 

dos professores às crianças, utilizarão recursos diversificados para registrar o 

que gostam e o que não gostam, entrevistem umas às outras, gravar áudios, 

desenhar e pintar a percepção que têm da escola e do ensino e as explorar as 

brincadeiras que mais gostam.  Aos professores cabe a observação, a escuta e 

o registro dos trabalhos bem como apoiar, mediar e promover o alcance das 

metas de cada etapa da Educação Infantil.   

Em 2018, a brincadeira (O Universo do Brincar) passa a configurar o 

alicerce das atividades desenvolvidas em sala de aula e nos espaços abertos 
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como quadra, parquinho e pátios.  As estratégias serão planejadas em forma 

de unidades didáticas encadeadas respeitando os eixos: Movimento, Música, 

Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. 

Nessa perspectiva a aprendizagem será mediada por meio da brincadeira livre 

e jogos didatizados.  

Dessa forma, a proposta tem como pressupostos, alguns precursores da 

aprendizagem que ressaltam a importância de se transferir o foco da escola 

para o aluno, protagonista da aprendizagem, sujeito que aprende e formula seu 

próprio conhecimento, bem como entendem a necessidade da brincadeira e 

ludicidade figurarem no espaço escolar como um dos princípios de aquisição e 

construção do conhecimento.  

Como estratégias norteadoras do Currículo em Movimento, o processo 

de aquisição da leitura e escrita tem sido difundido na escola por meio de 

estudos baseados nos conceitos de Emília Ferrero, que trata a construção do 

conhecimento por meio de quatro níveis para estar alfabetizada. Cabe ao corpo 

docente aplicar estratégias que possibilitem introduzir, aprofundar e consolidar 

a educação. A partir do ano em curso, a escola adotou a Unidade Didática no 

Planejamento Coletivo, por meio dessa técnica, os professores elaboram os 

trabalhos baseados na interdependência entre os elementos que integram as 

ensinagens: objetivos, conteúdos, metodologia, recursos e a avaliação. Esse 

trabalho é acompanhado pela Supervisão Pedagógica e Coordenadores e 

objetiva organizar os conteúdos de forma que o aluno enquanto sujeito possa 

contextualizar sua realidade 

Para finalizar o Projeto, foi alicerçado na teoria de Jean Piaget e estudos 

postulados por Emília Ferrero, onde a aquisição de conhecimento só acontece 

mediante a consolidação das estruturas de pensamento e, portanto se dá após 

a consolidação de um estágio, superando o anterior, bem como na teoria de 

Vigostsky, onde a aprendizagem ocorre por meio das funções mentais e com a 

zona do desenvolvimento proximal.  

Em meados de 2017, a escola adotou a Unidade Didática no 

Planejamento Coletivo e por meio dessa técnica, os professores elaboram os 

trabalhos baseados na interdependência entre os elementos que integram as 

ensinagens: objetivos, conteúdos, metodologia, recursos e a avaliação. Esse 
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trabalho é acompanhado pela Supervisão Pedagógica e Coordenadores e 

objetiva organizar os conteúdos de forma que o aluno enquanto sujeito possa 

contextualizar sua realidade 
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IV – OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS: 
 
1 – OBJETIVOS  

Dimensão Nº OBJETIVOS 

 
1 

Oportunizar a socialização e o desenvolvimento psicomotor, 
visando o desenvolvimento de habilidades necessárias ao 
crescimento global e harmônico conforme a faixa etária do aluno; 

2 
Desenvolver planejamento de atividades que visem reduzir o índice 
de reprovação escolar, bem como as distorções de idade e serie; 

3 
Promover eventos extraclasses com a finalidade de ampliar 
horizontes, a percepção e o contato com a diversidade cultural; 

4 
Propiciar a construção de conhecimentos, consolidando e 
aprofundando os conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores; 

5 
Integrar os temas transversais com as habilidades e competências 
de cada ano desenvolvendo-as e aprimorando-as; 

6 
Oportunizar momentos em que os alunos serão agrupados de 
acordo com o nível de dificuldades. 

 

7 

Implantar atividades voltadas à leitura/escrita e raciocínio lógico-
matemático a fim de atingir todos os alunos, dando ênfase aos 
dificuldades de aprendizagem, visando alcançar os índices do 
IDEB, Provinha Brasil, ANA e os índices de aprovação da escola. 

8 
Proporcionar aos alunos ANEE atendimento individualizado com a 
equipe de apoio especializado e adequação curricular quando 
necessário. 

 
 9 

Promover ações para melhorar o desenvolvimento das habilidades 
sócio culturais, a fim de desenvolver a formação da consciência 
ética e cidadã, bem como a competência de resolver situações 
problemas diversos. 

10 
Desenvolver oficinas visando envolver os pais a participarem da 
realidade educacional. 

 
 

11 
Aperfeiçoar o ambiente e as atividades escolares, tornando-os 
mais agradáveis e proporcionando a integração entre as turmas 
através de atividades motivadoras e eficazes, em todos os anos; 

12 
Promover o confronto de fatos históricos com a sociedade 
contemporânea, instigando o apontamento de soluções para sua 
comunidade. 

13 
Propiciar a leitura de mundo e a comparação, visando despertar o 
senso crítico transformando o ambiente através da participação 
coletiva; 

 
 

14 

Administrar recursos oriundos do PDAF, junto com os membros da 
APM, recursos esses que serão usados conforme quadro de 
Aplicação de Verba a ser elaborado com a participação 
comunidade escolar – Conselho Escolar e acompanhado pelas 
comissões de Compra, Recebimento e Conselho Fiscal da APM. 

Gestão 
Administrativa 

15 
Criar medidas educacionais, que possibilitem mudança em atitudes 
violentas e evitem a indisciplina; 

16 
Oportunizar cada vez mais a participação dos pais, e ou 
responsáveis, na escola, procurando formar uma parceria; 

17 

Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhorias do fluxo escolar e da aprendizagem 
de modo a atingir médias do IDEB para o DF, em todos os anos de 
vigência do PPP.  

 

 

 

 

 

 

Gestão 

Pedagógica e 

Gestão das 

aprendizagens e 

dos resultados 

educacionais 

 

Gestão 

Participativa e 

Gestão de Pessoas 

Gestão Financeira 

e Gestão 

Administrativa 
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Dimensão Nº Estratégias  

 

1 

Educação Infantil: Promoção de atividades específicas da faixa 

etária de 4 e 5 anos conforme Currículo e Sugestões da 

Plenarinha. Brincadeiras didatizadas ou livres, jogos conduzidos 

pelo docente com o intuito de promover a socialização e o 

desenvolvimento integral da criança.  Ensino Fundamental- 

desenvolvimento de atividades específicas de acordo com o 

Currículo: brincadeiras didatizadas e livres, jogos e 

reconhecimento de regras específicas de acordo com a faixa 

etária. Percepção e reconhecimento do outro como par.  

2 

Projeto Interventivo aos alunos com distorções idade/série. 
Reagrupamento intraclasse e interclasse. Assistência à 
Alfabetização por meio do Programa Mais Alfabetização aos 
estudantes do 1º e 2º ano. Reforço com escala de horário em 
horário contrario. Atendimento aos alunos ANEE’s na Sala de 
Recurso e com a Equipe de Apoio.  

3 

Passeios de cunho pedagógico. Turismo Cívico, Pesquisa de 
Campo de cunho científico na Chácara escola Chico Mendes, 
Parque Nacional. Festa Junina e festa Cultural com a participação 
da comunidade escolar, oficinas desenvolvidas pelo SOE pais e 
docentes.  

4 

Aplicar avaliação diagnóstica no inicio do ano letivo com intuito de 
identificar a aprendizagem anterior e promover a interação  dos 
alunos da educação Infantil e 5º ano em atividades em turmas 
sequencial. 

5 

As Atividades serão desenvolvidas na Semana de Valorização da 
vida e por meio de atividades regulares desenvolvidas em sala de 
aula com temática específica de acordo com a necessidade de 
cada turma. 

6 
Reagrupamentos: Intraclasse e interclasse bem como Projeto 
Interventivo para estudantes com distorção idade e série. 

 
7 

Essas atividades estão sendo implantadas gradativamente por 
meio de Unidade Didáticas planejadas por ano com 
acompanhamento da Equipe Pedagógica. Aplicação do Projeto 
Festa dos Problemas aos alunos do 4º e 5º anos. Projeto Literário 
específico para cada modalidade. Aplicação de simulados.  

8 
Atendimento específico na Sala de Recursos com intuito de 
promover avanços significativos na aprendizagem.  

 
 

9 

Uso efetivo do Regimento interno da escola, promoção por meio do 
SOE com a participação do Docente de acordo com a demanda de 
cada turma no intuito de solucionar conflitos. Participação e 
envolvimento do estudante em atividades culturais como exposição 
e troca de informação entre as turmas.   

10 
Promover oficinas, reuniões pedagógico-administrativas e festas 
culturais com o intuito trazer a família para a escola.  

 
 

11 

Melhoria no espaço escolar: troca de forro e piso, pintura das 
salas, instalação de monitoramento nos espaços da escola, 
adaptação e aquisição de materiais aos alunos ANEE’s,  bem 
como jogos e materiais pedagógicos. Aquisição de brinquedos 
para o Recreio, utensílios da cantina e equipamentos 
eletroeletrônicos.  

12 

Pesquisar a cultura local por meio de entrevistas, visitação aos 
espaços comunitários: Biblioteca Pública e Administração da 
Cidade. Promover ações na escola com intuito de amenizar a 
violência na escola.   

13 
Projeto literário, Semana de Educação para a Vida e Festas 
culturais promovidas no 1º e 2º semestre. Oficinas desenvolvidas 
em sala de aula e com a comunidade escolar. 

 

 

 

Gestão 

Pedagógica e 

Gestão das 

aprendizagens e 

dos resultados 

educacionais 

 

Gestão 

Participativa e 

Gestão de Pessoas 
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14 

Promoção de Reuniões conjuntas entre Conselho Escolar e APM 
com intuito de organizar a ata de prioridades de acordo com cada 
repasse de verbas do PDAF e PDDE. Estabelecer metas para 
utilizar esses recursos: pintura da escola, aquisição de materiais 
diversos: pedagógicos e administrativos e Realizar a prestação de 
contas de tais, bem como de recursos próprios oriundos de 
eventos entre outros.  

 

15 
Uso do regimento escolar interno, Projeto cidadania que será 
desenvolvido pelo Soe de acordo com as demandas de cada 
turma. 

16 

Reunião de pais ao final de cada bimestre bem como de acordo 
com a necessidade que surgir ao longo do ano. Eventos culturais 
com a participação da família, Avaliação Institucional nas diversas 
esferas. Liberação do espaço interno da escola aos finais de 
semana para eventos, com o compromisso de zelar pelo bem 
público. 

17 

Revisitar o PPP durante o ano de acordo com as solicitações do 
corpo docente, comunidade escolar e demandas que porventura 
surgirem. Promover nas coordenações coletivas oficinas 
pedagógicas voltadas à formação continuada, buscando propiciar 
uma ambiente de troca de informações, debate e estudo. 

 

2 – METAS 

PDE 
Nº meta 

Nº METAS 2017 2018 2019 

7 1 

Promover reuniões pedagógicas mensais a fim de 
direcionar o planejamento das habilidades e 
competências a serem desenvolvidas com os alunos no 
decorrer do ano letivo, conforme portaria de distribuição 
de carga horária dos professores; 

X X X 

7 2 
Oportunizar o desenvolvimento das habilidades e 
competência de cada ano, de acordo com o currículo 
escolar vigente; 

X X X 

4 3 

Proporcionar a todos os alunos que apresentem 
Necessidades Educacionais Especiais atendimento 
diferenciado durante sua permanência na escola e fora 
dela; 

X X X 

2 4 
Propor excursões envolvendo atividades culturais, de 
lazer e esportivas sempre que se fizer necessário; 

X X X 

2 5 
Realizar momento cívico com apresentações dos alunos 
nos turnos matutino e vespertino mensalmente; 

X X X 

2 6 
Propor duas iniciativas culturais na escola no decorrer do 
ano letivo; Festa Junina e Feira Cultural. 

X X X 

7 7 
Realizar reunião bimestral informativa e de sensibilização 
com os pais ou responsáveis; 

X X X 

2 8 

Coletar dados através de formulário de avaliação da 
instituição a ser respondido nas reuniões bimestrais com 
os pais ou responsáveis, levando em conta os aspectos 
sociais, pedagógicos e organização da escola, realizar as 
intervenções necessárias baseadas nesses dados; 

X X X 

7 9 
Divulgar semestralmente nos murais da escola, 
estatísticas dos índices alcançados nos formulários da 
avaliação institucional; 

X X X 

7 10 
Divulgar ao término do ano letivo os índices de aceitação 
e rejeição aos aspectos abordados durante o ano, nas 
avaliações realizadas com a comunidade escolar; 

X X X 

2 11 
Colher sugestões de mudanças a serem feitas no 
funcionamento da escola para garantir a melhora nos 

X X X 

 

Gestão Financeira 

e Gestão 

Administrativa 
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índices de satisfação da comunidade escolar; 

7 12 
Cumprir prazos estabelecidos pela Secretaria de 
Educação para aplicação e prestação de contas dos 
recursos recebidos pela escola durante o ano; 

X X X 

7 13 
Desenvolver projetos que busque resgatar a autoestima 
do aluno, evitando a evasão escolar; 

X X X 

7 14 
Criar grupo de apoio que identifique e resgate os alunos 
que tenham 03 faltas seguidas ou 05 alternadas a cada 
semana; 

X X X 

7 15 
Realizar e cumprir a adequação curricular dos alunos 
portadores de necessidades especiais; 

X X X 

7 16 

O SOE tem com meta acompanhar junto aos 
professores, alunos, funcionários e comunidade os 
projetos implantados nesta instituição de ensino com foco 
no aluno e no seu desenvolvimento pleno para o 
exercício saudável da cidadania, respeitando os 
princípios que norteiam a sociedade a diversidade, e o 
projeto político pedagógico da escola; 

X X X 

7 17 
Administrar a documentação dos alunos e funcionários 
da escola. 

X X X 

5 18 
Alfabetizar todas as crianças no máximo ate o final do 3º 
ano do ensino fundamental.  

X   

5 18 
Alfabetizar todas as crianças no máximo ate o final do 2º 
ano do ensino fundamental. 

 X X 
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V– ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
 

1 – Organização Escolar: 
      

A perspectiva de uma educação pública, democrática e de qualidade social se 

fortaleceu com a ampliação do Ensino Fundamental de 08 (oito) para 09 (nove) anos, 

uma vez que um ano a mais de vida escolar traz diferenças consideráveis no percurso 

de escolarização dos estudantes. Visando o alcance desse propósito, o DF adotou o 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) como estratégia pedagógica para ampliar o 

Ensino Fundamental na rede pública de ensino.  

Ainda valendo-se do que estabelece a LDBEN (1996) quando faculta aos 

sistemas de ensino o direito de organizar os anos escolares em ciclos, o Bloco Inicial 

de Alfabetização- BIA trouxe de volta às escolas do DF essa forma de organização. 

Desse modo, o período inicial de alfabetização, ou seja, os três primeiros anos do 

Ensino Fundamental passaram a compor um único bloco, permitindo que as crianças 

pudessem prosseguir continuadamente nos estudos sem retenção, mesmo que não 

tenham alcançado todos os objetivos de aprendizagem previstos para o final dos 1º e 

2º anos.  

O BIA se destaca das demais iniciativas de organização escolar em ciclos 

anteriormente implantadas no DF, por ser uma política pública que superou a 

transição de diferentes governos, constituindo-se assim, em uma política de Estado. 

Isso indica a consolidação da proposta e a possibilidade para sua ampliação aos anos 

escolares posteriores (4º e 5º anos), uma vez que a convivência com duas lógicas – 

ciclos e séries – dentro de um mesmo período escolar (anos iniciais) pode dificultar o 

trabalho pedagógico desenvolvido nas e pelas escolas. 

Nesta perspectiva, a SEEDF implantou a partir de 2013 o 2º Bloco do 2º Ciclo 

para as Aprendizagens da Educação Básica nas escolas públicas do DF. A proposta 

de ampliação foi aprovada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal em 2013 

(PARECER nº 225/2013) e o processo de implantação se efetivou por adesão 

voluntária das escolas. O número de escolas que aderiu ao 2º Ciclo desde o primeiro 

ano de sua implantação foi bastante significativo. Assim, antecipando a iniciativa 

governamental.  A Escola Classe 19, aderiu em 2012 de forma espontânea ao 
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segundo ciclo. Em 2018, está organizada da seguinte maneira: 1º Bloco: Educação 

Infantil, 2º Bloco- 1º Ciclo: 1º ao 3º ano e 2º Ciclo: 4º e 5º anos, conforme quadro 

demonstrativo:  

  

 Quant. De turmas Quant. De alunos ANEE’s 

Ed. Infantil 04 85 03 

1º ano 03 65 02 

2º ano 03 61 01 

3º ano 04 84 05 

4º ano 03 69 01 

5º ano 03 59 04 

TOTAL 20 423 16 
 

As turmas da Educação Infantil foram formadas de acordo com a demanda da 

estratégia de matrícula, e foram formadas respeitando as necessidades dos 

estudantes especiais incluídos. Caracterizam pela diversidade e respeito às 

individualidades. São 04 turmas, sendo apenas uma de 1º período.  Entre as múltiplas 

linguagens, o brinquedo e a brincadeira se sobressaem por caracterizarem a 

comunicação infantil entre os pares. Segundo Kishimoto (2010), “a opção pelo brincar 

desde o início da educação infantil é o que garante a cidadania da criança e ações 

pedagógicas de maior qualidade”. Brincando, a criança lança mão de variadas formas 

de expressão: faz gestos, fala, desenha, constrói, imita, brinca com sons, canta. As 

crianças pequenas têm formas típicas de atividade: o tateio, a manipulação de 

objetos, a comunicação entre as crianças e os adultos.  

 Brincar é condição de aprendizagem e, por desdobramento, de socialização. 

E, para as crianças, brincar é coisa muito séria. No ciclo de desenvolvimento da 

Educação Infantil, o brincar é uma das atividades principais. A Plenarinha vem de 

encontro com essas estratégias e na escola, ações estão sendo planejadas a partir de 

Unidades didáticas que buscam organizar o planejamento do 1º e 2º períodos 

contemplando todas as linguagens e habilidades previstas no Currículo.  

A organização dos espaços e tempos do fazer pedagógico é desafiadora e, 

muitas vezes, reveladora da forma como os professores concebem e realizam o 

trabalho docente. A aula é espaço e tempo em que professores e estudantes se 

encontram e interagem de forma mais efetiva, construindo uma relação pedagógica 

mediada pelo conhecimento por meio de diferentes perspectivas teórico-
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metodológicas (SILVA, 2011), sendo a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia 

Histórico-Cultural as perspectivas assumidas pela SEEDF.  

Nessa perspectiva os espaços e tempos da Instituição estão sendo 

reconstruídos no sentido de agregar à proposta de governo a ressignificação do 

formato tradicional de propor aulas somente entre quatro paredes. Dessa forma, 

saídas de campo, excussões de cunho científico e artístico, uso dos espaços externos 

são estratégias usadas constantemente com intuito de desmistificar a sala de aula 

como espaço único de aprendizagem. Os reagrupamentos são pensados também 

nesse sentido, assim como o formato da sala de aula que permite o uso de materiais 

diversos à disposição que permitam concretizar os saberes: alfabetos, cartazes, 

caixas matemáticas, cantinhos de leitura, mapas, plantas, pinturas, entre outros, com 

vistas à aprendizagem dos estudantes. 

A vivência é uma estratégia prevista nestas Diretrizes para legitimar o que, na 

prática escolar, o professor já realiza quando percebe a necessidade de análise mais 

segura sobre o nível de desempenho e de aprendizagem de um determinado 

estudante para decidir sobre seu avanço na mesma etapa/modalidade e nunca seu 

retrocesso, conforme previsto no artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394/1996, respeitado o período mínimo de seis meses de matrícula na 

unidade escolar que promove o avanço (resolução nº 1/2014 - CEDF). A vivência 

pressupõe a permanência do estudante no ano subsequente, com o objetivo de 

conviver com experiências, e essa ação na Escola Classe 19 só ocorre quando se 

percebe maturidade nos aspectos (cognitivo, social e afetivo) do estudante. Há 

somente 04 casos recentes de avanços de estudo.  

 

Normas gerais de funcionamento da Escola Classe 19 de Ceilândia de acordo 

com o Regimento Interno da Instituição: 

Horário de funcionamento: 

 Matutino: 07h30min às 12h30min 

 Vespertino: 13h00min às 18h00min 

Será permitida a entrada do aluno com até quinze minutos de atraso, caso este 

tempo exceda ou os atrasos sejam frequentes, o responsável será chamado na 

escola para esclarecimentos ou será acionado o Conselho Tutelar; 
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Havendo a necessidade de o aluno sair antes do término da aula, esta só será 

permitida, com a presença do responsável e autorização do (a) professor (a) e Equipe 

Gestora.  

Os alunos deverão entrar desacompanhados de seus responsáveis, salvo os 

casos de convocação dos mesmos, pela direção ou professores, ou no período de 

adaptação de estudantes das turmas de 1º, 2º períodos e 1º anos. 

Horário do (a) professor (a) atender os responsáveis: 

Os responsáveis serão atendidos no horário de coordenação (contrário ao da 

aula), salvo os dias de curso, reforço, ou coordenação coletiva (quartas-feiras). 

Horário da Secretaria: 

Diariamente das 08h00min às 17h00min. 

Danos materiais 

Cabe ao responsável restituir de forma acordada entre as partes, à Escola 

Classe 19, o patrimônio público depredado ou danificado pelo aluno, individualmente 

ou no grupo. 

Perdas de objetos: 

A Escola Classe 19 não se responsabilizará por perdas ou danos quaisquer 

objetos trazidos pelos alunos. Os objetos encontrados deverão ser entregues à 

direção da escola, onde estarão à disposição dos alunos ou responsáveis. 

Desacatos ao funcionário: 

O desacato a qualquer funcionário desta escola, com palavras, acusações 

infundadas ou agressões físicas, no exercício de suas funções, caracterizam crime 

conforme a Lei 331, do Código Penal Brasileiro. 

Direitos e deveres do aluno: 

 Ser respeitado na sua dignidade como pessoa humana, independente de sua 

convicção religiosa, política ou filosófica, grupo social, etnia, sexo e 

nacionalidade; 

 Conhecer e cumprir este regimento; 

 Participar do processo de elaboração, execução e avaliação da proposta 

pedagógica; 

 Tomar ciência do currículo em vigor e opinar sobre seu desenvolvimento na 

instituição educacional; 

 Conhecer o resultado de seu desempenho escolar; 
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 Emitir opiniões e apresentar sugestões em relação à dinâmica escolar; 

 Ter reposição qualificada dos dias letivos e das aulas; 

 Receber tratamento educacional especializado, quando necessário; 

 Receber assistência sócioescolar quando necessária; 

 Utilizar a biblioteca e outros meios auxiliares, de acordo com as normas 

internas; 

 Aplicar-se com diligência ao estudo, para melhor aproveitamento das 

oportunidades de ensino e de aprendizagem; 

 Comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares; 

 Observar os preceitos de higiene individual; 

 Usar o uniforme adotado pela Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

 Zelar pela limpeza e conservação do ambiente escolar, das instalações, dos 

equipamentos e dos materiais existentes nas instituições educacionais; 

 Abster-se de praticar ou induzir a prática de atos que atentem contra pessoas 

e/ou o patrimônio da instituição educacional; 

 Responsabilizar se em caso de dano causado ao patrimônio da instituição 

educacional; 

 Respeitar todas as pessoas da comunidade escolar; 

 Participar das atividades desenvolvidas pela instituição educacional. 

É vedado ao aluno: 

 Portar objeto ou substância que represente perigo para a sua saúde, 

segurança e integridade física ou de outrem; 

 Promover, na instituição educacional, qualquer tipo de campanha ou atividade, 

sem prévia autorização do Diretor, impedir colegas de participar das atividades 

escolares ou incitá-los a ausência; 

 Ocupar-se, durante as aulas, com atividades não compatíveis com o processo 

de ensino e de aprendizagem. 

Deveres dos pais ou responsáveis: 

 Conhecer às normas administrativas e pedagógicos da escola,  

 Acompanhar o desenvolvimento escolar do seu filho; 

 Participar das reuniões, como forma de manter o acompanhamento sistemático 

do desenvolvimento escolar; 
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 Primar pela pontualidade e assiduidade de seu filho; 

 Orientar e participar das atividades em casa criando em seu filho o habito de 

estudo; 

 Comparecer à escola sempre que solicitado; 

 Acompanhar e zelar pelo comparecimento do aluno no reforço escolar e nas 

atividades propostas pela Equipe Psicopedagógico; 

 Participar do processo de elaboração, execução e avaliação da proposta 

pedagógica; 

 Tomar ciência do currículo em vigor e opinar sobre seu desenvolvimento na 

instituição educacional; 

 Conhecer as Diretrizes de avaliação da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, bem como os critérios adotados pelos professores na sua 

operacionalização; 

 Solicitar autorização á Direção, quando necessitar se ausentar das atividades 

escolares; 

 Responsabilizar-se em caso de dano causado ao patrimônio da instituição 

educacional. 

Regime Disciplinar: 

O aluno que pela inobservância de seus deveres estabelecidos neste 

regimento e de acordo com a avaliação de seus atos em relação às normas presentes 

está sujeito às seguintes penalidades: 

 Advertência oral; 

 Advertência escrita; 

 Suspensão com tarefas escolares, de no máximo, três dias letivos, com 

atividades alternativas na instituição educacional; 

 Transferência por comprovada inadaptação ao regime da instituição 

educacional, quando o ato for aconselhável para a melhoria do 

desenvolvimento do aluno, dar garantia de sua segurança ou de outros 

As medidas acima serão adotadas em consonância com o Regime Escolar das 

instituições Educacionais da rede pública do Distrito Federal; 
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Planejamento Anual 

 Acontece na semana pedagógica ao final do ano letivo anterior. É uma 

previsão de estratégias e organização pedagógica, bastante flexível. 

 Plano de ação por ano Organização curricular, feito no início do ano letivo, após 

a escolha de turma, 

 Calendário escolar: previsão de datas das festividades do ano; 

 Festa junina: evento que valoriza a diversidade cultural e resguarda a tradição 

popular, 

 Encontro de pais: evento que homenageia e promove a família; 

 Feira Cultural: mostra dos trabalhos de arte, escrita, produzida pelos alunos no 

decorrer do ano letivo;  

 Passeios, saídas de campo e culminância dos projetos de trabalho: proporcionam 

a vivência in loco de assuntos do currículo. Promovem a socialização e o acesso 

dos alunos a eventos socioculturais; 

Coordenação Pedagógica 

Na SEEDF, a coordenação pedagógica constitui-se como espaço e tempo 

primordial de formação continuada. Esse espaço e tempo são compostos por 

atividades de estudo, planejamento e avaliação dos trabalhos desenvolvidos na e pela 

escola possibilitando, assim, a promoção de avanços na organização do trabalho 

pedagógico a partir da análise dos desafios e da proposição fundamentada de 

alternativas para sua superação. 

Vale destacar que o repensar de saberes e fazeres aqui proposto não se 

apresenta dissociado dos conhecimentos e práticas elaborados pelos professores ao 

longo de sua trajetória pessoal e profissional. Tardif (2002, p. 15) confirma esse 

pressuposto quando afirma que “[...] é impossível compreender a natureza do saber 

dos professores sem se colocar em íntima relação com o que os professores, nos 

espaços de trabalho cotidiano, são, fazem, pensam e dizem”. Isso significa que esse 

processo não é definido rígida e externamente nos processos de ensino e 

aprendizagem constituídos e em constituição nas salas de aula e demais espaços 

educativos, sob pena de torná-lo artificial e ineficaz.  

 A coordenação pedagógica consiste no momento de reflexão, de estudos, de 

problemáticas que envolvem os sujeitos da educação e a prática pedagógica. É neste 

contexto de planejamento de ações, que acontecem trocas de experiências entre os 
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professores, projetos de trabalho e propostas de estudo além do suporte técnico às 

ações. Este espaço é fundamental para que ações planejadas sejam executadas. 

Sem ele torna-se impossível qualificar o professor e a prática pedagógica. É na 

coordenação pedagógica que acontecem: 

 Estudo de temas e palestras, conforme a necessidade de aprofundamento ou 

formação do professor; 

 Oficinas - confecção de materiais ensino-aprendizagem: Professores da escola 

ou de outras instituições trazem conhecimento e materiais de trabalho para 

compartilhar com o grupo de professores e/ou com outros grupos da 

comunidade escolar; 

 Estratégias de ação - planejamento por ano: é feito semanalmente prevendo 

ações e soluções estratégicas para a recuperação dos alunos; 

As coordenações pedagógicas acontecerão da seguinte forma: segundas e 

sextas coordenação individual podendo ocorrer fora do ambiente de trabalho, terças e 

quintas coordenação por área/bloco e cursos e nas quartas-feiras coordenação 

coletiva, conforme normatiza a portaria de distribuição de turma. 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / PDDE 

PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA/PDAF 

 

Os recursos oriundos do PDAF/PDDE serão disponibilizados para a APM pelo 

Governo do Distrito Federal e será aplicado conforme quadro de Aplicação de 

Verba a ser elaborado com a comunidade escolar – Conselho Escolar e 

acompanhado pelas comissões de Compra, Recebimento e Conselho Fiscal da 

APM. 

  

2- Direitos Humanos, Educação Inclusiva e diversidade:  

A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), percebe-se o 

crescente desenvolvimento de políticas públicas educacionais voltadas para a 

educação especial. Dentre os documentos internacionais redigidos que o Brasil é 

signatário, temos a Declaração de Jomtien (1990), a Declaração de Salamanca 
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(1994), a Convenção de Guatemala (1999) e a Declaração de Montreal (2001); e em 

termos de legislação, no que diz respeito aos documentos nacionais, destacam-se a 

Constituição Federal (1988), o Estatuto da criança e do adolescente (1990), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), e a Política  Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), lembrando ainda a existência 

de resoluções e portarias, não menos importantes. No entanto, mesmo com a criação 

de todos esses documentos, os direitos das pessoas com deficiências ainda não são 

totalmente efetivos, vez que ainda permanecem muitas barreiras arquitetônicas, 

instrumentais, atitudinais e humanas.  

Desta maneira, as políticas públicas têm o papel de colocar em prática as 

propostas efetuadas nestes documentos, e também a responsabilidade de lutar para 

derrubar as barreiras que impedem que as pessoas com deficiências gozem de seus 

direitos. É importante esclarecer que a escola assume assim um papel de suma 

importância, pois as constantes batalhas travadas em prol do direito de todos à 

educação e deve ser um ambiente que possibilite troca de experiências e de 

interação, aberta a todos. Ainda que a escola não seja o único meio de sociabilização, 

é, sem dúvidas, um dos mais importantes, pois possibilita sua convivência com a 

diversidade e deve trabalhar para promover a formação de pessoas conscientes, 

capazes de aprender com a multiplicidade, tornando possível a troca de saberes, de 

experiências. 

A escola na perspectiva da inclusão e respeito à diversidade precisa ser lugar 

plural e dialógico, um lugar em que os estudantes não sejam levados apenas a ler 

textos, mas a entender contextos. Nesta Instituição de Ensino a Inclusão já é fato, não 

havendo necessidade de um projeto de conscientização com relação às pessoas com 

necessidades especiais, no entanto, existe sim a sistematização e aplicabilidade de 

ações efetivas buscando incluir os novos alunos ao ambiente escolar, facilitando o 

acesso, socialização e sua plena inclusão. 

Os projetos e atividades previstas estão devidamente descritos nos apêndices.  

 3- Projetos Interdisciplinares  
   
 Algumas ações norteadoras de projetos acontecem na instituição e estão 

previstas no Plano de Ação:  
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 No mês de fevereiro após a distribuição de carga horária, os professores 

orientados pela equipe pedagógica e utilizando-se do Currículo, irão elaborar o 

planejamento anual por ano; 

 Nas coordenações coletivas, orientadas pela equipe pedagógica os 

professores irão elaborar o planejamento mensal por ano de Ensino 

Fundamental, e as anotações serão feitas em formulário próprio; 

 Nas coordenações semanais, os professores, orientados pela equipe 

pedagógica irão elaborar os planos de aula da turma de acordo com os planos 

anual e mensal; 

 A cada duas semanas letivas, a equipe pedagógica fará uma avaliação das 

atividades realizadas e a interferência necessária para cumprimento do 

planejamento registrado em livro ata da coordenação; 

 A equipe pedagógica e professores decidirão sobre as excursões que 

ocorrerão ao termino do bimestre que possa envolver atividades de cultura, 

lazer e esporte de acordo com as habilidades e competências que foram 

desenvolvidas; 

 Os dias letivos temáticos previstos no Calendário Escolar serão abordados em 

sala de aula: Consciência Negra, Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Direitos da Criança, Estatuto do Idoso, Meio Ambiente e Ecologia, inclusão 

Social, etc.; 

 Através de projeto específico inserido na Proposta Pedagógica da Escola, 

planejar, organizar e realizar a “Festa Junina” no primeiro semestre, dando 

ênfase a diversidade Cultural (regiões); 

 Através do projeto específico inserido na Proposta Pedagógica da escola, 

planejar, organizar e realizar “Feira Cultural” no segundo semestre, dando 

ênfase à Diversidade Ambiental: os quatro elementos da Natureza/ A criança 

na natureza: por um crescimento sustentável, tema da Plenarinha em 2017; 

  Em 2018 o tema “Universo do brincar” da Plenarinha será amplamente 

divulgado e desenvolvido. 

 2018, ano em que a escola completa 40 anos, está previsto para o mês de 

agosto uma Festa Comemorativa onde serão homenageados ex-alunos, ex-

professores e ex-gestores, assim como homenagem aos colabores ocultos. 
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 Previsão de participação no Projeto Mais Alfabetização e Escola Conectada, a 

partir de 2018 e nos projetos DETRAN na escola, Planetário, painel Folclórico e 

Brasil, um país plural.  

 Jornada literária no DF com apoio de escritores renomados e do SESC. 

Plenarinha: 

Público alvo: Educação Infantil e 1º ano  

Descrição do projeto: 

É por meio da brincadeira, na ação do brincar, que a criança desenvolve 

seu processo de imaginação e criação e, consequentemente, de compreensão 

da realidade concreta existente à sua volta.  

A brincadeira não é uma atividade natural na vida das crianças, ela é 

socialmente constituída. (elkonin-2012) 

O projeto da escola será realizado da seguinte forma:  

Tema: “Na escola também se aprende a brincar” 

Passos para execução: 

1- Levantamento das brincadeiras favoritas pelas crianças por meio de 

desenho. 

2- Gráficos: cada turma escolhe um tipo. 

3- Compartilhamento das brincadeiras pelos alunos (oral) 

4- Compartilhamento de brincadeiras pelas professoras (oral e por meio 

prático)  

5- Paralelo entre as brincadeiras retratadas nas obras de Cândido 

Portinari e as brincadeiras atuais. 

6- Brincadeiras tradicionais: corre-cutia, amarelinha, cabra-cega, 

adoleta, passar anel, boca de forno, cantinho, morto-vivo, galinha e 

os pintinhos, coelhinho saí da toca, outras.  

7- Brincadeiras didatizadas: futebol flutuante, estafetas e circuitos, 

outros.  

8- Brincadeiras de rua: soltar pipa, pique-esconde (salve latinha), corda, 

vai e vem, pião, bola, bambolê, bolhas de sabão, outras.  

9- Brincadeira livre/imaginar/jogos de cena. 
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Execução: por meio do planejamento das Sequências Didáticas 

usando os espaços da escola e parques: Águas Claras/ Chácara dos 

Professores. 

Culminância: Semana da Educação Infantil 

1º Dia: Teatro na escola/oficina de desenho/ lanche especial: algodão 

doce e picolé. 

2º Dia: Contação de histórias/ oficinas de fantoche da história 

contada/ lanche especial: sala de frutas. 

3º Dia: Cinema na Escola/ lanche especial- pipoca e refrigerante. 

     4º Dia: Circuito de brincadeiras/cachorro quente e suco natural 

     5º Dia: Enceramento: Brincadeira livre e festa de encerramento  

Projeto Interventivo 

 Público alvo: 3º/4º e 5º anos  

 Descrição do projeto: 

 Os alunos atendidos com defasagem de dois anos em idade/série 

participarão de atividades direcionadas ao resgate da autoestima por meio do 

desenvolvimento da afetividade.  

Etapas:  

1- Diagnóstico: Levantamento de alunos defasados em idade/ano e de 

aprendizagem no Conselho de Classe. 

2- Agrupamento por conhecimento (níveis) 

3- Planejamento das atividades de acordo com cada nível de dificuldade: 

Supervisão e coordenação  

4- Aplicação do projeto em horário contrário uma vez por semana: Supervisão, 

coordenação e Equipe de Apoio. 

5- Avalição formativa ao final do bimestre.  

6- Planejamento de novas estratégias. 

Tema: Plantas e jardinagem na escola 

Filme: o jardim secreto 

 Explorar o espaço da escola e observar a diversidade da flora e os 

bichinhos do jardim. 

 Organização de um glossário com os tipos de plantas.  

Pesquisa de campo: 
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                       Língua portuguesa 

 Conhecer e mapear os jardins da escola 

 Fotografar as plantas 

 Pesquisar o nome popular e científico. 

 Construir o glossário separando por: ervas medicinais, plantas 

comestíveis, ornamentais, daninhas. 

 Produção de palavras e frases 

 Leitura e interpretação de textos com o tema: Leilão de jardim, a 

árvore generosa, outros. 

Ciências da natureza 

 Estudo da formação da planta e suas partes. 

 Plantio de flores seguindo as etapas que serão posteriormente 

organizadas. 

Matemática:  

 Levantamento do quantitativo de plantas na escola. 

 Medidas: altura das plantas, comprimento e largura do jardim.  

 Resolução de situações problema. 

 Leitura e interpretação de gráficos e tabelas 

Culminância: Criação de um tutorial ensinando como fazer plantio. 

 Caminhada na chácara dos professores: Espaço Chico Mendes. 

 

4-Projetos de transição entre as etapas e modalidades 
 
 A Instituição ainda não planejou um Projeto específico para o momento de 

transição, no entanto vem engatinhando para proporcionar aos educandos meios de 

promover, sem sofrimento, a passagem de uma modalidade para outra. 

 Os estudantes da Educação Infantil (05 anos) vêm aos poucos participando de 

atividades interativas nos espaços coletivos e conforme calendário anual, a Instituição 

tem promovido ações com a intenção de proporcionar situações de vivência em 

turmas de 1º ano: 

 Contação de histórias coletivas 
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 Vivência de pequenos grupos numa turma de 1º ano, durante estratégias 

coletivas de alfabetização: reagrupamento intraclasse e atividades de 

psicomotricidade. 

 Participação na Plenarinha de atividades que vem de encontro ao Universo do 

brincar, utilizando como meio de aprendizagem os jogos e brincadeiras 

didatizadas. 

 Formatura ao final do ano letivo 

Os estudantes do 5º ano desenvolvem durante o ano letivo ações voltadas 

para a transição de forma sistematizada: 

 Visita à escola sequencial, agendada com antecedência, para que os alunos 

vivenciem um dia de aula no Centro de Ensino Fundamental (agendado com 

antecedência).  

 Uso de materiais didáticos que possibilitam a compreensão de que nos anos 

finais a forma de organização dos espaços e tempos é marcado em intervalos 

de 50 minutos. 

 Uma vez na semana, no segundo semestre, a aula acontece nessa 

perspectiva. A cada 50 minutos, a professora muda de disciplina para que os 

alunos possam entender essa especificidade. 

 Atividades diferenciadas são apresentadas nesse dia.  

 Ao final do ano, ocorre a Formatura. 

5- Relação escola-comunidade:  
 

Os laços entre a escola e comunidade são imprescindíveis, para que o trabalho 

pedagógico e a aprendizagem sejam garantidos. A importância da adoção de 

medidas educativas e parcerias trouxeram a necessidade da criação de ações que 

venham ao encontro dos anseios da Comunidade escolar. São elas: 

 Promover o diálogo aluno-família-escola, família-escola e família-família; 

 Instigar a reflexão de temas diversos no ambiente familiar; 

 Tornar o ambiente escolar mais receptivo e interativo a Comunidade Escolar; 

 Valorizar e promover a Comunidade Escolar; 

 Conscientizar a comunidade da importância do seu papel no ambiente escolar. 

Estratégias: 

 Iniciar os trabalhos com palestras e oficinas de interesse da comunidade; 
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 Realizar palestras educativas, convidando instituições que compõe a 

comunidade. Corpo de bombeiros, Posto de Saúde, SESC, DETRAN, 

Delegacia da Mulher e outros; 

 Promover jogos interativos e gincanas entre os pais; festas anuais, formatura. 

 Disponibilização do espaço nos finais de semana para a Comunidade 

promover eventos e festas familiares, desde que seja agendado com 

antecedência com a Equipe Gestora e que a escola não esteja desprovida de 

vigilância.  

Reuniões de Pais 

As Reuniões de Pais serão planejadas durante o Conselho de Classe 

pelo coletivo de professores conforme as necessidades singulares e plurais. 

 Além do rendimento escolar dos alunos, os pais serão convidados a 

refletir e a compreender as estratégias utilizadas pelos professores e a 

importância de sua participação no processo ensino-aprendizagem.  

      Conselho escolar 

 O Conselho Escolar será regulamentado de acordo com legislação 

vigente e participando das atividades inerentes as suas funções. As reuniões do 

Conselho Escolar ordinárias acontecerão uma vez por mês e as extraordinárias 

sempre que convocado. Cabe ao Conselho Escolar ser atuante nas atividades e 

decisões desta Instituição de Ensino. Tendo a participação de no mínimo um 

representante de cada segmento. É importante lembrar que em 2017 houve 

eleição para a escolha do Conselho. As ações validadas pelo Conselho Escolar ao 

longo do ano serão acrescentadas nesse documento. 

 Participação na tomada de decisões coletivas.  

 Deliberação de uso de verbas particulares e governamentais. 

 Participação em eventos de cunho pedagógico e social. 

 

6- Atuação articulada dos Serviços de Apoio 

  A instituição Escolar conta com os seguintes serviços de apoio:  

 Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem, tendo somente a 

Pedagoga. 

Atribuições do pedagogo: 

 Mapeamento Institucional; 
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 Ficha Perfil 

 Assessoria ao trabalho Coletivo Pedagógico; 

 Acompanhamento do Processo Ensino Aprendizagem; 

 Intervenção nas situações de queixas escolares:  

 Nível I – Escola: 

o Entrevista o professor e outros atores da instituição; 

o Acolher a demanda do professor; 

o Conhecer o trabalho do professor, inteirando-se de suas realizações e 

dificuldades; 

o Constatar as ações que já foram desencadeadas e seus resultados; 

o Visitar os espaços escolares; 

o Realizar atividades e projetos, em parceria com o professor. 

 Nível II – Família: 

o Entrevista com a família; 

o Informar à família a demanda; 

o Solicitar a colaboração da família; 

o Conhecer as concepções da família sobre a escolaridade do aluno; 

o Discutir possibilidades de interface da instituição educacional com a 

família; 

o Refletir acerca das atribuições familiares e as atribuições da instituição 

educacional; 

o Realizar orientações advindas do conhecimento psicológico e 

pedagógico que instrumentalizem a família na condução das questões de seu 

filho; 

 Nível III – Aluno: 

o Neste nível, dever ter tempo previsto de realização; 

o Conversar com o aluno; 

o Recuperar com aluno, as percepções e expectativas que ele tem a 

respeito de sua vida escolar; 

o Dialogar com o aluno sobre o encaminhamento e os procedimentos a 

serem realizados; 

o Usar de instrumentos específicos (psicológicos e pedagógicos); 

o Atividades em grupos de alunos; 
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o Realizar atividades dirigidas, tais como jogos, dramatizações, com 

objetivo de propiciar interação entre os alunos e o desenvolvimento perceptivo, 

psicomotor, afetivo; 

o Possibilitar aos alunos a realização de produções; 

o Fazer uso de instrumentos formais de avaliação. 

  Observação: O atendimento realizado pela SEAA não é igual ao da sala de 

recursos  

 Atendimento Educacional Especializado: Sala de Recursos Generalista: 

Atribuições do professor de Sala de Recursos  

 Esse espaço pedagógico destina-se ao atendimento educacional especializado 

dos estudantes com deficiência intelectual, deficiência física, deficiência múltipla e 

transtorno global do desenvolvimento. 

 São atribuições dos profissionais que atuam em salas de recursos generalistas: 

 Proporcionar ao estudante o conhecimento do corpo, levando-o a usá-lo como 

instrumento de expressão consciente, na busca de sua independência e na satisfação 

de suas necessidades; 

 Operacionaliza as complementações curriculares especificas necessárias à 

educação dos estudantes com deficiência física no que se refere ao manejo de 

materiais adaptados e à escrita alternativa, quando necessário; às vivencias de 

mobilidade e de acesso aos espaços da instituição educacional e às atividades da 

vida diária que envolva  a rotina escolar, dentre outras; 

 Introduzir o estudante no aprendizado da informática acessível identificando o 

melhor recurso da tecnologia assistiva que atenda às suas necessidades, 

considerando a sua habilidade física e sensorial atual, bem como capacitá-lo para o 

uso independente do computador; 

 Adaptar material pedagógico (jogos, livros de histórias) com a simbologia 

gráfica e construir pranchas de comunicação temáticas para cada atividade, com 

objetivo de proporcionar a apropriação e o aprendizado do uso do recurso de 

comunicação e ampliação de vocabulário de símbolos gráficos; 

 Identificar o melhor recurso da tecnologia assistiva que atenda às 

necessidades dos estudantes, de acordo com sua habilidade física e sensorial atual e 

que promova sua aprendizagem por meio da informática acessível; 
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 Habilitar os estudantes para o uso de softwares específicos de comunicação 

aumentativa e alternativa, utilizando o computador como ferramenta de voz, a fim de 

lhes proporcionar expressão comunicativa; 

 Ampliar o repertorio comunicativo do estudante por meio de atividades 

curriculares e de vida diária; 

 Fundamentar o trabalho na adaptação do ambiente por meio de sua 

organização facilitando a compreensão da criança em relação à sala de aula; 

 Orientar os professores regentes para organizar contexto educativo que 

favoreça a atenção e a concentração dos estudantes nas atividades desenvolvidas 

em sala de aula, observando os seguintes cuidados: sentá-los na primeira fila, falar 

seu nome várias vezes durante a aula e verificar seus cadernos para certificar-se de 

que estão executando tarefas; 

 Organizar os materiais que serão utilizados, para que o estudante compreenda 

o que necessita fazer; 

 Organizar uma rotina diária previsível e adequada para cada estudante; 

 Começar com tarefas curtas e utilizar-se de pouco material, para, 

gradativamente, proceder ao aumento de sua complexidade, de modo a proporcionar 

a necessária segurança emocional; 

 Identificar a existência de fatores desencadeantes de problemas de 

comportamento; 

 Incentivar a comunicação do estudante, colocando à sua disposição mecanismos 

que lhe possibilitem pedir o auxílio que necessitar. 

 Atribuições do Técnico de Gestão Educacional - Monitor 

 Executar sob orientação da equipe escolar, atividades de cuidado, higiene e 

assistência ao aluno; 

 Comunicar à equipe escolar a ocorrência de situações de risco para os alunos 

qualquer acontecimentos que fuja da rotina diária; 

 Participar das reuniões com pais e responsáveis promovidas pela escola; 

 Acompanhar, orientar e auxiliar os alunos durante as refeições e o 

recreio/intervalo; 

 Realizar os procedimentos necessários à higiene dos alunos, tais como: uso do 

sanitário, higiene oral, banho e troca de fraldas, limpeza da sealorréia, colocação de 

peças de vestuário e outros; 
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 Acompanhar e supervisionar os alunos no parque, no pátio, em atividades e 

psicomotricidade em atividades fora do ambiente escolar e outros projetos previstos 

no PPP; 

 Serviço de Orientação Educacional 

 A orientação Educacional é serviço especializado, desempenhado pelo 

Pedagogo-Orientador Educacional, para o acompanhamento e o apoio de 

profissionais da educação, dos estudantes, seus familiares e articulação da 

comunidade escolar e da rede externa, quanto ao processo de ensino e 

aprendizagem e das relações humanas que o cercam. 

 A atuação do Orientador deve partir do principio da ação coletiva, 

contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico, visando à aprendizagem e 

ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, 

criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua 

cidadania com responsabilidade. 

 São atribuições do Orientador Educacional:  

 Participar do processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP da 

unidade escolar;  

 Elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Orientação Educacional 

na unidade escolar; das coordenações pedagógicas coletivas da unidade escolar 

visando à organização do trabalho pedagógico;  

 Planejar e implantar as ações da Orientação Educacional na unidade escolar;  

 Realizar ações integradas com a comunidade escolar considerando os Eixos 

Transversais do Currículo;  

 Discutir, com a equipe e na equipe, o currículo e o processo de ensino e 

aprendizagem ante a realidade socioeconômica do estudante; Analisando com a 

equipe pedagógica as contradições da unidade escolar e as diferentes relações 

que exercem influência na aprendizagem;  

 Contribuir para as melhorias do processo de ensino e aprendizagem na unidade 

escolar;  

 Estruturar o seu trabalho a partir da análise crítica da realidade social, política e 

econômica do contexto escolar;  

 Fundamentar sua ação na opção teórica do Currículo da Educação Básica;  
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 Contribuir na identificação e na reflexão, junto à comunidade escolar, dos fatores 

que interferem no processo de ensino e de aprendizagem, bem como coordenar 

o processo de informação educacional e profissional sobre o mundo do trabalho 

auxiliando na elaboração do projeto de vida do estudante;  

 Supervisionar estágio na área de Orientação Educacional;  

 Participar da identificação e/ou do encaminhamento de estudantes que 

apresentem dificuldades no processo de ensino e aprendizagem;  

 Apoiar e subsidiar os órgãos colegiados, como Conselho Escolar, bem como 

Associações de Pais e Mestres e outros, ou parcerias que necessitem de ação 

articulada com a Orientação Educacional;  

 Articular ações em parceria com as redes sociais e outros setores da SEEDF;  

 Participar de programas de formação continuada com o objetivo de fomentar a 

práxis educativa;  

 Elaborar e apresentar relatórios periódicos e fornecer dados dos resultados das 

ações da Orientação Educacional;  

 Emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência;  

 Participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, identificando 

suas potencialidades, seus interesses e suas necessidades;  

 Articular ações junto à EEAA e à Sala de Recursos na promoção de uma 

educação inclusiva a fim de contribuir para a superação de dificuldades de 

aprendizagem;  

 Desenvolver ações de mediação em conflitos, em parceria com a equipe gestora 

e a equipe pedagógica.  

7- Atribuições dos Educadores Sociais Voluntários:  
 

O ESV, que for dar suporte ao Atendimento Educacional Especializado, receberá 

capacitação do (a) Profissional da Sala de Recursos da unidade escolar, e, após, 

executará, sob a orientação e supervisão desse profissional, atividades de 

acompanhamento, higiene pessoal e incentivo de estudantes, bem como de outras 

atividades voltadas para a área de Educação Especial, quais sejam:  

 Auxiliar os (as) estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro, na 

escovação dentária, no banho e troca de fraldas, na hora de se vestirem e se 

calçarem, no momento do parque, em atividades no pátio escolar, na 

educação física, em passeios, ou seja, deverão estar presentes nas atividades 
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diárias, autônomas e sociais que os (as) estudantes com deficiência realizarão 

dentro e, quando necessário, fora do espaço escolar; 

 Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da baba e de postura do 

(a) estudante, como ajudá-lo (la) no sentar-se/levantar-se na/da cadeira de 

rodas, carteira escolar, colchonete, vaso sanitário, brinquedos no parque;  

 Acompanhar e auxiliar o (a) estudante cadeirante, para todos os espaços 

escolares a que ele necessitar ir, como também, em outros, fora do ambiente 

escolar; 

  Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos;  

 Informar ao (à) professor (a), para registro, as observações relevantes 

relacionadas ao (a) estudante; 

 Acompanhar e auxiliar o (a) estudante durante as atividades pedagógicas para 

aquisição de condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo 

com as orientações do (a) professor (a);  

 Apoiar o (a) estudante que apresente momentos de descontrole 

comportamental, observando os sinais de angústia e ansiedade prévios, 

conhecendo as condições que, potencialmente, o desestruturam, buscando 

prevenir crises, intervir o quanto antes e acompanhar o(a) estudante com 

alteração no comportamento adaptativo a outros espaços e atividades 

pedagógicas, sob orientação do professor, da equipe escolar e/ou dos serviços 

de apoio; 

 Estimular/favorecer a comunicação e a interação social do (a) estudante com 

seus (suas) colegas e demais pessoas; 

 Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o mesmo 

grau de complexidade e responsabilidade. 

O ESV que for dar suporte às atividades de Educação Integral receberá 

capacitação do Supervisor Pedagógico e/ou do Coordenador Pedagógico da unidade 

escolar e, após, executará, sob a orientação e supervisão desses profissionais, 

atividades de acompanhamento pedagógico, de aprendizagem, culturais e artísticas, 

esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de 

saúde e diversidade e outras atividades que se fizerem necessárias. 
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VI- PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO–

APRENDIZAGEM 

 Práticas avaliativas- procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação. 

Como prevê a LDB nº 9394/96 no art. 24, inciso V, o processo avaliativo será 

ininterrupto e sobre novos aspectos qualitativos e quantitativos. A avaliação assume 

assim seu papel lateral. Vem acompanhada de decisões que permeiam os cotidianos 

pedagógicos, administrativos, estruturais e profissionais e pedagógicos no sentido de 

reestruturar estratégias que colaborem com uma aprendizagem significativa, que não 

dificulte oportunidades de acesso e permanência no caminho educacional, no sentido 

de “desembaraçar” burocracias que emperram o Sistema Educacional a distanciam 

da Comunidade Escolar e seus sujeitos na compreensão do processo avaliativo 

(reflexão/ação), educativo e estruturais, no sentido de dar subsídios a novas 

estratégias no âmbito escolar. 

Vale lembrar a necessidade de avaliar todos os sujeitos no ambiente escolar. 

Essa prática traz novas possibilidades, embasadas nas experiências vivenciadas e na 

coletividade de reflexões e críticas. Tudo isso torna a tarefa educativa menos pesada 

para o professor e aluno, já que todos os envolvidos no processo têm sua cota de 

responsabilidade. 

Serão solicitadas avaliações por escrito a toda Comunidade Escolar, através de 

questionários. A análise dos dados será feita pela Direção da escola e coordenação 

pedagógica, que se encarregará de promover debates e incorporação de estratégias 

e sugestões após votação democrática e/ou aprovação do Conselho Escolar a partir 

do 2º semestre/2018.  

A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo, que possibilita 

ao professor definir critérios para replanejar as atividades e criar novas situações que 

gerem avanços na aprendizagem do educando. Tem como função acompanhar, 

orientar, regular e redirecionar o trabalho educativo. 

Nesse sentido, Joel Martins (apud Hoffman, 1997) afirma “... A avaliação é a 

reflexão transformada em ação. Ação essa que nos impulsiona a novas reflexões. 

Reflexão permanente do educador sobre sua realidade e acompanhamento passo a 

passo do educando, na sua trajetória de construção do conhecimento.” 
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A avaliação, portanto, deve ser entendida como uma ferramenta a serviço da 

aprendizagem, cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e sua constante 

qualificação, possibilitando identificar problemas, encontrar soluções, corrigir rumos. 

A avaliação formativa apresenta as seguintes características: 

 É mediada pelo professor; 

 Destina-se a promover a aprendizagem; 

 Levar em conta diferentes linguagens e estilos de aprendizagem; 

 Dar tratamento didático aos “erros”, considerando-os como informações 

diagnósticas; 

 Inclui todas as atividades realizadas. 

Na avaliação formativa os alunos exercem papel central, devendo atuar 

ativamente em sua própria aprendizagem. Todas as informações disponíveis sobre a 

aprendizagem dos alunos devem ser observadas pelo professor que deve estar 

atento para identificá-las, registrá-las e analisá-las, não se descarta a utilização da 

prova, que pode ser útil quando seus resultados são associados aos demais 

procedimentos avaliativos. 

Dessa forma, as Diretrizes de Avaliação objetivam organizar e envolver de 

maneira articulada os três níveis da avaliação: aprendizagem, Institucional em larga 

escala (ou de redes).  

O ato de avaliar inicia-se pela diagnose, pela investigação e visa ao 

levantamento de informações e mapeamento de dados para compreensão do 

processo de aprendizagem do aluno. Ao identificar os conhecimentos prévios que o 

aluno possui, o professor fará subsídios para refletir sobre suas competências, para o 

crescimento de sua autonomia. 

A avaliação assume uma dimensão participativa quando o professor, a partir de 

mecanismos adequados, discute com os alunos o estágio de aprendizagem 

alcançado. A relação de reciprocidade estabelecida entre ambos, por meio da 

intercomunicação, proporcionará o planejamento de novas situações de 

aprendizagem. 

Ao considerar cada aspecto progressivo da produção de conhecimento do 

aluno, o professor estará fazendo da sala de aula um espaço de interlocução, 

estimulando seu caminhar por meio de mudanças de procedimentos. Nesse cenário, 

o professor conseguirá ajustar as suas ações educativas tendo a possibilidade de 
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tomar decisões em relação a continuidade do que foi planejado ou redimensionar 

algumas ações. A avaliação concebida sob essa ótica ocorre naturalmente de forma 

processual e continua, uma vez que as intervenções acontecem de imediato, no dia-

a-dia, evitando-se momentos estanques de recuperação. 

A construção do conhecimento do aluno deverá ser refletida pelo professor na 

perspectiva da dimensão cumulativa, ao considerar que tanto as competências quanto 

as habilidades não são adquiridas de forma dividida ou mesmo isoladas no tempo e 

no espaço. 

Essa dimensão ao contemplar os aspectos cognitivos (conhecimento), afetivos 

(emoção) e psicossociais (aspectos psicológicos e sociais), visa a facilitar ao 

professor a compreensão de como se processa a aquisição de novas aprendizagens, 

bem como ampliar as possibilidades de aprendizagem do aluno, valorizando suas 

descobertas e tentativas. Dessa forma, o aluno, autor de sua própria aprendizagem, 

não reproduzirá apenas as informações a ele confiadas, mas será capaz de 

compreendê-las e utilizá-las em novos contextos. 

A avaliação deve ser formativa, permitindo que as crianças acompanhem suas 

conquistas, suas dificuldades e suas potencialidades ao longo de seu aprendizado. 

Dessa forma, o professor compartilha com elas seus avanços e possibilidades de 

superação das dificuldades. 

Nos Anos iniciais do Ensino Fundamental a avaliação baseia-se na observação 

e no acompanhamento das atividades individuais e coletivas. Essencialmente 

diagnóstica e contínua, permite a constatação dos avanços obtidos pelo aluno e o 

replanejamento do cerne considerando as dificuldades enfrentadas no processo e a 

busca de soluções. 

Os resultados das avaliações são registrados por meio de relatórios individuais 

discursivos, repassados aos pais ao final de cada semestre para os alunos da 

Educação Infantil e ao final de cada bimestre para os alunos do Ensino Fundamental, 

permanecendo como instrumento oficial o Registro Descritivo. Ressalte-se que o 

contato entre escola e família não se limita as reuniões bimestrais, mais ocorre 

sempre que oportuno e funciona como subsídio para o trabalho de pais e professores 

em benefício das crianças. 

Esse Relatório é elaborado de forma ordenada, sucinta e minuciosa dos fatos 

vistos ou observados pelo professor ao longo de cada bimestre. Isso requer ao 
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professor uma postura investigativa de responsabilidade compartilhada, de tolerância 

e de diálogo frente às novidades, pois tem de se despir dos preconceitos e aprofundar 

os olhos sobre o conhecimento significativo do desenvolvimento dos seus alunos. 

Nesse sentido, o registro constitui-se elemento essencial do processo avaliativo 

e cabe ao adulto que convive com a criança proceder às anotações e demais formas 

de registro, para que, segundo Hoffmann (1997), não venha a “cair no terreno das 

impressões gerais, holísticas e na inconsistência de informações sobre a progressão 

de  aprendizagem.” 

Na avaliação formativa, a observação e o registro são instrumentos 

metodológicos fundamentais. Assim, para a realização do Registro Descritivo 

individual do Aluno o professor deve fazer registros diários com a maior frequência 

possível refletindo todas as situações relevantes em relação ao desenvolvimento do 

aluno. Sua estrutura pode contar com diversos suportes, tais como uma ficha 

individual, portfólios ou dossiês, contendo registros sobre as produções ou 

observações do aluno. O Registro Descritivo é elaborado a partir de trabalhos, 

produções individuais ou grupais, relatórios construídos pelo professor, pelo aluno e 

pelos pais, e de outros documentos que poderão ser analisados na trajetória do aluno 

na escola. 

Ao redigir o Registro Descritivo, o professor deverá destacar os pontos fortes 

dos alunos (aprendizado/habilidades); a qualidade das interações estabelecidas com 

os seus pares, o que o aluno apresenta em processo de desenvolvimento, as 

intervenções propostas e as respostas dadas pelos alunos diante das novas 

intervenções, os avanços dos alunos em todo o processo de ensino aprendizagem. 

Ressalte-se que o professor deve concluir o seu relatório positivamente, incentivando 

o aluno, a fim de demonstrar que acredita nele e em seu potencial, pois não há nada 

como uma relação afetiva recíproca para favorecer uma aprendizagem significativa. 

As crianças devem conhecer e participar da avaliação e perceber suas 

conquistas e potencialidades, sendo estimuladas a superar suas dificuldades e 

limitações. Nesse sentido, é importante que os parâmetros definidos para a 

elaboração das atividades avaliativas, possam nortear a elaboração de relatórios, 

observando as particularidades e diversidade e as adversidades de cada estudante.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A avaliação na Educação Infantil busca responder se e quando os objetivos, 

diretrizes e qualidade se têm efetivado a contento. Tenciona, portanto, cotejar a 

educação ofertada e os parâmetros indicadores de qualidade. A qualidade, embora 

seja um termo polissêmico, pode encontrar amparo se for negociada entre os 

envolvidos (BONDIOLI, 2004).  

Nessa linha, compreendemos que a coerência entre o projeto político-

pedagógico da instituição educacional, o currículo praticado e a observância aos 

espaços promotores da qualidade tornarão possíveis uma avaliação que seja 

qualitativa e, sobretudo, reveladora do processo e do alcance da função social da 

escola. Entendemos que a coordenação pedagógica e, sobretudo, o conselho de 

classe são, por excelência, espaços privilegiados para pensar, planejar, avaliar, 

avaliar-se e promover o encontro dos processos de ensinar e aprender com o alcance 

da desejada qualidade.  

A família e a instituição educacional envolvidas nesse processo podem 

encontrar-se amistosamente nos espaços do conselho de classe e nas reuniões com 

os responsáveis a fim de assegurar com lisura, transparência e ética a realização da 

avaliação. Esses espaços podem ser momentos de estímulo para crianças, famílias e 

profissionais.  

A finalidade básica da avaliação é servir para tomar decisões educativas, para 

observar a evolução e o progresso da criança e para planejar se é preciso intervir ou 

modificar determinadas situações, relações ou atividades na aula. A avaliação que 

caminha nesse sentido poderá produzir informações para aqueles que, ao avaliar, 

também aprendem.  

Para Villas Boas (2008), a avaliação é formativa e também informativa, porque 

retroalimenta o processo de ensino e de aprendizagem assim, na Educação Infantil a 

avaliação se dá principalmente pela observação sistemática, registro em caderno de 

campo, fichas, questionários, relatórios e reflexão, portfólios (exposição das 

produções das crianças), autoavaliação para as crianças maiores (importantíssima 

para a tomada de consciência da criança de seu momento de aprendizagens e 

desenvolvimento).  

Nesse sentido, as observações e registros devem ser contextualizados, isto é, 

tomando as crianças e suas histórias de vida, seus ambientes sociais e culturais 
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construtoras de um processo dinâmico e complexo de desenvolvimento pessoal e 

social. Variados devem ser os registros, tais como a escrita, a gravação de falas, 

diálogos, fotografias, vídeos, os trabalhos das crianças etc. As professoras anotam, 

por exemplo, o que observam; as impressões e ideias que têm sobre acontecimentos; 

descrevem o envolvimento das crianças nas atividades, as iniciativas, as interações 

entre as crianças etc. E usam esses registros para refletir e tirar conclusões visando 

aperfeiçoar a prática pedagógica (BRASIL, 2012:14). 

Importante ressaltar que as crianças devem participar da avaliação das 

atividades e de seu registro. Pode ser registrado o que é feito pelos professores e 

pelas crianças. O objetivo da avaliação é qualificar a mediação docente (e dos outros 

profissionais) para que as aprendizagens infantis sejam cada vez mais efetivas e 

amplas. E, por consequência, o desenvolvimento dos pequenos seja real. 

A avaliação na educação infantil deve basear-se nos seguintes objetivos: 

 Construção da identidade e da autonomia; 

 Adaptação do aluno no ambiente escolar cumprindo regras e reconhecendo 

direitos, identificando o meio; 

 Expressar-se com clareza, respeitando a temporal idade e sequência lógica 

dos fatos, reconhecer-se como membro interventor de grupos sociais e 

culturais. 

 Estabelecer vínculos afetivos com adultos e crianças; 

 Desenvolver o senso crítico e o saber ouvir; 

 Conhecer e respeitar os limites do corpo, observando autocuidado. 

 Interação e socialização da criança no meio social, familiar e escolar. 

 Ampliação progressiva dos conhecimentos de mundo; 

 Identificar a função social da escrita e leitura e utilizá-la no cotidiano; 

 Utilizar estratégias na resolução de situações problema; 

 Estabelecer vários tipos de relação: classificação, seriações, expressão de 

quantidade, ordenação, representações mentais gestuais, observação e 

formulação de hipóteses. 

SUGESTÕES DE INSTRUMENTOS 

 Trabalhos em grupos,  

 Jogos, 
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 Atividades na quadra, 

 Observação, 

 Experimentos, 

 Registro 

 Relatos dos alunos,  

 Rodinha  

 hora da novidade, 

 Bingo, 

 Participação da família  

 Arquivo de atividades para posterior comparação,  

 Momentos de troca entre profissionais  

 Conselho de classe,  

 Atividade individual, Organização pessoal,  

 Recorte, pintura e colagem. 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO NO 1° ANO (BIA) 

 Expressar-se oralmente em diferentes situações e contextos (experiências, 

vivencias, situações do cotidiano); 

 Reconhecer o alfabeto com consciência fonológica e topográfica, identificando 

letra maiúscula e minúscula e as possibilidades de combinação para formação 

de silabas e palavras; 

 Ler e escrever palavras compostas por silabas (C/V e V/C); 

 Ler e escrever em caixa alta, reconhecendo letras de diferentes formas; 

 Estabelecer relação entre significante e significado (relação palavra / objeto); 

 Sistematizar a escrita com devidas segmentações evitando junções arbitrárias 

(grupo de força), considerando desvios; 

 Estabelecer os três níveis de leitura (objetiva, avaliativa e inferencial) em 

pequenos textos verbal e não verbal, compreendendo a necessidade e o 

prazer de ler, na perspectiva do letramento; 

 Reconhecer e ler diversos gêneros textuais mais próximos do contexto escolar, 

com base em suas características; 
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 Ler e escrever e sequenciar números de 0 a 99 estabelecendo relações entre 

numeral e quantidade; 

 Fazer uso de jogos e em atividades cotidianas dos numerais ordinais; 

 Comparar, seriar, incluir, ordenar e realizar conservação de quantidade 

(crescente, decrescente, antecessor e sucessor); 

 Somar e subtrair com dois algarismos sem agrupamento; 

 Realizar composição e decomposição de numerais envolvendo unidade e 

dezena (ideia de construção da dezena); 

 Resolver por meio do desenvolvimento de procedimentos operatório 

espontâneo registro de situação-problema significativa. 

 Orientar-se e deslocar-se no espaço próximo ou em trajetórias familiares; 

 Identificar as figuras geométricas planas (quadrado, triangulo, circulo e 

retângulo), estabelecendo relações com sua representação no cotidiano; 

 Construir percepções de lateralidade através de posicionamento e 

comparações por meio de brincadeiras e jogos; 

 Situar-se no tempo utilizando gradativamente instrumentos tais como agenda e 

calendário; 

 Utilizar parte do corpo como unidade de medida; 

 Reconhecer cédulas e moedas do sistema monetário; 

 Ler, interpretar e registrar gráficos de colunas a partir de informações coletadas 

no cotidiano; 

 Fazer pesquisas em pequenos grupos a partir de situações do cotidiano com 

registro de informações envolvendo duas ou três opções de escolha; 

SUGESTÕES DE INSTRUMENTOS 

 Testes da psicogênese; 

 Conselho de classe; 

 Trabalho em grupo; 

 Desenho; 

 Jogos de alfabetização e matemáticos; 

 Relatório individual e produção de texto coletivo; 

 Reagrupamentos interlasse e intraclasse; 

 Projeto de leitura; 
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 Caixa de matemática; 

 Alfabeto móvel; 

 Bingo de alfabeto e dos números; 

 Cartão conflito, preguicinha; 

 Vídeo; 

 Cantinho de leitura, caixa de livros; 

 Laboratório de informática; 

 Gêneros textuais; 

  Livros didáticos. 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO 2º ANO (BIA) 

 Resolver situações problema envolvendo o cotidiano do aluno, expressos por 

situações orais, textos ou representações matemáticas, priorizando adição e 

subtração. 

 Ler e escrever números, utilizando conhecimentos sobre a escrita posicional 

(pelo menos até a centena Sistema de Numeração Decimal); 

 Comparar e ordenar as sequências numéricas; 

 Utilizar instrumentos de medida (convencionais, massa, capacidade e 

comprimento); 

 Localizar-se em seu ambiente e identificar características nas formas dos 

objetos; 

 Utilizar-se do raciocínio lógico compatível ao seu desenvolvimento em diversas 

situações; 

 Narrar histórias e relatos de acontecimentos com sequência cronológica e 

encadeamento dos fatos; 

 Demonstrar compreensão do sentido global de textos lidos em voz alta, por 

meio de uma conversa, de um debate ou de um reconto por escrito; 

 Ler de forma independente textos cujo conteúdo e forma lhe são familiares, 

Escrever utilizando a escrita alfabética preocupando-se com a segmentação de 

texto em palavras e frases. 

SUGESTÕES DE INSTRUMENTOS 

 Teste da psicogênese; 
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 Listas; 

 Observação; 

 Seminários; 

 Conselho de classe; 

 Trabalho em grupo; 

 Desenho; 

 Debate; 

 Ditado matemático; 

 Ditado de palavras e frases; 

 Jogos; 

 Arquivo de atividades; 

 Interpretação e compreensão de textos orais e escritos; 

 Relatório individual e produção de texto; 

 Autoavaliação, avaliação coletiva e individual. 

 

Propriedades do Sistema de Escrita Alfabética que o aluno precisa reconstruir 

para se tornar alfabetizado: 

 

 Escreve-se com letras que podem ser inventadas, que têm u repertorio finito e 

que são diferenciados de números e de outros símbolos; 

 As letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças em 

sua identidade (p, q, b, d), embora uma letra assuma formatos variados (P, p, 

P, p); 

 A ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada; 

 Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras, 

ao mesmo tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas letras; 

 Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras e 

nem todas as letras podem vir juntas de quaisquer outras; 

 As letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que pronunciamos 

e nunca levam em conta as características físicas ou funcionais dos referentes 

que substituem; 
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 As letras notam segmentos sonoros menores que as silabas orais que 

pronunciamos; 

 As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor 

sonoro e certos sons poderem ser notados com mais uma letra; 

 Além de letras, na escrita de palavras, usam-se, também, algumas marcas 

(acentos) que podem modificar e tonicidade ou som das letras ou silabas onde 

aparecem; 

 As sílabas podem variar quanto às combinações, entre consoantes e vogais 

(CV, CCV, CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC), mas a estrutura predominante no 

português é a silaba CV (consoante vogal), e todos as silabas do português 

contém, ao menos, uma vogal. (MORAIS, 2012, p.51) 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO 3º ANO (BIA) 

 A avaliação no BIA deve partir da concepção de avaliação formativa, de acordo 

com os princípios estabelecidos nas Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de 

Alfabetização. 

SUGESTÕES DE INSTRUMENTOS 

 Listas 

 Situações problema 

 Seminário 

 Ditado de palavras, frases e textos; 

 Trabalho em grupo 

 Testes da psicogênese 

 Arquivo de atividades (caderno)  

 Observação 

 Interpretação e compreensão oral 

 Desenho 

 Escrita de textos, 

 Jogos. 

 Relatório individual e produção de texto 

 Prova dissertativa 

 Ditado matemático 
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 Autoavaliação coletiva 

 Debates 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO 4º ANO 

 

 Narrar histórias conhecidas e relatos de acontecimentos mantendo o 

encadeamento dos fatos e sua sequência cronológica de maneira autônoma. 

 Perceber na fala e na escrita a necessidade de utilizar as convenções e regras da 

nossa língua; 

 Identificar as classes gramaticais relevantes como requisito básico para a 

apropriação da escrita; 

 Grafar e acentuar vocábulos; 

 Demonstrar compreensão de texto ouvido por meio de resumo de ideias 

 Realizar, oralmente ou por escrito, com auxílio do professor, sínteses e reescrita 

de textos ouvidos, de forma que sejam preservadas as ideias principais; 

 Realizar uma leitura com compreensão textual. 

 Utilizar a leitura para alcançar diferentes objetivos. Espera-se que o aluno seja 

capaz de ajustar sua leitura à diferentes objetivos utilizando os procedimentos 

adequados a cada situação; 

 Escrever textos com pontuação e ortografia de forma convencional; 

 Criar autonomia na utilização de dicionário; 

 Reconhecer, reler e identificar os diversos gêneros textuais e produzir textos 

observando a especificidade de cada um. 

 Produzir textos escritos, utilizando recursos coesivos básicos; 

 Revisar os próprios textos com objetivos de aprimorá-los; 

 Resolver situações problema que envolva contagem, medida, os significados das 

operações, utilizando estratégias pessoais de resolução e selecionando 

procedimentos de cálculo; 

 Ler e escrever os números naturais, interpretando o valor posicional de cada uma 

das ordens; 

 Realizar cálculos mentalmente e por escrito, envolvendo números naturais e 

comprovar os resultados por meios de estratégias de verificação; 
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 Medir e fazer estimativas, utilizando unidades e instrumentos mais usuais que 

melhor se ajustem a natureza da medição; 

 Construir interpretações espaciais (croquis, itinerários, maquetes, etc.) utilizando 

se de elementos de referência e estabelecendo relações entre eles; 

 Reconhecer e descrever formas geométricas tridimensionais e bidimensionais 

percebendo semelhanças diferenças entre elas e reconhecendo elementos que 

as compõem 

 Coletar dados e informações, utilizando procedimentos de organização e 

expressar o resultado por meio de tabelas e gráficos. 

 Identificar e classificar os seres vivos, elementos não vivos e suas relações no 

ecossistema; 

 Reconhecer e identificar aspectos históricos, políticos e geográficos do DF; 

 Perceber as diferentes atividades econômicas dos meios rural e urbano; 

   

SUGESTÕES DE INSTRUMENTOS 

 Trabalhos em grupo; 

 Relatórios e autoavaliação arquivados ao longo do ano para análise do 

desenvolvimento da turma e de cada aluno; 

 Debates 

 Testes e avaliações; 

 Trabalhos de pesquisa e estudos dirigidos em sala e atividades extras-classe; 

CRITÉRIO PARA AVALIAÇÃO DO 5º ANO 

 Narrar histórias conhecidas e relatos de acontecimentos, mantendo o 

encadeamento dos fatos e sua sequência cronológica, de maneira autônoma; 

Demonstrar compreensão de texto ouvido por meio de resumo de ideias    

espera-se que o aluno realize oralmente ou por escrito, resumos de texto 

ouvidos, de forma que sejam preservadas as ideias principais, de forma 

autônoma;  

 Levar os alunos à compreensão de que,  ao realizar uma leitura não se limite a 

decodificação dos procedimentos necessários para a compreensão do texto.  

 Ler, compreender e interpretar diferentes tipos de textos, fazendo inferência e a 

verificação; 
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 Utilizar a leitura para alcançar diversos objetivos: Ler para revisar, ler para 

escrever, ler por prazer; 

 Escrever textos com pontuação e ortografia convencional, ainda que com 

falhas, utilizando alguns recursos do sistema de pontuação, sabendo utilizar o 

dicionário e outras fontes impressas para resolver as dúvidas relacionadas as 

irregularidades com autonomia. 

 Produzir textos respeitando as características próprias de cada gênero, tanto 

em aspectos discursivos como gráfico espaciais, utilizando os recursos 

coercivos básicos (nexos e pontuação) e apropriados com autonomia; 

 Escrever textos considerando o leitor; 

 Resolver situações problemas que envolva contagem, medidas, operações, 

utilizando estratégias pessoais de resolução e selecionando procedimentos de 

cálculo, relacionados aos números naturais e racionais em função da situação 

proposta; 

 Calcular com agilidade, utilizando-se de estratégias pessoais e convencionais, 

distinguindo as situações que requerem resultados exatos ou aproximados. É 

“importante também, avaliar a utilização de estratégias de verificação de 

resultados”, inclusive as que fazem uso de calculadoras, envolvendo números 

naturais e racionais (apenas na representação decimal); 

 Medir e fazer estimativas sobre medidas, utilizando unidades e instrumentos de 

medidas mais usuais que melhor se ajustem à natureza de medição realizada 

(comprimento, capacidade, massa e tempo). Ler, interpretar e produzir registro; 

 Interpretar e construir interpretações espaciais (croquis, itinerários, maquetes) 

utilizando-se de elementos e referencias e estabelecendo relações entre eles; 

 Reconhecer e descrever formas geométricas tridimensionais e bidimensionais; 

 Recolher dados sobre fatos e fenômenos do cotidiano, utilizando 

procedimentos de organização e expressar o resultado utilizando tabelas e 

gráficos; 

 Desenvolver o raciocínio lógico matemático compatível com a idade. 

2. Projeto Interventivo 

A recuperação de objetivos não alcançados, individual ou grupalmente, ocorre 

de forma paralela ao desenvolvimento curricular, por meio de atividades 

diversificadas, reforço, atendimento individual e outras estratégias. 
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A reprovação para os alunos do BIA, exceto para aqueles que excederem 75% 

de frequência (LOB, art. 94, VI) dar-se à somente na Etapa III– correspondente ao 3º 

ano do EF de 09 anos; para os alunos do segundo bloco, ocorrerá somente no 5º ano, 

conforme Currículo em Movimento. 

O processo avaliativo deve fazer um caminho de mão dupla: ao mesmo tempo 

em que observa, registra e identifica, também aponta orientações para uma retomada 

de caminho, de planejamento, de objetivos e/ou conteúdos; enfim, ele contribui para 

reflexões significativas sobre as condições de aprendizagem e sobre todo o processo 

didático/pedagógico. 

Nessa perspectiva o Projeto Interventivo surge para nortear ações pontuais 

para promover avanços significativos para um grupo de alunos que apresenta 

defasagem em idade/ano escolar.   

 Com intuito de desenvolver habilidades que não foram alcançadas nos anos 

anteriores. São estratégias simples voltadas ao resgate da autoestima, voltadas à 

afetividade. As estratégias estão descritas com mais detalhe no campo Projetos 

Interdisciplinares.  

2 -Conselho de classe 

O Conselho de Classe é uma instância democrática de avaliação, com função 

de diagnóstico, aconselhamento, prognóstico, levantamento de soluções alternativas, 

elaboração de programas de recuperação, apoio, incentivo, reformulação de objetivos 

e metas, envolvimento, coleta de evidências de mudanças de comportamento etc. 

A partir de critérios preestabelecidos no âmbito da escola, compete ao 

Conselho analisar todos os aspectos que influenciam o processo de ensino e de 

aprendizagem, bem como confirma a promoção ou não do aluno. Essa última 

competência não deve ser preponderante, uma vez que uma série de outras 

possibilidades possa e deva ser buscada pelo professor e pelos administradores 

escolares, por ocasião das reuniões desse Conselho. 

Além de propiciar a “mirada” do aluno na dimensão individual, de acordo com a 

sua própria medida considerando sua capacidade pessoal e seu esforço, bem como a 

seu desempenho em relação ao grupo. O Conselho possibilita ao professor 

excelentes oportunidades para a autoavaliação com relação ao trabalho desenvolvido 

com seus alunos, em face dos novos parâmetros apresentados pelos seus pares. A 

grande finalidade do Conselho de Classe é, pois, diagnosticar as causas dos 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 
 

 

62 
_____________________________________________________________________________ 

Escola Classe 19 de Ceilândia 

 EQNM 07/09 – Área Especial S/Nº Ceilândia – DF  / Tel. 3901 – 3740 

desempenhos insatisfatórios e prognosticar ajuda indispensável à superação de tais 

deficiências. 

Para que as reuniões resultem em contribuições significativas para o processo, 

alguns procedimentos e orientações devem ser observados: 

 O aluno não deve ser rotulado pelos professores 

 As intervenções devem se constituir em observações concretas a serem 

compatibilizadas entre os professores de um mesmo aluno. 

 O aproveitamento de cada aluno e da turma deve ser debatido, analisando-se 

as causas dos baixos ou altos rendimentos. 

 As alternativas de solução para os problemas identificados devem ser 

indicados e, consequentemente, efetivados e avaliados pelos responsáveis. 

Ressalte-se que o Conselho de Classe não pode ser reduzido a constatação e 

a contemplação dos percentuais estatísticos de alunos aprovados e reprovados. 

Deve, ao contrário, promover e fortalecer, na comunidade escolar, o compromisso 

com o processo pedagógico por meio da reflexão e da discussão da prática, 

auxiliando na avaliação do cotidiano escolar, traçando caminhos que minimizem a 

evasão e a repetência escolar, e possibilitando, principalmente, a consolidação do 

Currículo. 

A Escola Classe 19, elaborou dois formulários: Educação Infantil e Anos 

Iniciais,  para nortear as ações do Conselho de Classe, que serão agregados ao 

documento oficial da Secretaria de Estado de Educação  Projeto-Político-Pedagógico  
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VII- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO  

  O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de 

decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho 

pedagógico, ele vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de 

atividades diversas, não é algo que é construído e em seguida arquivado ou 

encaminhado às autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas 

burocráticas. Ele representa a identidade histórica da escola, dessa forma, sua 

construção buscou evidenciar as fragilidades e potencialidades constantes na 

Unidade Escolar, dessa forma, os critérios previstos nesse triênio serão o ponto de 

partida para as futuras intervenções e sucessos. Em principio, fez-se o diagnóstico da 

realidade escolar, em seguida, estima-se se fazer a Avaliação Institucional, por meio 

de Assembleia constituída pelo Conselho Escolar e por fim, à medida que se fizer 

necessário, a avaliação ocorrerá como forma de refletir sobre o planejamento e 

execução das ações pedagógico-administrativas. 

O espaço da coordenação coletiva, as reuniões de pais e as avaliações 

institucionais serão também momentos adequados para tais reflexões, e a avaliação 

poderá ocorrer por meio de questionários, debates, análise de dados das avaliações 

internas e externas, reflexão sobre a participação da comunidade, dentre outros.  

A avaliação terá a finalidade de reorientar e reprogramar as atividades a serem 

realizadas, diagnosticando os avanços e as fragilidades, visando à melhoria do 

processo ensino e aprendizagem, o relacionamento entre os membros da 

comunidade escolar e a permanência, com êxito, do aluno na escola. 
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APÊNDICE I  
 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 
ANO: 2017/2019 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das ações Responsáveis Cronograma 

Gestão 
Pedagógica 

Promover reuniões pedagógicas a 
fim de direcionar o planejamento 
das habilidades e competências a 
serem desenvolvidas com os 
alunos no decorrer do ano letivo, 
conforme portaria de distribuição 
de carga horária dos professores; 

 Reunião da semana pedagógica; 

 Planejamento anual; 

 Reuniões de coordenação 
coletiva; 

 Reunião em grupos para 
planejamento. 

 Nas coordenações e 
conselho de classe. 

 Direção; 

 Coordenação; 

 Professores. 

 Durante todo o 
ano letivo. 

 

Desenvolver planejamento de 
atividades que visem reduzir o 
índice de reprovação escolar, bem 
como as distorções de idade e 
serie; 

 Planejar e executar o projeto 
interventivo; 

 Desenvolver estratégias de 
reforço; 

 Planejar e executar projeto 
reagrupamento; 

 Testes da 
psicogênese; 

 Produção de texto; 

 Simulados de 
portugês e 
Matemática 

 Coordenação;  Durante o ano 
letivo. 
 

Realizar momento cívico com 
apresentações dos alunos nos 
turnos matutino e vespertino 
mensalmente; 

 Toda ultima semana, será 
realizada hora cívica, onde 
relembraremos datas cívicas do 
mês; 

 

 Nas reuniões 
coletivas e sempre 
que se fizer 
necessário; 

 Direção; 

 Coordenação; 

 Professores; 

 Alunos; 

 Pais. 

 Durante o ano 
letivo. 
 

Desenvolver projetos que busque 
resgatar a auto-estima do aluno, 
evitando a evasão escolar; 

 Leitura de livros e textos; 

 Dinâmicas de sensibilização; 

 Rodas de bate papo. 
 

 Conselho de classe; 

 Em sala de aula; 

 Direção; 

 Coordenação; 

 Professores; 

 Alunos. 

 Durante o ano 
letivo. 
 

Alfabetizar todos as crianças no 
Máximo, até o final do 3º ano do 
ensino fundamental 

 Projeto reagrupamento ; 

 Projeto interventivo; 

 Atividades em sala de aula; 

 Nas coordenações e 
conselho de classe; 

 Em sala de aula 

 Direção; 

 Coordenação; 

 Professores; 

 Alunos. 

 Durante o ano 
letivo. 
 

Gestão das 
aprendizagens e 
dos resultados 
educacionais 

Proporcionar a todos os alunos que 
apresentem Necessidades 
Educacionais Especiais 
atendimento diferenciado durante 

 Orientar professores e monitores 
quanto ao cuidado com os 
ANEE’s; 

 Definir estratégias para 

 Coordenações;  Direção; 

 SOE; 

 EEAA; 

 AEE. 

 Durante o ano 
letivo. 
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sua permanência na escola e fora 
dela; 

planejamento e execução de 
adaptação curricular; 

Propor excursões envolvendo 
atividades culturais, de lazer e 
esportivas sempre que se fizer 
necessário; 

 Promover contato com os 
diferentes tipos de culturas e 
ambientes; 

 

 Coordenações;  Direção; 

 Coordenação; 

 Professores; 

 Monitores. 

 Durante o ano 
letivo. 

Realizar momento cívico com 
apresentações dos alunos nos 
turnos matutino e vespertino 
mensalmente; 

 Ao final de cada mês realizar 
hora cívica em ambos os turnos, 
relembrando as datas 
comemorativas de cada mês, 
sempre com apoio de uma turma; 

 Reunião de 
planejamento anual; 

 Professores   Mensalmente. 

Realizar reunião bimestral 
informativa e de sensibilização com 
os pais ou responsáveis; 

 Ao final de cada bimestre realizar 
reunião para informar os pais 
sobre o desempenho escolar; 

 Apresentação de 
relatórios e gráficos; 

 Professores   Bimestralmente. 

Coletar dados através de formulário 
de avaliação da instituição a ser 
respondido nas reuniões bimestrais 
com os pais ou responsáveis, 
levando em conta os aspectos 
sociais, pedagógicos e organização 
da escola, realizar as intervenções 
necessárias baseadas nesses 
dados; 

 Bimestralmente através de 
questionário avaliativo enviado 
aos pais e ou responsáveis; 

 

 Tabulação de 
resultados; 

 Direção.   

Realizar e cumprir a adequação 
curricular dos alunos portadores de 
necessidades especiais; 

 Analisar e adequar os conteúdos 
as necessidades de 
aprendizagem dos alunos com 
necessidades especiais; 

 Conselhos de classe.  Sala de 
recursos; 

 Professores. 

 Coordenação. 

 Bimestralmente. 

O SOE tem com meta estruturar, 
acompanhar e viabilizar junto a 
professores, alunos, funcionários e 
comunidade os projetos 
implantados nesta instituição de 
ensino com foco no aluno e no seu 
desenvolvimento pleno para o 
exercício saudável da cidadania, 
respeitando os princípios que 
norteiam a sociedade a 

 Através de projetos em sala de 
aula e reuniões com os pais e ou 
responsáveis, ou ainda com 
atendimentos individuais a 
alunos; 

 

 Nas coletivas e por 
meio de questionário 
avaliativos entregues 
a professores. 

 SOE;  Durante o ano 
letivo. 



 

_____________________________________________________________________________ 
Escola Classe 19 de Ceilândia 

 EQNM 07/09 – Área Especial S/NºCeilândia-DF / Tel. 3901 – 3740 

diversidade, e o projeto político 
pedagógico da escola; 

 
Gestão 

Participativa 

Divulgar ao término do ano letivo 
os índices de aceitação e rejeição 
aos aspectos abordados durante o 
ano, nas avaliações realizadas com 
a comunidade escolar; 

 Realizar a tabulação dos 
resultados coletadas através de 
questionários; 

 

 Na reunião ao final 
do ano letivo; 

 Direção.  Ao final do ano 
letivo. 

Divulgar bimestralmente nos 
murais da escola levando 
estatísticas dos índices alcançados 
nos formulários da avaliação 
institucional; 

 Gráficos; 

 Tabelas; 

 Questionário de avaliação; 
 

 Nas reuniões 
bimestrais; 

 Direção; 

 Coordenação. 

 Ao final do 
bimestre; 

 
Gestão de 
pessoas 

 
Criar grupo de apoio que identifique 
e resgate os alunos que tenham 03 
faltas seguidas ou 05 alternadas a 
cada semana; 

 Observar o diário de classe ; 

 Ouvir sinalização de professores; 
 

 Coordenação; 
. 

 Secretaria; 

 SOE; 

 Professores. 

 Semanalmente; 

 
Gestão 

Financeira 

Cumprir prazos estabelecidos pela 
Secretaria de Educação para 
aplicação e prestação de contas 
dos recursos recebidos pela escola 
durante o ano; 

 Realizar reuniões com a 
comunidade escolar para definir 
metas e prioridades; 

 

 Reuniões coletivas e 
conselhos de classe; 

 Direção; 

 Conselho de 
classe; 

 Mensalmente; 

 
Gestão 

Administrativa 

Colher sugestões de mudanças a 
serem feitas no funcionamento da 
escola para garantir a melhora nos 
índices de satisfação da 
comunidade escolar; 

 Através de questionário avaliativo 
e sugestões da comunidade; 

 

 Reuniões coletivas e 
questionários 
avaliativos; 

 Comunidade 
escolar; 

 Bimestralmente. 

Fomentar a qualidade da educação 
básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhorias do 
fluxo escolar e da aprendizagem de 
modo a atingir médias do IDEB 
para o DF, em todos os anos de 
vigência do PPP. 

 Projeto interventivo; 

 Projeto reagrupamento; 

 Atendimento individualizado; 

 Simulados. 
 

 Prova Brasil; 

 Provinha Brasil; 

 ANA. 

 Professores; 

 Coordenação; 

 Bimestral; 

 
 
   



 

 

 
APÊNDICE II – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

Com base no Currículo da Educação Básica da SEEDF 2014, cada escola deve apresentar a forma como promove a interdisciplinaridade, o trabalho com 
projetos, a relação da teoria com a prática, a contextualização, o trabalho com os temas transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e 
para os Direitos Humanos; Educação para a Sustentabilidade. Desenvolvimento de programas e projetos específicos (Centros de Iniciação Desportiva, Educação 
com Movimento, Programa Saúde na Escola, entre outros). 

 
 

Dias Letivos Temáticos previstos no calendário anual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Datas Eventos 

06 a 10/02 Semana Pedagógica: Reformulação do Projeto Político Pedagógico 

20 a 24/03 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com necessidades 

Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.243/2013) 

20 a 24/03 Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF(Lei Distrital nº 5.714/2016) 

08 a 12/05 Semana de Educação para a Vida (Lei Federal nº 11.998/2009) 

03/06 Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei Federal nº 12.633/2012) 

17/08 Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 5.080/2013. 

25/08 Dia Distrital da Educação Infantil (Lei Distrital da Educação Infantil) 

21/09 Dia Nacional de Pessoas com Deficiência (Lei Federal nº 11.133/2005) 

20/11 Dia Nacional da Consciência Negra (Lei Federal nº 10.639/2003) 

04/12 Dia do Orientador Educacional ( Lei Federal nº 5.564/1968) 



 

 

 

LEITURA PRODUÇÃO ESCRITA E 

ORAL: 

- Textos: verbal (escrita), não 

verbal (imagem) e multimodal 

(escrita e imagem), 

concretizados em diversos 

gêneros em diferentes 

suportes; 

- Elementos que compõem a 

estrutura e a apresentação de 

diversos gêneros e seu contexto 

de produção (características 

composicionais, autor, 

interlocutor, situação de 

interação, finalidade, suporte, 

circulação); 

- Nome próprio e de colegas: 

leitura e escrita 

- Leitura e escrita de listas 

diversas de acordo com alguns 

critérios, ordem alfabética, 

contexto semântico, etc. 

LEITURA PRODUÇÃO ESCRITA E 

ORAL: 

- Textos: verbal (escrita), não 

verbal (imagem) e multimodal 

(escrita e imagem), 

concretizados em diversos 

gêneros em diferentes suportes; 

- Elementos que compõem a 

estrutura e a apresentação de 

diversos gêneros e seu contexto 

de produção (características 

composicionais, autor, 

interlocutor, situação de 

interação, finalidade, suporte, 

circulação); 

- Leitura e escrita de listas 

diversas de acordo com alguns 

critérios, ordem alfabética, 

contexto semântico, etc. 

- Ilustração (desenhos) de 

poemas, musicas e contos de 

fadas, como forma de 

LEITURA PRODUÇÃO ESCRITA E 

ORAL: 

- Textos: verbal (escrita), não 

verbal (imagem) e multimodal 

(escrita e imagem), concretizados 

em diversos gêneros em diferentes 

suportes; 

- Elementos que compõem a 

estrutura e a apresentação de 

diversos gêneros e seu contexto de 

produção (características 

composicionais, autor, 

interlocutor, situação de interação, 

finalidade, suporte, circulação); 

- Leitura e escrita de listas diversas 

de acordo com alguns critérios, 

ordem alfabética, contexto 

semântico, etc. 

- Cantiga de roda, parlenda, trava-

língua, lenga-lenga, adivinhação, 

piadas, quadrinhas, poemas; 

- Leitura, declamação, brincadeiras 

LEITURA PRODUÇÃO ESCRITA E 

ORAL: 

- Textos: verbal (escrita), não 

verbal (imagem) e multimodal 

(escrita e imagem), concretizados 

em diversos gêneros em 

diferentes suportes; 

- Elementos que compõem a 

estrutura e a apresentação de 

diversos gêneros e seu contexto 

de produção (características 

composicionais, autor, 

interlocutor, situação de 

interação, finalidade, suporte, 

circulação); 

- Leitura e escrita de listas 

diversas de acordo com alguns 

critérios, ordem alfabética, 

contexto semântico, etc. 

- Ilustração (desenhos) de 

poemas, musicas e contos de 

fadas, como forma de 

CURRÍCULO DO 1º ANO – 2017/2017 

LÍNGUA  PORTUGUESA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 



 

 

- Bilhetes e convites – leitura e 

produção de acordo com o 

contexto de uso; 

- Ilustração (desenhos) de 

poemas, músicas e contos de 

fadas, como forma de 

interpretação do tema 

abordado; 

- Produção textual por meio de 

diversos gêneros, 

preferencialmente em situações 

reais de uso; 

- Relação imagem-texto: leitura 

de narrativas somente com 

imagens; 

- Descrição oral da sala se aula; 

- Relatos de acontecimentos do 

cotidiano; 

- Reconto de histórias por meio 

da oralidade, escrita e desenho;  

- Diversos falares regionais 

 - diferenças e semelhanças de 

sentidos de palavras e 

expressões ligadas a aspectos 

interpretação do tema 

abordado; 

- Produção textual por meio de 

diversos gêneros, 

preferencialmente em situações 

reais de uso; 

- Relação imagem-texto: leitura 

de narrativas somente com 

imagens; 

- Relatos de acontecimentos do 

cotidiano; 

- Reconto de histórias por meio 

da oralidade, escrita e desenho;  

- Diversos falares regionais – 

diferenças e semelhanças de 

sentidos de palavras e 

expressões ligadas a aspectos 

culturas; 

- Manuseio de suportes 

textuais: livros, revistas, jornal, 

gibi, folhetos, folder, encartes, 

cartazes, cartão, panfletos, etc. 

 

 

e produção; 

- Rótulos, embalagens, logomarcas 

e slogans: leitura apoiada em 

imagens e em textos (quantidade, 

forma, disposição gráfica, 

prováveis interlocutores, etc) 

- Poemas (versos e estrofes) e 

textos em prosa – diferenças entre 

estruturas; 

- Ilustração (desenhos) de poemas, 

musicas e contos de fadas, como 

forma de interpretação do tema 

abordado; 

- Produção textual por meio de 

diversos gêneros, 

preferencialmente em situações 

reais de uso; 

- Leitura e produção oral e escrita 

de gêneros que apresentam a 

NARRATIVA em sua organização 

interna: contos infantis, fábulas, 

lendas, etc. 

- Relação imagem-texto: leitura de 

narrativas somente com imagens; 

- Relatos de acontecimentos do 

interpretação do tema abordado; 

- Criação de histórias por meio de 

desenhos; 

- Produção textual por meio de 

diversos gêneros, 

preferencialmente em situações 

reais de uso; 

- Elementos que compõem a 

narrativa (presente em diversos 

gêneros): personagens (quem), 

lugar/espaço (onde), e ações (o 

quê) 

- Relação imagem-texto: leitura 

de narrativas somente com 

imagens; 

- Relatos de acontecimentos só 

cotidiano; 

- Reconto de histórias por meio 

da oralidade, escrita e desenho;  

- Diversos falares regionais – 

diferenças e semelhanças de 

sentidos de palavras e expressões 

ligadas a aspectos culturas; 

- Manuseio de suportes textuais: 



 

 

culturas; 

- Manuseio de suportes 

textuais: livros, revistas, jornal, 

gibi, folhetos, folder, encartes, 

cartazes, cartão, panfletos e 

outros. 

 

 

cotidiano; 

- Reconto de histórias por meio da 

oralidade, escrita e desenho;  

- Diversos falares regionais – 

diferenças e semelhanças de 

sentidos de palavras e expressões 

ligadas a aspectos culturas; 

- Manuseio de suportes textuais: 

livros, revistas, jornal, gibi, 

folhetos, folder, encartes, cartazes, 

cartão, panfletos, etc. 

 

livros, revistas, jornal, gibi, 

folhetos, folder, encartes, 

cartazes, cartão, panfletos, etc. 

 

 

CONHECIMENTOS 

LINGUÍSTICOS ARTICULADOS 

COM TEXTOS: 

- Símbolos, identificação e 

diferenciação (letras, números, 

figuras, etc) 

- Alfabeto: topologia de letras, 

tipos de letras (maiúsculo e 

minúsculo), ordem alfabética, 

identificação de consoantes e 

vogais; 

- Letras iniciais de palavras 

CONHECIMENTOS 

LINGUÍSTICOS ARTICULADOS 

COM TEXTOS: 

- Alfabeto: topologia de letras, 

tipos de letras (maiúsculo e 

minúsculo), ordem alfabética, 

identificação de consoantes e 

vogais; 

- Letras iniciais de palavras 

significativas – percepção de 

som; 

- Exploração de sons iniciais 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 

ARTICULADOS COM TEXTOS: 

- Alfabeto: topologia de letras, 

tipos de letras (maiúsculo e 

minúsculo), ordem alfabética, 

identificação de consoantes e 

vogais; 

- Letras iniciais de palavras 

significativas – percepção de som; 

- Relação entre grafema (letra) e 

fonema (som) – na leitura e escrita 

de palavras e textos; 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 

ARTICULADOS COM TEXTOS: 

- Alfabeto: topologia de letras, 

tipos de letras (maiúsculo e 

minúsculo), ordem alfabética, 

identificação de consoantes e 

vogais; 

- Letras iniciais de palavras 

significativas – percepção de som; 

- Relação entre grafema (letra) e 

fonema (som) – na leitura e 

escrita de palavras e textos; 



 

 

significativas – percepção de 

som;  

- Relação de letras. Palavras e 

imagens; 

- Análise de palavras 

significativas quanto a número 

de letras, sílabas orais, letras 

inicial e final; 

- Classificação se palavras que 

começam e terminam com a 

mesma letra; 

- Segmentação (divisão) oral da 

palavra em sílabas; 

- Identificação do som da sílaba 

na palavra; 

- Relação entre grafema (letra) 

e fonema (som) – na leitura e 

escrita de palavras e textos; 

- Correspondências regulares 

diretas entre letras e fonemas: 

P B T D F V 

- Oposição surda/sonora 

(diferenças sonoras) entre p/b, 

t/d, f/v 

(aliteração) ou finais (rimas) das 

palavras; 

- Segmentação (divisão) oral da 

palavra em sílabas; 

- Identificação do som da sílaba 

na palavra; 

- Relação entre grafema (letra) e 

fonema (som) – na leitura e 

escrita de palavras e textos; 

- Correspondências regulares 

diretas entre letras e fonemas: P 

B T D F V 

- Oposição surda/sonora 

(diferenças sonoras) entre p/b, 

t/d, f/v 

- Palavras novas à partir de 

outras, trocando letras e sílabas 

(PATO/MATO, GADO/DADO); 

 

 

 

 

- Correspondências regulares 

diretas entre letras e fonemas: P B 

T D F V 

- Oposição surda/sonora 

(diferenças sonoras) entre p/b, t/d, 

f/v 

- Palavras novas à partir de outras, 

trocando letras e sílabas 

(PATO/MATO, GADO/DADO); 

- Utilização da estrutura silábica CV 

para ler e escrever palavras e 

pequenos textos; 

 

- Correspondências regulares 

diretas entre letras e fonemas: P 

B T D F V 

- Oposição surda/sonora 

(diferenças sonoras) entre p/b, 

t/d, f/v 

- Utilização da estrutura silábica 

CV para ler e escrever palavras e 

pequenos textos; 

- Adjetivação oral (atribuição de 

qualidade/ características) de 

objetos enfatizando formas, cores 

e função por meio de jogos e 

brincadeiras; 

- Verbos – apenas para perceber 

e nomear ações realizadas no dia 

a dia: correr, caminhar, levantar, 

pular, comer, escovar, escrever, 

espreguiçar, etc. 

 

 



 

 

 

LITERATURA 

- Livros e obras infantis: escuta 

e manuseio; 

- Estudo de personagens 

clássicos da literatura brasileira: 

diferença da obra literária, de 

adaptações feitas pela criança; 

LITERATURA 

- Livros e obras infantis: escuta e 

manuseio; 

- Estudo de personagens 

clássicos da literatura brasileira: 

diferença da obra literária, de 

adaptações feitas pela criança; 

LITERATURA 

- Livros e obras infantis: escuta e 

manuseio; 

- Estudo de personagens clássicos 

da literatura brasileira: diferença 

da obra literária, de adaptações 

feitas pela criança; 

-Literatura e cinema: diferença 

entre o livro e o filme, realçando a 

autoria original; 

LITERATURA 

- Livros e obras infantis: escuta e 

manuseio; 

- Estudo de personagens clássicos 

da literatura brasileira: diferença 

da obra literária, de adaptações 

feitas pela criança; 

-Literatura e cinema: diferença 

entre o livro e o filme, realçando 

a autoria original; 

- Exploração estética (ritmo, rima, 

estrofe e silhueta) de gêneros da 

tradição oral: parlendas, cantigas, 

música popular, etc. 

 

 

 

MATEMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

ESTRUTURAS LÓGICAS OU 

PROCESSOS MENTAIS: 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

- Indicador de posição: número 

NÚMEROS E OPERAÇÕES NÚMEROS E OPERAÇÕES 



 

 

* Estrutura lógico-matemática 

(processos mentais): 

      - Conservação; 

      - Correspondência; 

      - Comparação; 

      - Classificação; 

      - Sequenciarão; 

      - Seriação; 

      - Ordenação; 

      - Inclusão 

NÚMEROS E OPERAÇÕES: 

- Funções do número; 

- Código (número de telefone, 

placa de carro, etc); 

- Medidas de grandeza: (2 kg, 3 

dias, horas, meio metro, R$ 5,00, 

etc) 

* Sistema de numeração 

decimal: 

- Quantificação de coleções e 

ordinal; 

* Sistema de numeração decimal: 

- Quantificação  de coleções e 

eventos; 

- Correspondência biunívoca; 

- Sequência oral numérica; 

- Zoneamento (os contados e a 

contar); 

- Conservação de quantidades; 

- Relação entre 

quantidade/símbolos/quantidade; 

- Agrupamentos e 

desagrupamentos (grupos de 10 – 

unidade de dezena); 

- Registro, leitura e escrita 

numérica de quantidades até 

menores que uma centena; 

 

 

 

 

* Sistema de numeração decimal: 

- Quantificação  de coleções e 

eventos; 

- Correspondência biunívoca; 

- Sequência oral numérica; 

- Zoneamento (os contados e a 

contar); 

- Conservação de quantidades; 

- Relação entre 

quantidade/símbolos/quantidade; 

- Agrupamentos e 

desagrupamentos (grupos de 10 – 

unidade de dezena); 

- Registro, leitura e escrita 

numérica de quantidades até 

menores que uma centena; 

- Agrupamentos e 

desagrupamentos de quantidades 

menores que a centena (2 em 2, 3 

em 3, 5 em 5, 10 em 10); 

 

 

* Sistema de numeração decimal: 

- Quantificação de coleções e 

eventos; 

- Correspondência biunívoca; 

- Sequência oral numérica; 

- Zoneamento (os contados e a 

contar); 

- Conservação de quantidades; 

- Relação entre 

quantidade/símbolos/quantidade; 

- Agrupamentos e 

desagrupamentos (grupos de 10 – 

unidade de dezena); 

- Formação de agrupamentos 

(grupo de grupo/ dezena para 

centena); 

- Registro, leitura e escrita 

numérica de quantidades até 

menores que uma centena; 

- Agrupamentos e 

desagrupamentos de quantidades 

menores que a centena (2 em 2, 3 



 

 

eventos; 

- Correspondência biunívoca; 

- Sequência oral numérica; 

- Zoneamento (os contados e a 

contar); 

- Conservação de quantidades; 

- Relação entre 

quantidade/símbolos/quantidade 

- Registro, leitura e escrita 

numérica de quantidades até 

menores que uma centena; 

- Registros pictóricos, orais ou 

escritos de experiências 

matemáticas vivenciadas a partir 

de situações-problema 

envolvendo adição (ações de 

juntar, acrescentar), subtração 

(ações de retirar, comparar) e 

divisão (ações de partilha). 

 

 

 

 

 

 

em 3, 5 em 5, 10 em 10); 

  

 

* Descobrindo o corpo como 

calculadora: 

- Adição (ações de juntar e 

acrescentar quantidades); 

* Descobrindo o corpo como 

calculadora: 

- Adição (ações de juntar e 

acrescentar quantidades); 

* Descobrindo o corpo como 

calculadora: 

- Adição (ações de juntar e 

acrescentar quantidades); 

* Descobrindo o corpo como 

calculadora: 

- Adição (ações de juntar e 

acrescentar quantidades); 



 

 

- Subtração ( ações de retirar e 

comparar e completar 

quantidades); 

- Multiplicação (ações de agrupar 

parcelas iguais, combinações); 

- Divisão (ideias de repartir a 

coleção em partes iguais e 

determinação de quantas vezes 

uma quantidade cabe em outra); 

 

- Subtração ( ações de retirar e 

comparar e completar 

quantidades); 

- Multiplicação (ações de agrupar 

parcelas iguais, combinações); 

- Divisão (ideias de repartir a 

coleção em partes iguais e 

determinação de quantas vezes 

uma quantidade cabe em outra); 

- Subtração ( ações de retirar e 

comparar e completar 

quantidades); 

- Multiplicação (ações de agrupar 

parcelas iguais, combinações); 

- Divisão (ideias de repartir a 

coleção em partes iguais e 

determinação de quantas vezes 

uma quantidade cabe em outra); 

- Sistema Monetário Brasileiro 

(reconhecimento de cédulas e 

moedas). 

 

- Subtração ( ações de retirar e 

comparar e completar 

quantidades); 

- Multiplicação (ações de agrupar 

parcelas iguais, combinações); 

- Divisão (ideias de repartir a 

coleção em partes iguais e 

determinação de quantas vezes 

uma quantidade cabe em outra); 

 

Grandezas e Medidas 

- Noções de tempo (antes, 

durante e depois; dia, semana, 

mês e ano; manhã, tarde e 

noite); 

- Exploração e utilização do 

calendário, da rotina e da 

agenda; 

 

Grandezas e Medidas 

- Noções de tempo (antes, 

durante e depois; dia, semana, 

mês e ano; manhã, tarde e noite); 

- Exploração e utilização do 

calendário, da rotina e da agenda; 

Grandezas e Medidas 

- Utilização das partes do corpo 

como unidade de medida; 

- Medida de tempo; 

- Noções de intervalos de tempo e 

uso deste tempo para realizar 

atividades diversas; 

- Noções de tempo (antes, 

durante e depois; dia, semana, 

mês e ano; manhã, tarde e noite); 

Grandezas e Medidas: 

- Noções de tempo (antes, 

durante e depois; dia, semana, 

mês e ano; manhã, tarde e noite); 

- Exploração e utilização do 

calendário, da rotina e da agenda; 

- Reconhecimento de 

instrumentos mais usuais de 

medidas e seus significados nos 

contextos sociais; 

- Reconhecimento de unidades de 



 

 

- Medidas de tempo: hora inteira, 

meia hora; 

- Registros pictóricos, orais e ou 

escritos das experiências 

matemáticas vivenciadas 

envolvendo a utilização de 

medidas não padronizadas 

(exemplo: fases da lua) e 

convencionais (hora nteira, meia 

hora); 

- Exploração e utilização do 

calendário, da rotina e da agenda; 

- Comparação e socialização de 

estratégias pessoais a partir do 

uso de instrumentos de medidas 

não convencionais. Exemplo: 

palmo, passos, uso de fitas de 

comprimentos variados, 

distâncias; 

- Reconhecimento de 

instrumentos mais usuais de 

medidas e seus significados nos 

contextos sociais; 

- Reconhecimento de unidades de 

medidas convencionais: metro, 

medidas convencionais: metro, 

litro e quilograma. 



 

 

litro e quilograma. 

Espaço e Forma: 

- Reconhecimento da 

corporeidade (semelhanças, 

diferenças e respeito às 

singularidades); 

- Orientação e deslocamento; 

-  No espaço vivido, em 

trajetórias familiares (casa, 

vizinhança, escola); 

- Registro, relato e socialização 

de orientação e deslocamento do 

espaço; 

- Representação e localização de  

objetos e de pessoas; 

- Noção de lateralidade, 

posicionamento e comparações; 

- Acima de/abaixo 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 

Espaço e Forma 

- Reconhecimento da 

corporeidade (semelhanças, 

diferenças e respeito às 

singularidades); 

- Orientação e deslocamento; 

- Representação e localização de 

objetos e de pessoas; 

- Noção de lateralidade, 

posicionamento e comparações; 

- Acima de/abaixo de, à direita 

de/à esquerda de, em frente 

de/atrás de, no meio de, diante 

de, em torno de (ao redor 

de/,dentro/fora, antes de/depois 

de, ao lado de, entre, 

horizontal/vertical, menor 

que/maior que, igual a/inferior 

a/superior a; 

- Sentidos: para baixo/Pra cima, 

por baixo/por cima, para 

dentro/para fora, para trás/para 

frente, por detrás/pela frente, 

através de, para a direita/para a 

Espaço e Forma 

- Reconhecimento da 

corporeidade (semelhanças, 

diferenças e respeito às 

singularidades); 

- Orientação e deslocamento; 

- Reconhecimento da 

corporeidade (semelhanças, 

diferenças e respeito às 

singularidades); 

- Orientação e deslocamento; 

- Representação e localização de 

objetos e de pessoas; 

- Noção de lateralidade, 

posicionamento e comparações; 

- Acima de/abaixo 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 

Espaço e Forma 

- Reconhecimento da 

corporeidade (semelhanças, 

diferenças e respeito às 

singularidades); 

- Orientação e deslocamento; 

- Representação e localização de 

objetos e de pessoas; 

- Noção de lateralidade, 

posicionamento e comparações; 

- Acima de/abaixo de, à direita 

de/à esquerda de, em frente 

de/atrás de, no meio de, diante 

de, em torno de (ao redor 

de/,dentro/fora, antes de/depois 

de, ao lado de, entre, 

horizontal/vertical, menor 

que/maior que, igual a/inferior 

a/superior a; 

- Sentidos: para baixo/Pra cima, 

por baixo/por cima, para 

dentro/para fora, para trás/para 

frente, por detrás/pela frente, 

através de, para a direita/para a 



 

 

que/maior que, igual a/inferior 

a/superior a; 

- Sentidos: para baixo/Pra 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; 

- Reconhecimento de formas 

geométricas espaciais e planas 

em contextos variados; 

- Percepção de formas 

geométricas nos objetos.  

 

esquerda, horizontal/vertical; 

- Reconhecimento de formas 

geométricas espaciais e planas em 

contextos variados; 

- Percepção de formas 

geométricas nos objetos.  

 

 

 

a/superior a; 

- Sentidos: para baixo/Pra 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; 

- Reconhecimento de formas 

geométricas espaciais e planas 

em contextos variados; 

- Percepção de formas 

geométricas nos objetos.  

 

esquerda, horizontal/vertical; 

- Reconhecimento de formas 

geométricas espaciais e planas em 

contextos variados; 

- Percepção de formas 

geométricas nos objetos.  

 

 Tratamento da Informação 

- Tabelas simples; 

- Decodificação de sinalizações, 

placas e códigos mais 

significativos do contexto 

sociocultural; 

 

Tratamento da Informação 

- Tabelas simples; 

- Construção de tabelas;  

- Leitura, interpretação e análise 

de gráficos, de colunas 

(pictóricas); 

- Decodificação de sinalizações, 

placas e códigos mais 

significativos do contexto 

Tratamento da Informação 

- 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); 

Tratamento da Informação 

- Tabelas simples; 

- Decodificação de sinalizações, 

placas e códigos mais significativos 

do contexto sociocultural; 

 



 

 

sociocultural; - Decodificação de sinalizações, 

placas e códigos mais 

significativos do contexto 

sociocultural; 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS: HISTÓRIA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Eu, nome, sobrenome 

(conteúdo histórico e afetivo); 

- Documentos pessoais, certidão 

de nascimento, cartão de vacina, 

registros; 

- Registros da história pessoal: 

gráficos (fotos, imagens, 

desenhos), autorretrato, 

preferências, desejos; 

- Minhas características: 

semelhanças e diferenças com 

relação ao outro; 

- Interesses, brincadeiras, traços, 

regras pessoais, 

responsabilidades; 

- Eu, nome, sobrenome 

(conteúdo histórico e afetivo); 

- Documentos pessoais, certidão 

de nascimento, cartão de vacina, 

registros; 

- Registros da história pessoal: 

gráficos (fotos, imagens, 

desenhos), autorretrato, 

preferências, desejos; 

- Minhas características: 

semelhanças e diferenças com 

relação ao outro; 

- Interesses, brincadeiras, traços, 

regras pessoais, 

responsabilidades; 

- Eu, nome, sobrenome 

(conteúdo histórico e afetivo); 

- Documentos pessoais, certidão 

de nascimento, cartão de vacina, 

registros; 

- Registros da história pessoal: 

gráficos (fotos, imagens, 

desenhos), autorretrato, 

preferências, desejos; 

- Minhas características: 

semelhanças e diferenças com 

relação ao outro; 

- Interesses, brincadeiras, traços, 

regras pessoais, 

responsabilidades; 

- Eu, nome, sobrenome 

(conteúdo histórico e afetivo); 

- Documentos pessoais, certidão 

de nascimento, cartão de vacina, 

registros; 

- Registros da história pessoal: 

gráficos (fotos, imagens, 

desenhos), autorretrato, 

preferências, desejos; 

- Minhas características: 

semelhanças e diferenças com 

relação ao outro; 

- Interesses, brincadeiras, traços, 

regras pessoais, 

responsabilidades; 



 

 

- Eu e a família: convivência 

familiar, valorização e respeito 

aos membros da família; história 

de vida familiar; 

- Vida em família: identificação 

dos membros da família (árvore 

genealógica), relações de 

parentesco, normas e regras 

familiares; 

- Ordenação dos dias da semana, 

mês e ano na perspectiva da 

construção do tempo 

cronológico; 

- Eu e o outro: diversidade 

sociocultural. 

- Eu e a família: convivência 

familiar, valorização e respeito 

aos membros da família; história 

de vida familiar; 

- Vida em família: identificação 

dos membros da família (árvore 

genealógica), relações de 

parentesco, normas e regras 

familiares; 

- Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, Estatuto da 

Criança e do Adolescente, 

Estatuto do Idoso. 

- Eu e a família: convivência 

familiar, valorização e respeito 

aos membros da família; história 

de vida familiar; 

- Vida em família: identificação 

dos membros da família (árvore 

genealógica), relações de 

parentesco, normas e regras 

familiares; 

- Instrumentos e marcadores de 

tempo (relógios, calendários...) 

elaborados e ou utilizados por 

sociedades ou grupos de convívio 

em diferentes localidades; - 

Ordenação dos dias da semana, 

mês e ano na perspectiva da 

construção do tempo 

cronológico;  

- Eu e o outro: diversidade 

sociocultural.   

- Eu e a família: convivência 

familiar, valorização e respeito 

aos membros da família; história 

de vida familiar; 

- Vida em família: identificação 

dos membros da família (árvore 

genealógica), relações de 

parentesco, normas e regras 

familiares; 

- Reconhecimento do contexto da 

desigualdade étnico-racial, 

sociocultural e de gênero na 

sociedade; 

- Conhecimento da história de 

comunidades locais, rurais, 

quilombolas, indígenas e outras 

na região em que vive. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIÊNCIAS HUMANAS: GEOGRAFIA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Paisagens da sua escola e locais 

próximos a sua residência; 

- Preservação do ambiente 

(familiar, escolar e circunvizinho) 

e dos recursos naturais; 

- Espaço da casa: minha casa, 

meu endereço, meu telefone; 

- Espaço da sala de aula, a 

posição de objetos e estudantes, 

frente, atrás, em cima, embaixo, 

dimensões (altura, comprimento, 

largura) 

- Espaço da escola: sala de aula, 

espaços brincantes, sala de 

leitura, demais dependências; 

- (localização, utilização, 

reorganização e conservação); 

- Espaço da escola: espaços 

escolares, pontos comuns e 

semelhantes; referência da escola 

– posições: (direita, esquerda, 

interior, exterior, vizinhança, 

- Espaço da vizinhança: a rua 

onde moro, comércio local, 

espaços de lazer, órgãos públicos 

(posto de saúde, delegacias, 

hospitais, escolas). 

- Práticas de conservação e 

desenvolvimento de atitudes 

sustentáveis (redução do 

consumo, reciclagem); 

- Comunidades rurais, 

quilombolas e indígenas. 

- Registros cartográficos (mapas, 

guias de ruas, endereços); 

maquetes, globo terrestre. 



 

 

separação); espaço externo da 

escola – ligação da escola com 

outros lugares; 

- Representações dos diferentes 

espaços. 

CIÊNCIAS NATURAIS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Ocorrência do dia e da noite 

(diferenças e semelhanças entre 

dia e noite); 

- Poluição do meio ambiente; 

- Água – importância, 

características e uso sustentável; 

 Ser Humano e saúde: 

- Identificação das partes e 

noções básicas das funções do 

corpo humano; 

- Semelhanças entre parentes 

consanguíneos; 

- Semelhanças e diferenças entre 

os seres humanos; 

- Cuidados com o corpo; 

- Posições do sol durante o dia e 

suas relações com as sombras; 

- Importância do sol para a 

manutenção da vida; 

- Ações do homem no ambiente: 

naturais e ambientes construídos 

(preservação do ambiente em 

que vive); 

 Ser Humano e saúde: 

- Percepção do ambiente e 

orientação espacial por meio dos 

órgãos sensoriais e da ludicidade; 

- Alimentação saudável. 

 Animais e Plantas:  

- classificação e características – 

locomoção, alimentação, 

revestimento do corpo, interação 

com o ser humano, etc. (a partir 

de critérios estabelecidos pelos 

estudantes); 

- Relação dos seres vivos com o 

ambiente: falta de alimento, 

desmatamento, captura, 

predação, situações ambientais, 

extinção. 

 Recursos Tecnológicos: 

- Invenções e descobertas 

realizadas pela humanidade no 

ambiente familiar. - Posições do 

sol durante o dia e suas relações 

- Matérias primas: borracha, 

metais, plástico e papel; 

 Recursos Tecnológicos: 

- Transformações científicas e 

suas influências no meio físico e 

social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Higiene. com as sombras; 

- Importância do sol para a 

manutenção da vida; 

- Ações do homem no ambiente: 

naturais e ambientes construídos 

(preservação do ambiente em 

que vive); 

 Ser Humano e saúde: 

- Percepção do ambiente e 

orientação espacial por meio dos 

órgãos sensoriais e da ludicidade; 

- Alimentação saudável. 

 

 

 

 

 

 

ENSINO RELIGIOSO AO LONGO DO ANO 

 Alteridade: 

- Auto percepção e relacionamento com o outro; 

- Convívio escolar: respeito, justiça, solidariedade no ambiente escolar; 

- Ações voluntárias como expressão da alteridade humana; 

- Conhecimento e respeito da sua religiosidade e da do outro; 

- Convivência humana e ações éticas. 



 

 

- Convivência humana e ações éticas 

- Convivência humana e ações éticas. 

- Convivência humana e ações éticas. 

 Simbolismo Religioso: 

- Objetos simbólicos como expressão do fenômeno religioso; 

- Cantos presentes nas diferentes manifestações religiosas. 

- Objetos simbólicos como expressão do fenômeno religioso; 

- Cantos presentes nas diferentes manifestações religiosas. 

- Objetos simbólicos como expressão do fenômeno religioso; 

- Cantos presentes nas diferentes manifestações religiosas. 

- Objetos simbólicos como expressão do fenômeno religioso; 

- Cantos presentes nas diferentes manifestações religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CURRÍCULO DO 2º ANO – 2017 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA  

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Leitura e Interpretação 

- Elementos que compõem os 

gêneros textuais, finalidade, 

função social e suporte. 

- Roda de conversa: Regras para 

escuta, fala e manutenção do 

tema. 

- Manuseio e identificação de 

suporte/portadores. 

- Texto verbal, não verbal e 

multimodal. 

- Tipo de texto: Narrativo 

*Gênero textual: conto de fadas 

* Características textuais. 

* Identificação das personagens 

principais (quem?) e lugar 

(onde?). 

Leitura e Interpretação 

- Roda de conversa: regras para 

escuta, fala e manutenção do 

tema. 

- Manuseio e identificação de 

suportes/portadores. 

- Interpretação nos três tipos de 

leitura: objetiva, inferencial e 

avaliativa. 

- Tipo textual: Narrativo. 

* Gênero Textual: Fábula; 

- Caracterização e diferenciação 

de diversos gêneros textuais 

quanto a aspectos 

composicionais mais marcantes, 

elementos que compõem o 

gênero, finalidade, função social 

e suporte. 

Leitura e Interpretação 

- Elementos que compõem os 

gêneros textuais, finalidade, 

função social e suporte. 

- Roda de conversa: Regras para 

escuta, fala e manutenção do 

tema. 

- Manuseio e identificação de 

suportes/portadores. 

- Leitura e interpretação nos três 

níveis: objetiva, inferencial e 

avaliativa. 

- Tipo Textual: Narrativo 

* Gênero Textual: Lendas; 

* Comparação e diferenciação de 

diversos gêneros textuais quanto 

a elementos que compõem o 

gênero, finalidade, função social 

Leitura e Interpretação 

- Elementos que compõem os 

gêneros textuais, finalidade, 

função social e suporte. 

- Roda de conversa: regras para 

escuta, fala e manutenção do 

tema. 

- Manuseio e identificação de 

suportes/portadores 

- Leitura e interpretação nos três 

níveis: objetiva, inferencial e 

avaliativa. 

- Escuta de suporte/portador 

mais apropriado para a 

publicação do gênero produzido: 

mural, jornal da escola, caderno, 

livro, etc. 

- Tipo Textual: Poético 



 

 

- Tipo Textual: 

Instrucional/injuntivo 

* Gêneros textuais; 

* Bilhete; 

* Carta (livro: A verdadeira 

história de chapeuzinho 

vermelho). 

- Cartazes informativos e 

anúncios publicitários – 

levantamento de hipóteses sobre 

produtos, informações explícitas, 

finalidade e construção de senso 

crítico. 

* Gênero Textual: Injuntivo 

instrucional; 

- Gêneros Textuais: 

* Rótulos/embalagens 

* Receitas 

* Convite 

* Lista 

* Reportagem (significativa): 

leitura, compreensão, 

identificação e escrita de 

manchetes. 

- Modos de falar: regionalismo, 

sotaques, adequação linguística à 

situação comunicativa.  

 

 

e suporte. 

* Escolha de suporte/portador 

mais apropriado para publicação 

do gênero produzido: mural, 

jornal da escola, caderno, livro, 

etc. 

* Características físicas do 

personagem principal e do lugar, 

sequência de ações (começo, 

meio e fim) das narrativas. 

- Tipo Textual: 

Instrucional/Injuntivo 

* Gênero Textual: regras de jogo, 

manuais; 

* Leitura, compreensão e 

produção. 

- Gêneros Textuais: 

* Parlendas 

* Trava-línguas 

* Adivinhações 

* Cantigas de roda 

* Gênero Textual: Poema/Poesia, 

quadrinhas. 

- Leitura, compreensão, escrita e 

declamação de poemas. 

- Exploração da rima e da 

musicalidade. 

- Ilustração (desenhos ou 

colagem de figuras) de poemas 

como forma de interpretação do 

tema abordado. 

 

Conhecimentos linguísticos Conhecimentos linguísticos Conhecimentos linguísticos Conhecimentos linguísticos 



 

 

articulados com textos 

- Alfabeto: 

* Topologia das letras (diferentes 

tipos de letra e traçado); 

* Tipos de letras (maiúsculo e 

minúsculo); 

* Ordem alfabética; 

* Identificação de consoantes e 

vogais. 

- Consciência fonológica: 

* Relação de palavras com 

imagens; 

* Exploração de sons iniciais 

(aliterações) ou finais (rimas) das 

palavras; 

* Segmentação oral e escrita, da 

palavra em sílabas; 

* Identificação do som da sílaba 

na palavra; 

* Relação de grafema (letra) e 

fonema (som) – na leitura e na 

escrita. 

articulados com textos 

- Relação de palavras com 

imagens. 

- Consciência fonológica: 

* Exploração de sons iniciais 

(aliterações) ou finais (rimas) das 

palavras; 

* Identificação do som da sílaba 

na palavra; 

* Relação entre grafema (letra) e 

fonema (som) – na leitura e na 

escrita. 

- Correspondências regulares 

contextuais entre letra ou grupo 

de letras e seus sons: 

* J (com as vogais a, o, u); 

* Uso do R/RR – r (rua, barata, 

honra, porta), rr (carro); 

* E ou I (perde, perdi) 

* O ou U (cachorro, cachorru). 

- Segmentação de palavras no 

texto considerando a 

articulados com textos 

- Correspondências regulares 

contextuais entre letra ou grupo 

de letras e seus sons:  

* C/QU (cadela e quilo); 

* O ou U (bambu, bambo); 

* Z em início de palavra (zebra, 

zangado); 

* Uso do S/SS em palavras com S, 

s (sapo), ss (pássaro); 

* S com som de Z. 

- Segmentação de palavras no 

texto considerando a 

hipossegmentação e a 

hipersegmentação. 

- Concordância nominal para 

aperfeiçoamento de textos: 

gênero e número. 

- Pronome pessoal (elemento de 

coesão para evitar repetições de 

nomes). 

 

articulados com textos 

- Correspondências regulares 

contextuais entre letra ou grupo 

de letras e seus sons: 

* AM/ÃO 

* R final de sílaba 

- Uso do til. 

- Verbos – apenas para perceber 

e nomear ações na leitura e 

escrita de textos. 

- Concordância verbal para 

aperfeiçoamento de texto: 

sujeito e verbo. 



 

 

- Correspondências regulares 

diretas entre letras e fonemas: 

P/B, T/D, F/V. 

- Correspondências regulares 

contextuais entre letra ou grupo 

de letras e seus sons: G/GU 

(garoto/guerra). 

- Nasalação: Uso do M e N no 

final da sílaba. 

- Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, 

CVC, CVV, V, CCVCC, CVCC e 

outras. 

- Vocabulário – ampliação a partir 

da compreensão de significados 

contextualizados. 

- Segmentação de palavras no 

texto considerando a 

hipossegmentação e a 

hipersegmentação. 

- Substantivo Comum e Próprio: 

* Uso da letra 

(maiúscula/minúscula). 

* Identificação na frase: Quem? O 

quê? 

hipossegmentação e a 

hipersegmentação. 

- Pontuação – uso do travessão e 

dois pontos. 

- Substantivo: número do 

substantivo (singular e plural). 

- Adjetivação (sem nomenclatura) 

– ênfase na atribuição de 

características (como é?). 



 

 

- Gênero masculino e feminino. 

- Pontuação: Uso do ponto final, 

ponto de interrogação e vírgula. 

- Acentuação: acento agudo e 

acento circunflexo.  

   

PRODUÇÃO ESCRITA E ORAL 

- Uso adequado do caderno: 

* Orientação da esquerda para a 

direita, de cima para baixo; 

* Uso de margem e parágrafo; 

* Translineação das palavras. 

- Desenvolvimento da oralidade 

(reconto oral e produção) 

- Produção de frases. 

- Produção de bilhetes 

coletivamente e/ou individual. 

- Produção de cartas, 

coletivamente e/ou individual. 

- Cartazes educativos – produção 

de acordo com o assunto 

PRODUÇÃO ESCRITA E ORAL 

- Desenvolvimento da oralidade. 

- Produção textual de receitas. 

- Produção de convite. 

- Produção de parágrafo 

(individual ou coletivamente). 

- Contação de histórias. 

- Reconto oral e produção. 

PRODUÇÃO ESCRITA E ORAL 

- Recontos e reescrita de histórias 

mudando o início, o final ou outra 

parte. 

- Histórias em Quadrinhos: 

exploração de inferências e 

previsões a partir da sequência 

de imagens. 

- Produção de Histórias a partir 

de imagens. 

- Reconto de histórias. 

- Trabalho com textos lacunados. 

PRODUÇÃO ESCRITA E ORAL 

- Produção de quadrinhas. 

- Uso de poemas lacunados, para 

completar com palavras que 

rimam. 

- Produção de paródias. 



 

 

trabalhado. 

- Relatos espontâneos de 

acontecimentos, histórias e 

experiências vividas, orais e 

escritos. 

 

 

 

 

MATEMÁTICA  

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Trabalho com os processos 

mentais ao longo do ano ( 

Conservação, Correspondência, 

Comparação, Classificação, 

Sequênciação, Seriação, 

Ordenação, Inclusão). 

Números e operações 

- Diferença entre número de 

outros sinais gráficos. 

- Função social do número: 

* Indicador de quantidade de 

- Trabalho com os processos 

mentais ao longo do ano ( 

Conservação, Correspondência, 

Comparação, Classificação, 

Sequênciação, Seriação, 

Ordenação, Inclusão). 

Números e operações 

- Sistema de numeração Decimal: 

* Formação da centena; 

* Nomenclatura: centena e meia 

- Trabalho com os processos 

mentais ao longo do ano ( 

Conservação, Correspondência, 

Comparação, Classificação, 

Sequênciação, Seriação, 

Ordenação, Inclusão). 

Números e operações 

- Sistema de Numeração Decimal: 

* Formação de agrupamentos 

(grupo de grupo/dezena para 

centena); 

- Trabalho com os processos 

mentais ao longo do ano ( 

Conservação, Correspondência, 

Comparação, Classificação, 

Sequênciação, Seriação, 

Ordenação, Inclusão). 

Números e operações 

- Sistema de Numeração Decimal: 

* Registro, leitura e escrita 

numérica de quantidades até 

999; 



 

 

elementos de uma coleção; 

* Posição (ordem); 

*Código (Nº de telefone, placa de 

carro) e  

* Medidas (2kg, 3 dias, 24 horas, 

meio metro, R$ 5,00, etc). 

- Sistema de Numeração Decimal: 

* Quantificação de coleções e 

eventos; 

* Correspondência biunívoca; 

* Sequência oral numérica; 

* Zoneamento (os contados e a 

contar); 

* Conservação de quantidade; 

* Relação entre: 

Quantidade/quantidade, 

Quantidade/símbolo, 

Símbolo/quantidade; 

* Formação de grupos (grupos de 

10 – unidade para a dezena. 

* Valor posicional dos números; 

centena; 

* Formação de agrupamentos 

(grupo de grupo/dezena para 

centena); 

* Registro, leitura e escrita 

numérica de quantidades até 

399: 

* Valor posicional; 

* Ordem crescente e decrescente 

* Antecessor e sucessor; 

* Pares e ímpares; 

* Sequência numérica de: 2 em 2, 

3 em 3, 5 em 5, 10 em 10. 

* Relação entre: Quantidade/ 

quantidade, Quantidade/símbolo, 

Símbolo/quantidade; 

* Agrupamentos e 

desagrupamentos de quantidades 

até 399. 

- Subtração (ações de retirar e 

comparar e completar 

quantidades) USO DE MATERIAL 

* Registro leitura e escrita 

numérica de quantidades até 

599: 

* Valor posicional; 

* Ordem crescente e 

decrescente; 

* Antecessor e Sucessor; 

* Pares e ímpares; 

* Sequências numéricas de 2 e 2, 

3 em 3, 5 em 5, 10 em 10. 

* Relação entre: 

* Quantidade/quantidade; 

* Quantidade/símbolo; 

* Símbolo/quantidade. 

* Agrupamentos e 

desagrupamentos de quantidades 

até 599. 

- Multiplicação (ações de agrupar 

parcela iguais, combinações, 

proporcionalidade e disposição 

retangular) 

* Valor posicional; 

* Ordem crescente e 

decrescente; 

* Antecessor e sucessor; 

* Pares e ímpares; 

* Sequências numéricas: 2 em 2, 

3 em 3, 5 em 5, 10 em 10. 

* Relação entre: 

* Quantidade/quantidade 

*Quantidade/símbolo 

* Símbolo/quantidade 

* Agrupamentos e 

desagrupamentos de quantidades 

até 999. 

* Comparações entre números: 

quem é maior, quem é menor, 

quem está entre. 

- Divisão (ideias de repartir a 

coleção em partes iguais e 

determinação de quantas vezes 

uma quantidade cabe na outra). 

USO DO MATERIAL CONCRETO. 



 

 

* Nomenclaturas: unidade e 

dezena; 

* Registro, leitura e escrita 

numérica de quantidade até 99: 

* Comparação entre os números; 

* Números pares e números 

ímpares; 

* Antecessor e sucessor; 

* Ordem crescente e 

decrescente; 

* Agrupamentos e 

desagrupamentos de quantidades 

até 99 (material concreto). 

- Adição (ações de juntar e 

acrescentar). USO DE MATERIAL 

CONCRETO. 

- Registros pictóricos, orais e/ou 

escritos em situações-problema 

envolvendo as ideias da adição. 

  

CONCRETO. 

* Registros pictóricos, orais e/ou 

escritos de experiências 

matemáticas vivenciadas a partir 

de situações-problema 

envolvendo a subtração (ações de 

retirar, comparar). 

* Fatos fundamentais da 

subtração em situações 

significativas que desenvolvam o 

cálculo mental. 

- Registros pictóricos, orais e ou 

escritos de experiências 

matemáticas vivenciadas a partir 

de situações-problema 

envolvendo a divisão (ações de 

partilha). 

- Fracionamento da unidade para 

representar a partilha: metade, 

(meio) em situações do cotidiano.   

GRANDEZAS E MEDIDAS 

- Utilização de medidas não 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

- Medidas de comprimento: 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

- Medidas de capacidade: 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

- Medidas de massa: 



 

 

padronizadas. 

- Comparação de grandezas de 

mesma natureza, por meio de 

estratégias pessoais e pelo uso de 

instrumentos de medidas não 

convencionais e convencionais. 

- Reconhecimento de 

instrumentos de medidas e seus 

significados nos contextos sociais. 

- Medida de tempo: 

* Breve histórico das medidas de 

tempo; 

* Noções de tempo (ontem, hoje, 

amanhã, dia, semana, mês e ano, 

manhã, tarde e noite;. 

* Medida de tempo: hora inteira 

e meia hora; 

* Leitura de relógio digital e 

analógico; 

* Tempo familiar: o dia a dia 

familiar; 

* Tempo escolar: bimestre, 

semestre, rotina escolar. 

* Histórias das medidas de 

comprimento; 

* Utilização de medidas não 

padronizadas; 

* Utilização do corpo como 

unidade de medida; 

* Reconhecimento de 

instrumentos de medidas e seus 

significados nos contextos sociais; 

* Medidas-padrão: Metro e 

centímetro. 

- Sistema Monetário Brasileiro: 

* Reconhecimento e comparação 

de cédulas e moedas (trocas). 

* Utilização de cédulas em 

situações-problema; 

* Composição de 1 real como 

uma centena de centavos. (R$ 

1,00 = 100 X R$ 0,01; 1 real = 100 

centavos). 

* Utilização de medidas não 

padronizadas; 

* Breve histórico  das Medidas de 

Capacidade; 

* Reconhecimento de 

instrumentos de medidas e seus 

significados nos contextos sociais; 

* Comparação de grandezas de 

mesma natureza, por meio de 

estratégias pessoais e pelo uso de 

instrumentos de medidas não 

convencionais e convencionais. 

* Uso das medidas-padrão: Litro 

e meio litro. 

* Utilização de medidas não 

padronizadas; 

* Breve histórico das medidas de 

massa; 

* Reconhecimento de 

instrumentos de medidas e seus 

significados nos contextos sociais. 

* Comparação de grandezas de 

mesa natureza, por meio de 

estratégias pessoais e pelo uso de 

instrumentos de medidas não 

convencionais e convencionais. 

* Uso das medidas-padrão: Quilo 

e meio quilo. 



 

 

* Evolução do tempo: a semana, 

os meses, o ano 

Espaço e forma 

- Noção de lateralidade, 

posicionamento e comparações: 

* Acima de/abaixo de; 

* Em cima de/em baixo de; 

* À direita de/à esquerda de; 

* Em frente de/atrás de, no meio 

de; 

* Diante de, em torno de, (ao 

redor de), 

* Dentro/fora 

* Antes de/depois de; 

* Ao lado de, entre; 

* Horizontal/vertical, menor 

que/maior que; 

* Igual a/inferior a/superior a 

Sentidos: 

* Para baixo/para cima; 

Espaço e forma 

- Orientação e deslocamento: 

* No espaço vivido, em trajetórias 

familiares (casa, vizinhança, 

escola); 

* Registro, relato e socialização 

de orientação de deslocamento 

no espaço; 

* Representação e localização de 

objetos e de pessoas. 

Espaço e forma 

- Formas geométricas planas em 

contextos variados: 

* Percepção das formas 

geométricas nos objetos; 

* Identificação de formas 

geométricas planas. 

Espaço e forma 

- Semelhanças e diferenças entre 

as formas geométricas espaciais. 

- Formas geométricas espaciais 

em contextos variados: 

* Percepção das formas 

geométricas nos objetos. 

* Identificação de formas 

geométricas espaciais. 



 

 

* 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.  

Tratamento da Informação 

- Leitura, interpretação e análise 

de gráficos de colunas. 

- Organização dos registros das 

informações: Gráficos de coluna. 

 

Tratamento da Informação 

- Organização dos registros das 

informações:  

* Tabela simples. 

Tratamento da informação 

- Leitura, interpretação e análise 

de tabelas simples. 

- Registro de forma variada da 

coleta de informações em 

situações de pesquisa, jogos e 

brincadeiras. 

 

 

 

 

 

 

Tratamento da Informação 

- Organização dos registros das 

informações: 

* Tabelas simples; 

* Gráficos de coluna; 

* Construção de tabelas. 



 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS: HISTÓRIA   

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- A vida em família: identificação 

dos membros da família, relações 

de parentesco, normas e regras 

familiares. 

- Histórico da família: 

sobrenomes, origem, fatos 

familiares importantes. 

- Tempo familiar: o dia a dia da 

família: acontecimentos 

significativos de época da 

sociedade em que vive. 

- Tempo da criança: sequência do 

dia a dia, acontecimentos 

importantes como aniversários, 

comemorações, fatos do ano que 

- Grupos de convivência: escola, 

comunidade. 

- Tempo escolar: bimestre, 

semestre, rotina escoar. 

- História de comunidades locais 

na região em que vive. 

- Regras sociais em diferentes 

grupos estudados e de acordo 

com os documentos. 

- Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, Estatuto da 

Criança e do Adolescente, 

Estatuto do Idoso. 

- Reconhecimento do contexto de 

desigualdade étnico-racial, 

sociocultural e de gênero na 

sociedade. 

- História de comunidades 

quilombolas, indígenas e outras 

na região em que vive.  

- Grupos sociais: família, escola e 

comunidade. 

- Valores como: solidariedade, 

cooperação e fraternidade. 

- Crianças e ações voluntárias. 

- Respeito às diferenças culturais 

e religiosas nos diversos 

ambientes. 

 

 

 

 



 

 

passou ou que está vivendo. 

- Linha do tempo, fases da vida 

(infância, juventude, velhice), 

datas significativas para a família 

(aniversários e comemorações)  

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS: GEOGRAFIA   

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Preservação do ambiente e dos 

recursos naturais (economia de 

água e luz). 

- Reutilização de materiais: 

redução do consumo, reciclagem, 

reaproveitamento. 

- Espaço familiar: percepção do 

espaço da casa, interno e 

externo, organização, divisão de 

funções do espaço, espaço e 

relação da família – subsistência, 

trabalho, escola e lazer. 

- Organização espacial da cidade, 

- Ambiente escolar e 

circunvizinho. 

- Paisagens da sua escola e locais 

próximos a sua residência. 

- Profissões, produtos e serviços: 

características. 

- Atividades profissionais, 

costumes, modo e hábitos de 

vida. 

- Atividade produtiva na cidade 

onde a unidade escolar está 

localizada.  

- Espaço da comunidade: 

identificação das características 

presente no espaço e na natureza 

da comunidade da qual 

participam. 

- Comunidades rurais, 

quilombolas e indígenas. 

- Meios de comunicação; 

- Meios de transporte; 

- Representações dos diferentes 

espaços; 

- Registros cartográficos (mapas, 

guias de rua, endereços) 

maquetes, globo terrestre; 

- Fenômenos naturais; 

- Terra: modificações pelos 

fenômenos naturais; 

- Diferenças e semelhanças entre 



 

 

caracterização física e econômica, 

serviços.  

paisagens urbanas e rurais. 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS NATUREZA  

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Ambiente: 

- Água importância características 

e uso sustentável. 

- Transformações e mudanças dos 

estados físicos da água: sólido, 

líquido e gasoso. 

- Ações do homem no ambiente: 

ambientes naturais e ambientes 

construídos (preservação do 

ambiente em que vive). 

- Poluição do meio ambiente. 

Ambiente: 

- Plantas estruturas e funções de 

partes das plantas – nutrição e 

reprodução. 

- Ciclos de vida vegetal 

(nascimento, crescimento, 

reprodução, envelhecimento e 

morte). 

- Importância para o meio 

ambiente. 

Ambiente: 

- Animais: classificação e 

características – locomoção, 

movimento, alimentação, 

revestimento do corpo, interação 

com o ser humano, etc.( a partir 

de critérios estabelecidos pelos 

estudantes). 

- Ciclos da vida animal 

(nascimento, crescimento,, 

reprodução, envelhecimento e 

morte).  

Ambiente: 

- Ocorrências do dia, da noite, e 

do ano. 

- Posições do Sol durante o dia e 

suas relações com as sombras. 

- Informações sobre a duração do 

dia em diferentes épocas do ano. 

- O movimento do Sol em relação 

ao horizonte e á projeção das 

sombras. 

- Solo: importância e 

características. 

- Formação do solo erosão em 



 

 

solo coberto e desmatado. 

- Solo: preparo, plantação e uso 

sustentáveis. 

Ser Humano e Saúde: 

- Órgãos dos sentidos; 

- Identificação das partes e 

noções básicas das funções do 

corpo humano e sua relação com 

os sentidos (visão, audição, tato, 

paladar, olfato). 

- Cuidados com o corpo: 

* Higiene; 

* Alimentação saudável; 

* Prevenção de doenças; 

* Prevenção de acidentes 

domésticos. 

-  

  Recursos Tecnológicos: 

- Transformação de materiais e 

impacto sobre o meio. 

- Invenções e descobertas 

realizadas pela humanidade na 

comunidade. 

- Transformação científica e suas 

influências no meio físico e social.  

 

 

 

 

 



 

 

CURRÍCULO DO 3º ANO – 2017  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

- Textos verbal e não verbal e 

multimodal. 

- Leitura e interpretação nos três 

níveis: objetiva, inferencial e 

avaliativa. 

- Tipo Narrativo, poema e texto 

informativo: 

 * Comparação e diferenciação de 

diversos gêneros textuais quanto 

a aspectos composicionais. 

* Elementos que compõem a 

apresentação do gênero e seu 

contexto de produção (autor, 

interlocutor, finalidade, suporte e 

circulação. 

- Gêneros Textuais: 

* Cartas 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

- Leitura e interpretação nos três 

níveis: objetiva, inferencial e 

avaliativa. 

-Tipo textual: Narrativo (conto de 

fadas): 

* Comparação e diferenciação de 

diversos gêneros textuais quanto  

a aspectos composicionais; 

* Elementos que compõem a 

apresentação do gênero e seu 

contexto de circulação. 

* Diferenciação entre fala de 

personagens e do narrador. 

* características físicas, 

psicológicas (corajoso, medroso, 

apaixonado, etc.) do personagem 

principal das narrativas. 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

- Leitura e interpretação nos três 

níveis: objetiva, inferencial e 

avaliativa. 

- Manuseio, identificação e 

escolha de suportes de acordo 

com o gênero e seu contexto de 

circulação. 

- Anúncios publicitários e 

propagandas – levantamento de 

hipóteses sobre produtos, 

informações explícitas e 

implícitas, finalidade e construção 

de senso crítico sobre o conteúdo 

apresentado. 

- Tipo textual: Instrução/ Injunção 

* Regras de jogos – leitura, 

compreensão e produção. 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

- Leitura e interpretação nos três 

níveis: objetiva, inferencial e 

avaliativa. 

- Comparação e diferenciação de 

diversos gêneros textuais quanto 

a aspectos composicionais.  

- Elementos que compõem a 

apresentação do gênero e seu 

contexto de circulação : livros, 

revistas, jornal, gibi, folhetos, 

folder, encartes, faixas, placas, 

cartazes, cartão, panfletos, mural, 

jornal da escola, caderno, livro, 

etc. 

- Poesias/Poemas: leitura, 

compreensão, escrita e 

declamação. 

- Ilustração de poemas, músicas e 



 

 

* Bilhete 

* Cartazes 

* Reportagens (temas 

significativos – leitura, 

compreensão, identificação e 

escrita de manchetes. 

*Manuseio, identificação e 

escolha de suportes de acordo 

com o gênero e seu contexto de 

circulação. 

* Roda de conversas: regras para 

escuta, fala e manutenção do 

tema.  

* Sequência de ações (enredo) de 

narrativas presentes em gêneros 

textuais. 

- Gêneros textuais: 

* História em quadrinhos: 

- Exploração de inferências e 

previsões a partir da sequência 

de imagens; 

* Modos de falar: regionalismo, 

sotaques, adequação linguística à 

situação comunicativa. 

- Convites 

- Receitas 

  

- Tipo Textual: Narrativo (Lendas)  

* Comparação e diferenciação de 

diversos gêneros textuais quanto 

a aspectos composicionais. 

* Elementos que compõem a 

apresentação do gênero e seu 

contexto de produção (autor, 

interlocutor, finalidade, suporte e 

circulação. 

* Identificação do foco narrativo: 

personagem (1ª pessoa) ou 

narrador que não participa da 

história (3ª pessoa). 

* Personagens secundários, 

tempo, (quando), caracterização 

de lugar (onde) das narrativas. 

- Gêneros Textuais: 

* Cantigas de roda 

* Música com movimento 

* Parlenda 

*Trava-língua 

* Lengalenga 

contos de fadas como forma de 

interpretação do tema abordado. 

- Quadrinhas, poemas – escuta, 

memorização, leitura, reconto, 

oral e produção. 

  



 

 

* Adivinhação 

* Piada 

 

 

  

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 

ARTICULADOS COM O TEXTO 

- Alfabeto: 

* Topologia de letras; 

* Tipos de letras (maiúsculo, 

minúsculo); 

* Ordem alfabética; 

* Identificação de consoantes e 

vogais; 

- Exploração de do sons iniciais 

(aliteração), ou finais (rimas) das 

palavras. 

- Relação de grafema (letra) e 

fonema (som) – na leitura e 

escrita. 

- Correspondências regulares 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 

ARTICULADOS COM O TEXTO 

- Correspondências regulares 

contextuais entre letras ou grupo 

de letras e seus sons: 

* Uso de R/RR – R (rua, barata, 

honra, porta), rr (carro); 

* Uso do S/SS em palavras com 

som de S – S (sapo), SS (pássaro). 

* Uso do X ou Ch (xícara, chuva) 

* C/QU (cadela/quilo) 

* G/GU (garoto/guerra) 

* Uso do L ou LH (Júlio, Julho). 

*Nasalização: NH (galinha); 

- Segmentação de palavras no 

texto considerando a 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 

ARTICULADOS COM O TEXTO 

- Correspondências regulares 

contextuais entre letras ou grupo 

de letras e seus sons: 

* Nasalação em final de verbos: 

viajaram / viajarão 

* Usando o til (maçã, anã) 

*Uso do U ou L (anel, céu)  

* Redução de gerúndio: 

andano/andando 

* O ou U (bambu, bambo) 

* Z em início de palavra (zebra, 

zangando) 

* Uso do S ou Z (casa, azedo) 

* Observação e escrita de 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 

ARTICULADOS COM O TEXTO 

- Correspondências regulares 

contextuais entre as letras ou 

grupo de letras e seus sons: 

* Letras mudas 

* Fala X escrita: diferenças  

* Sons do X 

* R intercalado 

* L intercalado 

* Consolidação da ortografia de 

acordo com a observação em sala 

de aula. 

- Parágrafos – para organizar  

ideias no texto 

- Concordância nominal para 



 

 

diretas entre e fonemas em: P/b, 

T/D, F/V. 

- Oposição surda/ sonora 

(diferenças sonoros) entre: p/b, 

t/d, f/v. 

* Vocabulário ( ampliação, 

significação, sinônimos e 

antônimos) a partir da leitura ou 

uso do dicionário. 

* Uso do dicionário: função, 

organizada e utilização. 

- Verbetes de dicionário, textos 

explicativos (de livros didáticos 

ou não), artigos de divulgação 

científica, etc. 

- Substantivo: 

* Comum e próprio 

* Gênero 

* Número 

* Grau 

- Encontros Vocálicos 

- Separação silábica oral 

hipossegmentação e a 

hiperssegmentação. 

- Pontuação: travessão, dois 

pontos. 

* Identificação – fala e enredo do 

personagem. 

- Adjetivo 

- Artigos definidos 

- Concordância nominal 

- Encontros consonantais 

- Classificação quanto ao nº de 

sílabas.  

fonemas em final de verbos: Ex: r-

vender, comprar, sentir; u 

(indicando pretérito) – vendeu, 

comprou, sentiu. 

* Segmentação de palavras no 

textos considerando a 

hipossegmentação e a 

hiperssegmentação. 

- Pontuação: ponto de 

interrogação, exclamação, 

reticências. 

- Pronome pessoal do caso reto 

- Verbos (tempos verbais) 

- Concordância verbal 

- Dígrafos. 

aperfeiçoamento de textos. 

- Concordância verbal para 

aperfeiçoamento de textos. 

- Elementos de coesão (foco no 

uso para a compreensão do 

texto. 



 

 

- Correspondências regulares 

contextuais entre letras ou grupo 

de letras e seus sons: 

* E ou I (perde, perdi). 

* Uso do S ou C (selva, cidade) 

* Uso do G ou J ( girafa, jiló). 

* Uso do H inicial (hora, ora). 

* J (com as vogais a, o, u). 

* M e N no final de sílaba 

(bombom, ponte). 

- Segmentação de palavras no 

texto considerando a 

hipossegmentação. 

- Pontuação: vírgula e ponto final. 

 

 

  

  

PRODUÇÃO ESCRITA E ORAL 

- Uso adequado do caderno: 

PRODUÇÃO ESCRITA E ORAL 

- Produção textual dos gêneros 

PRODUÇÃO ESCRITA E ORAL 

- Entrevistas. 

PRODUÇÃO ESCRITA E ORAL 

- Produção textual 



 

 

* Orientação 

* Uso de margem e do parágrafo 

* Translineação das palavras 

- Relatos espontâneos de 

acontecimentos, histórias e 

experiências vividas, biografias. 

- Contação de histórias 

- Produção textual, 

preferencialmente em situações 

reais de uso. 

- Reconto e reescrita de histórias 

acrescentando ou mudando 

personagens ou uma parte 

(início, final, título, etc). 

- Cartazes educativos – produção 

de acordo com o assunto 

trabalhado.   

trabalhados no bimestre. 

- Reescrita de histórias em 

quadrinhos para texto narrativo e 

vice-versa. 

- Reconto e reescrita de histórias 

acrescentando ou mudando 

personagens ou uma parte 

(início, final, título, etc). 

- Produção textual por meio de 

diversos gêneros, 

preferencialmente em situações 

reais de uso. 

- Reconto e reescrita de histórias 

acrescentado ou mudando 

personagens  ou uma parte 

(início, final, título etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reescrita de poemas em prosa e 

vice-versa 

- Reconto e reescrita de histórias. 

 

 



 

 

MATEMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

-Trabalho com os processos 

mentais ao longo do ano 

(Conservação, Correspondência, 

Comparação, Classificação, 

Sequenciação, Seriação, 

Ordenação, Inclusão). 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

- Funções sociais do número: 

indicador de quantidades de 

elementos, posição, número 

ordinal, código (número de 

telefone, etc) Medidas (2kg, 3 

dias, etc...) 

- Sistema de numeração decimal: 

* Quantificação de coleções ou 

eventos; 

* Correspondência biunívoca; 

* Sequência oral e numérica 

* Zoneamento (os contatos e a 

contar); 

-Trabalho com os processos 

mentais ao longo do ano 

(Conservação, Correspondência, 

Comparação, Classificação, 

Sequenciação, Seriação, 

Ordenação, Inclusão). 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

- Registro, leitura e escrita 

numérica de e quantidades até 

500; 

* Valor posicional; 

* Ordem crescente e 

decrescente; 

* Antecessor e sucessor; 

* Pares e ímpares 

* Sequências numéricas: 2 em 2, 

3 em 3, 5 em 5, 10 em 10. 

* Relação entre: 

* Quantidade/quantidade 

-Trabalho com os processos 

mentais ao longo do ano 

(Conservação, Correspondência, 

Comparação, Classificação, 

Sequenciação, Seriação, 

Ordenação, Inclusão). 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

- Registro, leitura e escrita 

numérica de quantidades até 

999. 

* Valor posicional; 

* Ordem crescente e 

decrescente; 

* Antecessor e Sucessor  

* Pares e ímpares 

* Sequência numérica: 2 em 2, 3 

em 3, 5 em 5, 10 em 10. 

* Relação entre:  

* Quantidades/quantidade 

-Trabalho com os processos 

mentais ao longo do ano 

(Conservação, Correspondência, 

Comparação, Classificação, 

Sequenciação, Seriação, 

Ordenação, Inclusão). 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

- Formação da Unidade de Milhar: 

* Nomenclatura. 

- Registro, leitura e escrita 

numérica  de quantidades até 

9.999: 

* Valor posicional; 

* Ordem crescente e decrescente; 

* Antecessor e sucessor; 

* Pares e ímpares 

* Sequências numéricas: 2 em 2, 3 

em 3, 5 em 5, 10 em 10; 

* Relação entre: 



 

 

* Conservação de quantidade; 

* Formação de grupos (grupos de 

10 – unidade para a dezena) 

* Formação de agrupamentos ( 

grupo de grupo/ dezena para 

centena); 

* Formação da Centena; 

* Nomenclatura: Unidade, Dezena 

e Centena; 

* Registro, leitura e escrita 

numérica de quantidades até 299. 

* Valor posicional 

* Ordem crescente e decrescente 

* Antecessor e sucessor 

* Pares e ímpares 

*Sequências numéricas: 2 em 2, 3 

em 3, 5 em 5, 10 em 10. 

* Relação entre: 

quantidades/símbolo/quantidade. 

* Agrupamentos e 

desagrupamentos de quantidades 

* Quantidade/símbolo  

* Símbolo/quantidade 

*Agrupamentos e 

desagrupamentos de 

quantidades até 500. 

* comparações entre números: 

- Números ordinais: função, 

leitura e representação (até 30º). 

- Subtração (ações de retirar, 

comparar e completar 

quantidades. 

* Uso de material concreto 

* Sistematização do algoritmo 

* Formulação, interpretação, e 

resolução de situações-problema 

envolvendo noções de subtração 

(ações de retirar, comparar e 

completar) explorando a 

diversidade de procedimentos e 

de registros. 

- Fatos fundamentais da 

subtração em situações 

significativas que desenvolvam o 

cálculo mental, cálculo 

* Quantidade/Símbolo 

* Símbolo/ quantidade 

* Agrupamento e 

desagrupamento de quantidades 

até 999. 

* Comparações de entre 

números: 

- Multiplicação (ações de agrupar 

parcela iguais, combinações,, 

proporcionalidades e disposições 

retangular). 

* Uso do material concreto; 

* Sistematização das ideias, a 

partir do registro pictórico e uso 

da malha quadriculada; 

* Desenvolvimento de estratégias 

para a resolução de operações 

com multiplicação; 

* Compreensão do algoritmo da 

multiplicação, antes do registro 

formal mesmo; 

* Fatos fundamentais da 

multiplicação em situações 

significativas que desenvolvam o 

* Quantidade/quantidade 

* Quantidade/símbolo 

* Símbolo/quantidade. 

* Agrupamento e 

desagrupamentos de quantidades 

até 9.999; 

* Comparações entre números; 

- Divisão (ideias de repartir a 

coleção em partes iguais e 

determinação de quantas vezes 

uma quantidade cabe e outra): 

* Uso de material concreto: 

* Compreensão e registro 

pictórico das ideias da divisão; 

* Fatos fundamentais da divisão 

em situações significativas que 

desenvolvam o cálculo mental, 

cálculo aproximado, estimativa, 

socialização de estratégias de 

conferência; 

* Formulação, interpretação e 

resolução de situações-problema 

envolvendo noções de divisão 

(ações de partilha e de medida) 



 

 

até 100. 

* Comparações entre números 

- Descobrindo o corpo como 

calculadora para operar e medir 

- Adição (ações de juntar e 

acrescentar quantidades): 

* Uso de material concreto  

* Sistematização do algoritmo. 

* Formulação, interpretação e 

resolução de situações-problema 

envolvendo noções de adição 

(ações de juntar), explorando a 

diversidade de procedimentos e 

de registros. 

* Fatos fundamentais da adição 

em situações significativas que 

desenvolvam o cálculo mental, 

cálculo, cálculo aproximado, 

estimativa, socialização de 

estratégias de conferência.   

 

   

aproximado, estimativa, 

socialização de estratégias de 

conferência. 

   

 

cálculo mental, cálculo 

aproximado, estimativa, 

socialização de estratégias de 

conferência; 

* Formulação, interpretação e 

resolução de situações-problema 

envolvendo noções de 

multiplicação ( soma de parcela 

iguais e combinação. Ex: formar 

um retângulo 3 x 4), explorando a 

diversidade de procedimentos e 

de registros. 

* Situações-problema simples 

envolvendo noções de 

possibilidades e probabilidade. 

 

explorando a diversidade de 

procedimentos e de registros. 

- Fracionamento da unidade para 

representar partilha: metade 

(meio) e metade da metade 

(quarto) em situações do 

cotidiano.  

 



 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

- Medidas de Tempo: 

* Utilização dos instrumentos não 

convencionais e convencionais. 

* Breve histórico das Medidas de 

Tempo. 

* Reconhecimento de 

instrumentos de passagem de 

tempo: agenda, calendário, 

relógio, linha do tempo. 

* Sistematização de tempo 

(estabelecimento das principais 

relações entre as unidades de 

tempo mais significativas: hora e 

minuto, hora e dia, dia, semana e 

mês). 

* Leitura e representação de 

datas e horas em relógio 

analógico e digital. 

* Ordenação dos dias da semana, 

mês e ano na perspectiva da 

construção do tempo cronológico. 

* Instrumentos e marcadores de 

tempo (relógios, calendários...) 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

- Sistema Monetário Brasileiro: 

* Comparação de valores; 

* Troca entre valores, células e 

moedas. 

* Formulação, interpretação e 

resolução de situações-problema 

envolvendo Sistema Monetário 

Brasileiro (reconhecimento e 

utilização de cédulas e moedas 

para somar e subtrair valores 

monetários em situações de 

compra e venda), com registros 

pictóricos, orais e/ ou escritos das 

experiências matemáticas 

vivenciadas. 

- Medidas de Comprimento 

* Utilização de instrumentos não 

convencionais e convencionais 

* Breve histórico das Medidas de 

Comprimento  

* Uso das medidas-padrão: 

metro, meio metro, e centímetro. 

* Construção, observação e uso 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

- Medidas de Capacidade: 

* Utilização de instrumentos não 

convencionais e convencionais; 

* Breve histórico das Medidas de 

Capacidade; 

* Identificação dos instrumentos 

utilizados para medir; 

* Uso das medidas-padrão: litro, 

meio litro; 

* Situações reais de uso da 

medida. 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

-Medidas de Massa: 

* Utilização de instrumentos não 

convencionais e convencionais; 

* Breve histórico das Medidas de 

Massa; 

* Identificação dos instrumentos 

de medida adequados para a 

medição; 

* Identificação e uso de medidas-

padrão: Quilo, meio quilo; 

* Situações reais de uso da 

medida. 



 

 

elaborados e ou utilizados por 

sociedades ou grupos de convívio 

em diferentes localidades. 

- Uso do calendário 

- Identificação dos períodos: dia 

mês, ano, bimestre, semestre... 

Em sua duração. 

das fitas métricas, réguas e 

trenas. 

* Situações reais de uso da 

medida. 

ESPAÇO E FORMA 

- Reconhecimento da 

corporeidade (semelhanças, 

diferenças e respeito às 

singularidades). 

Noção de lateralidade, 

posicionamentos e comparações: 

* Acima de/ abaixo de. 

* Em cima de/ em baixo de,  

* À direita de/à esquerda de, 

* Em frente de/atrás de, no meio 

de, 

* Diante de, em torno de (ao 

redor de) 

* Dentro/fora 

ESPAÇO E FORMA 

- Orientação e deslocamento: 

* Reconhecimento de eventos 

que envolvem orientação e 

deslocamento de pessoas e de 

objetos 

* Construção e socialização de 

procedimentos e de registros de 

referências (exemplos: 

casa/escola; sala de 

aula/banheiro). 

* Representação da localização e 

deslocamentos por meio de 

mapas, desenhos e plantas (para 

o reconhecimento do espaço e 

localização nele). 

 

ESPAÇO E FORMA 

- Representação pictórica de 

figuras geométricas planas; 

* identificação de formas 

geométricas planas; 

* Formas geométricas planas em 

contextos variados; 

* Percepção das formas 

geométricas nos objetos. 

ESPAÇO E FORMA 

- Figuras Geométricas Espaciais: 

* Estabelecimento de 

comparações entre objetos do 

espaço físico e entre objetos 

geométricos. 

* Reconhecimento e estudo dos 

elementos (bases, números de 

faces, vértices e arestas) das 

figuras espaciais: cilindro, cones, 

pirâmides, paralelepípedos, cubos 

e esferas. 

* Composição e análises de figuras 

em malhas quadriculadas e sua 

relação com medida de perímetro. 

* Representação pictórica de 

figuras geométricas planas e 



 

 

* Antes de/depois de, 

* Ao lado de, entre, 

*Horizontal/vertical, menor 

que/maior que, 

* Igual a/inferior a/superior a,  

* Sentidos: 

* Para baixo/para cima, 

*Por baixo/por cima, 

*Para dentro/para fora 

*Para trás/para frente, por 

detrás/ pela frente, 

* Através de, 

* Para a direita/ para a esquerda,  

*Horizontal/vertical 

espaciais. 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

- Seleção e organização de dados 

em tabelas simples e gráficos de 

barras ou colunas. 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

- Seleção e organização de dados 

em tabelas simples e gráficos de 

barras ou colunas. 

- Pesquisa e interpretação de 

dados, gráficos e tabelas nos 

meios de comunicação: mídia 

TRATAMENTO INFORMAÇÃO 

- Seleção e organização de dados 

em tabelas simples e gráficos de 

barras ou colunas. 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

- Formulação, interpretação e 

resolução de situações-problema 

envolvendo análise crítica dos 

dados de gráficos e tabelas. 



 

 

imprensa, (panfletos, jornais, 

revistas, etc) e outras mídias 

(televisão, DVD, internet, entre 

outros. 

 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS: HISTÓRIA   

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Documentos históricos pessoais. 

- Relações sociais: hábitos 

costumes, religiões, organização 

social, modos de viver. 

convivência. 

- Grupos sociais: diversidades, 

regras sociais em diferentes 

grupos. 

- Tempo da cidade: história da 

cidade, permanências e 

mudanças do passado na cidade, 

levantamento de problemas e 

discussão de soluções (passado, 

presente e futuro).  

- Tempo escolar: semana, meses, 

ano bimestre e semestre no 

cotidiano escolar; a 

simultaneidade do tempo na 

escola e em outros lugares. 

- Trabalho. 

- Profissões, produtos e serviços 

ontem e hoje: características, 

semelhanças e diferenças, razões 

das modificações. 

- Importância dos trabalhos 

prestados pela comunidade ( 

voluntariado e multarão).   

- A vida em sociedade: história de 

comunidades locais, rurais, 

quilombolas, indígenas e outros 

contextos da região. 

- admiração e contemplação da 

natureza como ação 

transformadora de si mesmo e do 

meio em que vive. 

- Ações voluntárias, como 

expressão da alteridade humana. 

- Visões da natureza, segundo a 

percepção humana da ação do 

Sagrado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS: GEOGRAFIA   

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Biodiversidade: paisagem, 

relevo, as águas. 

- Instrumentos e máquinas de 

trabalho, remuneração e salário, 

remuneração e gênero. 

- Produtos e serviços importantes 

ao atendimento das necessidades 

básicas do homem e pessoas 

envolvidas na produção. 

- Comunidades rurais, 

quilombolas e indígenas. 

- Meios de comunicação e novas 

tecnologias (histórico-sociais, 

geográficos, econômicos, 

culturais). 

- Meios de transporte. Meios de 

- Espaço no mundo: localização do 

sujeito na sala de aula, na escola, 

no bairro, na cidade, no Estado, na 

Região, no Brasil, no mundo. 

 

 



 

 

- 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.  

 

transporte particular e coletivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

AMBIENTE 

- Água: 

* Estados físicos da água; 

* Ciclo da água; 

* Uso consciente da água. 

- Poluição do meio ambiente. 

- Ocorrências do dia, da noite, do 

ano e sua estações. 

- Nascente e poente: diferentes 

posições do Sol. 

AMBIENTE 

- Solo – importância e 

características. 

* Formação do solo e erosão em 

solo coberto e desmatado. 

* Ciclos da vida animal e vegetal( 

nascimento, crescimento, 

reprodução, envelhecimento e 

morte). 

- Fotossíntese.   

AMBIENTE 

- Animais: 

* Características; 

* Ciclos da vida; 

- Relação dos seres vivos com o 

ambiente: predação, falta de 

alimento, desmatamento, 

captura, situações ambientais, 

extinção.  

AMBIENTE 

- Ar: 

* Importância, usos e composição 

(nitrogênio, oxigênio e gás 

carbônico) 

* Ar em movimento (cata-vento, 

biruta, balão etc). 

- Materiais sólidos, líquidos e 

gasosos: propriedades e 

características.  

SER HUMANO E SAÚDE 

- Percepção do ambiente e 

orientação espacial por meio dos 

órgãos sensoriais e da ludicidade. 

- Identificação das partes e noções 

básicas das funções do corpo 

  RECURSOS TECNOLÓGICOS 

- Relação da Tecnologia com as 

Ciências Modernas 

Contemporâneas. 

- Invenções e transformações 

científicas e sua influências no 



 

 

humano: percepção das atividades 

fisiológicas: (movimentos, 

batimentos cardíacos, pulsação, 

transpiração, etc.) 

- Semelhanças entre parentes 

consanguíneos – sexualidade 

(noções). 

- Semelhanças diferenças de 

gêneros, étnico-raciais e afetivas 

entre os seres humanos 

(compreensão e respeito). 

- Cuidados com o corpo: * Higiene 

- Transmissão de doenças 

contagiosas e epidemias: 

* Agentes causadores de doenças.  

- Saneamento básico 

- Práticas esportivas e atividades 

físicas. 

 

 

 

 

meio físico e social. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA AO LONGO DO ANO 

- Dominância lateral. 

- Esquema corporal (equilíbrio, percepção, sensorial). 

- Jogos intelectivos (dominó, dama, xadrez). 

- Orientação espaço-temporal. 



 

 

- Elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomotores e combinados, compreendendo as noções de lateralidade, tempo 

e espaço. 

- Habilidades locomotoras: correr, pular, saltar, elevar-se, galopar, deslizar, saltar, obstáculos, escalar. 

- Habilidades manipulativas propulsivas: propulsivas – arremessar, chutar, atingir, rebater, quicar, rolar. 

- Habilidades manipulativas absortivas: prensar, receber, apanhar, transportar. 

- Habilidades Estabilizadoras: inclinar-se, alongar-se, virar, girar, balançar. 

- Posturas estáticas e dinâmicas: apoios invertidos, rolamento corporal, iniciar, parar, esquivar-se, equilibrar-se. 

- Combinações das habilidades básicas. 

- Jogos simbólicos. 

- Trabalho em grupo. 

- Organização coletiva. 

- Regras de convívio social e escolar. 

- Respeito ao gênero. 

- Brincadeiras trazidas ou criadas pelos alunos. 

- Brincadeiras populares presentes na cultura brasileira. 

- Jogos com regras adaptadas pelo professor ou alunos, incluindo jogos cooperativos. 

- Conceitos de cooperação e competição, visando, ações cooperativas nas práticas de atividades motoras. 

- Jogos com regras adaptadas que possibilitem a participação de alunos deficientes. 



 

 

- Criação e adaptação de jogos e materiais para a utilização em atividades lúdico-recreativas. 

- Ritmos e expressividade corporal: danças, mímicas e imitações (ex: danças juninas, brincadeiras cantadas, cantigas de roda, etc) 

- Jogos da cultura popular, afro-brasileira e indígena, valorizando a inclusão e a diversidade étnico-racial existente no país. 

- Ritmo e expressividade corporal: dança, brincadeiras de rua, (amarelinha, elástico, mamãe da rua). 

- Expressão corporal por mímica e imitações de pessoas e de animais.    



 

 

LINGUAGENS: ARTE – 1º ANO/2º ANO/3º ANO 

AO LONGO DO ANO 

Plástica e Cênica 

- Autorretrato e releitura. 

- Desenho de observação (paisagens, objetos, pessoas, etc). 

- Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, esculturas, modelagem e construções. 

- Pesquisa de elementos, encontrados na natureza (folhas, pedras, terra, etc). 

- Pesquisa de elementos, cores e formas presentes na fauna e na flora do Cerrado. 

- Técnicas artísticas variadas com instrumentos e materiais diversificados. 

- Elaboração de trabalhos em suportes de tamanhos, formas e texturas variadas. 

- Observação das cores presentes na natureza em diferentes épocas do ano. 

- Apreciação de obras de artistas que utilizam a temática da natureza para composição do trabalho plástico. 

- Elaboração plástica a partir da leitura de imagens de artistas brasileiros. 

- Produção de imagens gráficas e plásticas a partir de diferentes tipos de histórias. 

- Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo. (Matrizes brasileiras). 

- Manifestações folclóricas, populares. 

- Cores primárias e secundárias. 

- Cores frias e cores quentes. 

- Cores na natureza e as produzidas pelo homem. 



 

 

- Combinações e influências de uma cor sobre a outra, luz sobre a cor, 

- Criação de desenhos, pinturas, esculturas e construções a partir de temáticas pesquisadas. 

- Elementos básicos da linguagem visual: relação entre texturas, formas, ritmos, movimentos e equilíbrio. 

- Figura- fundo. 

- Noção espacial. 

- Proporção. 

- Apreciação de obras artísticas variadas. 

- Espaços de informações e de comunicação artísticas/cultural: museus, mostras, exposições, galerias, oficinas, ateliês, pontos turísticos e 

outros. 

- Cenas corporais. 

- Improvisação teatral. 

- Jogos dramáticos. 

- Comunicação espontânea de diferentes sensações: olhar, ver, escutar, ouvir, comer, pegar e cheirar, etc. 

- Diálogo: improvisação de pequenas cenas. 

- Expressão corporal. 

- Expressão vocal. 

- Interpretação de personagens de narrativas e textos infantis, de espetáculos teatrais, histórias em quadrinhos, filmes, desenhos animados e 

programas infantis de tv.  

- Dramatização de histórias. 



 

 

- Elementos teatrais visuais e sonoros: máscaras, maquiagem, cenário, sonoplastia, figurino e iluminação. 

- Movimentos expressivos: ações dramáticas por meio da exploração de deslocamentos, de planos, de peso e de fluência. 

- Expressividade corporal em movimentos socioculturais (frevo, maracatu, quadrilha, samba, capoeira) e outros do contexto. 

- Conhecimento e identificação do texto dramático. 

- Espaços de informação e de comunicação artística/cultural: teatros, salas de apresentação e outros. 

 

Música: 

- Sons corporais, ambiente e silêncio (pausa); 

- Elementos do som (altura, intensidade, duração e timbre). 

- Estilos/gêneros musicais (folclóricos, popular, erudito do Brasil, do mundo e outros). 

- Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra). 

- Noções de ritmo, melodia e harmonia. 

- Registros de sons (escrita musical espontânea, partitura alternativa). 

- Confecção de instrumentos com elementos da natureza como: galhos de árvores, folhas, vagens, sementes e bambus. 

- Banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis). 

-Canções de ritmos diversos: cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, baião, indígenas, africanas, entre outros. 

- Brinquedos cantados e jogos folclóricos: ciranda, canções folclóricas, indígenas, africanas, sobre bichos e marchinhas carnavalescas. 

- Dramatização e sonorização de histórias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Criação de histórias sonorizadas. 

- Arranjo e composição musical. 

- Formação de conjuntos instrumentais e vacais. 

- Canto e cuidados com a voz. 

- Grupos regionais: bandas e artistas que surgiram na região. 

- Concertos musicais diversos. 

- Músicas cívicas. 

- Histórias e músicas de compositores regionais. 

- Formação de plateia. 



 

 

 

CURRÍCULO DO 4º ANO – 2017 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

LEITURA PRODUÇÃO ESCRITA E 

ORAL: 

- Textos: verbal (escrita), não 

verbal (imagem) e multimodal 

(escrita e imagem), 

concretizados em diversos 

gêneros em diferentes suportes; 

- Elementos que compõem a 

apresentação  de diversos 

gêneros e seu contexto de 

produção (, autor, interlocutor, 

situação de interação, finalidade, 

suporte, circulação); 

- Leitura textual, contextual, 

inferencial e intertextual.  

- Gêneros que apresentam a 

NARRATIVA em sua organização 

interna: fábulas tradicionais e 

modernas; contos de suspense; 

conto popular 

LEITURA PRODUÇÃO ESCRITA E 

ORAL: 

- Análise e percepção de 

elementos da narrativa, 

presentes em diferentes 

gêneros: foco narrativo; 

características físicas e 

psicológicos ( teimoso, corajoso, 

etc.) do personagem principal; 

identificação de personagens 

secundários; caracterização de 

lugar ( onde) e o tempo( 

quando). Se possível,  enredo( 

desenvolvimento do conflito, 

clímax e desfecho), discurso 

direto e indireto. 

- Transcrição de diálogos sob a 

forma de texto narrativo usando 

a pontuação. 

- Artigos de divulgação científica 

LEITURA PRODUÇÃO ESCRITA E 

ORAL: 

- Letras de música: uso de 

recursos, estéticos, composição 

e comparações entre vários 

autores.  

- Gêneros de tradição oral: 

parlendas, trovinhas, trava-

língua, adivinhações piadas e 

cantigas ( exploração, 

memorização, e produção oral). 

- Conto acumulativo, contos 

populares, causos, mitos e 

lendas: escuta, reconto oral e 

comentário de trechos, recriação 

de contos oralmente, a partir de 

uma estrutura dada. 

- Relatos de acontecimentos  

histórias e experiências vividas a 

partir de anotações prévias. 

LEITURA PRODUÇÃO ESCRITA E 

ORAL: 

- Relatos de acontecimentos, 

histórias e experiências vividas a 

partir de anotações prévias. 

- Relatos de experiências 

científicas ou de estudos do 

meio com planejamento prévio e 

organização de registros. 

- Debates: espontâneos, 

temático, intencional e 

planejado ( escuta organizada e 

apresentação de argumentos , 

opiniões e comentários). 

- Declamação e dramatização: 

expressões orais e corporais. 

 

 



 

 

análise de texto utilizando - Relatos de experiências  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lendas, mitos e crônicas – análise 

de coesão e coerência, reconto 

oral e produção escrita.  

- Fábula: Produção de reconto e 

esquema gráfico com o objetivo 

de evidenciar dados do texto; 

análise do contexto de 

produção, autor portador, 

cientificas ou de estudos do 

meio com planejamento prévio e 

organização de registros. 

- Debates: espontâneo, 

 



 

 

autoria de fábulas após 

comparação entre fábulas 

tradicionais e contemporâneas 

considerando os aspectos que 

compõem esse gênero. 

- Textos de divulgação científica: 

resumo a partir de esquemas. 

- Consulta ao dicionário: estudo 

de verbete do dicionário como 

gênero e formas de uso.  

- Verbete de enciclopédia: 

instrumentalizar o uso 

- Notícia: escrita de texto de 

autoria a partir de pesquisa de 

dados e organização de 

informações. 

- Sinopse ( de livros ou filmes): 

produção após assistir um filme 

ou ler um livro. 

 

público, leitor, objetivo assunto. 

- Poesia/ Poema: produção a 

partir de um texto em prosa, de 

um tema/ assunto significativo, 

por meio de paródia ou autoria. 

- Reescrita de poema em forma 

de prosa e vice-versa. 

- Resumo de livro. 

- Suportes e portadores – criação 

de espaços para a publicação ( 

mural, varal, revistas, jornais, 

placas, faixas, folhetos, cartazes, 

etc.) 

- Revisão e reescrita de textos 

produzidos, considerando um ou 

mais aspectos: pontuação, 

paragrafação, ortografia, 

concordância nominal e verbal, 

coerência e coesão, 

características do gênero 

temático, intencional e 

planejado ( escuta organizada e 

apresentação de argumentos, 

opiniões e comentários). 

- Declamação e dramatização: 

expressões orais e corporais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

- História em quadrinhos: 

reconto de fábulas e contos em 

forma de HQ e produção de 

autoria. 

- Reportagem e suplemento 

infantil de grandes jornais: 

produzido, etc. 

- Recursos paralinguísticos( 

gestos, tonalidade de voz e 

expressão facial), de acordo com 

objetivos do ato de interlocução. 

- Relatos de acontecimentos, 

 

 

 

 

 



 

 

leitura e estudo de reportagem 

levando em conta o tipo de 

leitor. 

- Relatos de acontecimentos, 

histórias e experiências vividas a 

partir de anotações prévias. 

- Relatos de experiências 

científicas ou de estudos do 

meio com planejamento prévio e 

organização de registros. 

- Debates: espontâneo, 

temático, intencional e 

planejado ( escuta organizada e 

apresentação de argumentos, 

opiniões e comentários). 

-Declaração e dramatização: 

expressões orais e corporais.   

 

histórias e experiências vividas a 

partir de anotações prévias. 

- Relatos de experiências 

cientificas ou de estudos do 

meio com planejamento prévio e 

organização de registros.  

- Debates: espontâneo, 

temático, intencional e 

planejado ( escuta organizada e 

apresentação de argumentos, 

opiniões e comentários). 

- Declamação e dramatização: 

- Expressões orais e corporais.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 

ARTICULADOS COM TEXTOS: 

- Revisão do alfabeto ( letras 

maiúsculas e minúscula). 

- Letra maiúscula ( substantivo 

próprio e início de frases e 

parágrafos – revisão). 

- Acentuação de palavras 

conhecidas e construção das 

regras das regularidades da 

língua. 

- Classificação quanto à 

tonicidade (oxítona, paroxítona e 

proparoxítona), com foco em 

acentuação de palavras 

conhecidas, destacando a 

frequência de paroxítonas na 

Língua Portuguesa. 

- Substantivos ( apresentação do 

conceito em situações 

contextuais). 

- adjetivos ( apresentação do 

conceito, relação com 

substantivo em situações 

contextuais. 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 

ARTICULADOS COM TEXTOS: 

- Pronomes pessoais (reto, 

oblíquo) 

- Uso do pronome no texto , 

realçando seus efeitos na 

coesão. 

-Verbo ( apresentação do 

conceito, em situações 

contextuais). 

- Dígrafos: “nh” e “ch”. 

- Redução de ditongos ( 

poço/pouco; pexe/ peixe) 

- Contraposição entre 

representação da letra “c” ( 

fonemas /k/ e /s/: cada, parece). 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 

ARTICULADOS COM TEXTOS: 

- Verbo: contraposição de 

desinências de gerúndio ( falano/ 

falando e entre as nasais “am” ( 

passado) e ão (futuro) a partir do 

uso. 

- Sibilantes : /s/ e suas escritas ( 

“s”, “ç”, “c”, etc. 

- Representação das sibilantes 

/s/, /z/ representadas por “s” ( 

ex: sapo, asa) 

- Sufixo: “oso” e “eiro” fama= 

famoso, leite=leitreiro. 

- Hipercorreção “u/L” em verbos 

( enganol /enganou) 

- Palavra semelhantes ( a palavra 

dentro de outra palavra. Ex: 

preferido/ ferido; 

felicidade/cidade. 

- Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/, 

representadas pela letra “x” ( 

xarope, fixo, próximo, exato) – 

sons da letra x  

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 

ARTICULADOS COM TEXTOS: 

- Concordância verbal em 

situações contextuais: utilização 

de sujeito e verbo visando 

aperfeiçoamento do texto. 

- Elementos de coesão e de 

coerência( para garantir a 

progressão temática e 

conceitual. 

- Verbo ( pretérito perfeito ) -  

em texto com lacunas ( apenas 

evidenciar o tempo passado, 

sem classificar o aspecto ).  



 

 

- Pontuação: importância e uso 

contextual; pontuação do 

diálogo. 

- Revisão: R (cantar, dançar), S ( 

plural), U ( desinência de 

pretérito) . 

- Revisão: modos de nasalização 

– M e N no final de sílaba ( 

bombom, ponte); NH (galinha); 

usando o til ( maçã, anão) 

contiguidade ( cama, dama);  uso 

do”p” e “b”. 

- Manuseio e uso do dicionário. 

- Vocabulário ampliação, 

significados, sinônimos e 

antônimos ( inferir sentido a 

partir da leitura e uso do 

dicionário). 

 

 

 

LITERATURA 

- Obras literárias (apreciação , 

escuta e manuseio, 

LITERATURA 

- Poesia/Poema: moderna e 

contemporânea, uso de 

LITERATURA 

- Ditados populares, trovas, 

literatura de cordel e 

LITERATURA 



 

 

compreensão e interpretação, 

leitura individual e coletiva 

(todos os bimestres). 

- Livros e obras infantis. 

- Clássicos da literatura infantil. 

metáforas e outras figuras de 

linguagem (estudo sem 

classificação, apenas discutindo 

o sentido). 

- Biografia e obras de autores 

selecionados ( Ex: Poesia – 

Cecília Meireles e Pedro 

Bandeira. Fábulas: Esopo. 

Contos: Irmãos Grimm).  

adivinhações. Contos populares, 

contos indígenas e africanos, 

folclóricos, causos, mitos e 

fábulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Números e operações 

Sistema de numeração decimal; 

- Registro, leitura e escrita 

numérica de grandes 

quantidades. 

- Decomposição numérica 

Forma polinomial (Ex: 100 + 20 + 

3 =123 = 1 de 100 + 2 de 10 + 3 

de 1) 

- Relação de ordem dos números 

Números e operações 

Sistema de numeração decimal 

- Forma de produto de fatores ( 

Ex: 12 = 6 x 2 = 3 x 2 x 2 ); 

- Sistema Monetário Brasileiro; 

- Operações e compreensão de 

valores monetários: preços, 

trocos, e orçamentos e 

prestações. 

- Situações-problema 

Números e operações 

Sistema de numeração decimal 

- Números decimais: 

representação de diferentes 

formas reconhecendo o 

procedimento da 

complementação das casas 

decimais ( Ex: 1,5 = 1,50 ). 

- Resolução de situações-

problema envolvendo números 

fracionários ( parte, todo e 

Números e operações 

Sistema de numeração decimal 

- Equivalência de frações 

envolvendo frações do mesmo 

denominador ou frações de 

mesmo numerador. 

- Associação da representação 

de um número decimal a uma 

fração em especial :1/2 = 0,5, ¼ = 

0,25, ¾ = 0,75, 1/10 = 0,1, 1/100 

= 0,01 sempre em contextos 



 

 

naturais e seu posicionamento 

na reta numerada. 

-Cálculo mental, cálculo 

aproximado , estimativa, uso de 

calculadora, socialização  de 

estratégias de conferência ( 

Todos os bimestres). 

- Sistematização dos algoritmos 

da multiplicação e da divisão em 

situações significativas – 

explorando material concreto e a 

diversidade de procedimentos e 

de registros. 

- Formulação, interpretação e 

organização dos dados para a 

envolvendo todas as ideias de 

adição e subtração com ênfase 

no agrupamento e 

desagrupamento de unidades. 

- Conceitos da multiplicação em 

situações significativas: como 

adição de parcelas iguais, 

favorecendo a sistematização do 

algoritmo e combinação 

associada à tabela de dupla 

entrada como em superfície. ( 

Ex: formar retângulo 3 x 4 ) 

- Sistematização dos algoritmos 

na multiplicação e da divisão em 

situações significativas – 

explorando material concreto e a 

fração de quantidade) no 

contexto social. 

- Conceitos da divisão em 

situações significativas de: 

- Partilha – explorando material 

concreto e consequentemente 

registro; 

- Medida – a partir da ideia de “ 

quanto um cabe no outro” e a 

ideia da divisão como subtrações 

sucessivas. 

- Sistematização dos algoritmos 

da multiplicação e da divisão em 

situações significativas 

explorando o material concreto 

e a diversidade de 

procedimentos e de registros. 

 

ligados a medidas e grandezas. 

- Ampliação dos procedimentos 

operatórios de adição e 

subtração dos números naturais 

para contextos envolvendo 

números decimais. 

- Cálculo mental, cálculo 

aproximado, estimativa, uso de 

calculadora, socialização de 

estratégias de conferência. 

- Atividades lúdicas envolvendo 

os conceitos e operações 

matemáticas estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

resolução de SITUAÇÕES 

PROBLEMA envolvendo as 4 

operações ( adição, subtração, 

multiplicação e divisão), 

valorizando a socialização dos 

diversos procedimentos e 

registros. 

- Cálculo mental, cálculo 

aproximado estimativa, uso de 

calculadora socialização de 

estratégias de conferência. 

- Atividade lúdicas envolvendo 

os conceitos e operações 

matemáticas estudadas. 

diversidade de procedimento e 

de registro. 

- Formulação, interpretação e 

organização dos dados para a 

resolução de situações-problema 

envolvendo as 4 operações ( 

adição, subtração, multiplicação 

e divisão), valorizando a 

socialização dos diversos 

procedimentos e registros. 

- Cálculo mental cálculo 

aproximado, estimativa, uso de 

calculadora, socialização de 

estratégias de conferência. 

Atividades lúdicas envolvendo os 

conceitos e operações 

matemáticas estudadas. 

- Formulação, interpretação e 

organização dos dados para a 

resolução de situações-problema 

envolvendo as quatro operações 

(adição, subtração, multiplicação 

e divisão), valorizando a 

socialização de estratégias de 

conferência. 

- Atividades lúdicas envolvendo 

os conceitos e operações 

matemáticas estudadas. 

 

Grandezas e medidas 

 Identificação e utilização dos 

principais instrumentos de 

medidas presentes no contexto 

sociocultural: 

- Régua, para medir pequenos 

objetos e distâncias. 

- Trena e metro, para medir 

Grandezas e medidas 

Sistema Monetário brasileiro 

- Operações e compreensão de 

valores monetários: preço, troco, 

orçamento e prestação; 

- Conceitos de multiplicação em 

situações significativas como 

adição de parcelas iguais, 

Grandezas e medidas 

- Conceitos da divisão em 

situações significativas de: 

- Partilha: explorando material 

concreto e consequente registro; 

- Medida: a partir da ideia de “ 

quanto um cabe no outro” e 

ideia da divisão como subtrações 

Grandezas e medidas 

- Identificação e utilização dos 

principais instrumentos de 

medidas presentes no contexto 

sociocultural: 

- Recipientes graduados para 

comparar quantidades de 

líquidos. 



 

 

distâncias maiores. 

- Fita métrica, para medir o 

corpo. 

- Balanças, explorando 

diferentes tipos e usos. 

- Termômetros, velocímetros 

relógios e cronômetros. 

- Situações- problema 

envolvendo todas as ideias de 

adição e subtração com ênfase  

no agrupamento e 

desagrupamento. 

favorecendo a sistematização do 

algoritmo e combinação 

associada à tabela de dupla 

entrada como em superfície. ( 

Ex: formar retângulo 3 x 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucessivas. 

- Sistematização dos algoritmos 

da multiplicação e da divisão em 

situações significativas 

explorando material concreto e a 

diversidade de procedimentos e 

registros ( 3º e 4º bimestres) 

- Formulação, interpretação e 

organização de dados para a 

resolução de situações- 

problema, envolvendo as quatro 

operações ( adição, subtração, 

multiplicação e divisão), 

valorizando a socialização dos 

diversos procedimentos e 

registros ( 3º e 4º bimestres) 

- Cálculo mental, cáculo 

aproximado, estimativa, uso da 

calculadora, socialização de 

estratégias de conferência. 

 

 

- Realização de leitura de 

medidas em instrumentos que 

expresse o resultado por número 

decimal. 

- Ampliação de procedimentos 

operatórios de adição e 

subtração de números naturais 

para contextos envolvendo os 

números decimais. 

- Atividades lúdicas envolvendo 

os conceitos e operações 

matemáticas estudadas. 

 

 

 Espaço e forma 

- Exploração, representação e 

localização por meio de mapas e 

Espaço e forma 

- Orientação e deslocamento:  

 

 



 

 

desenho de plantas baixas para o 

reconhecimento do espaço. 

- Orientação e deslocamento: 

- Observação de objetos: 

mantendo a posição do objeto e 

mudando a posição do 

observador, mantendo a posição 

do observador e mudando a 

posição do objeto. 

- Registro e socialização da 

observação; 

- Vivência, interpretação e 

representação do movimento. 

-Utilização de malha ou redes 

para representar no plano a 

posição de uma pessoa ou 

objeto. 

- Construção e interpretação de 

maquetes. 

- Identificação de semelhanças e 

diferenças  ( quanto ao número 

de ângulos e vértices) entre os 

polígonos. 

- Planificação de cubos e 

- Reconhecimento de ângulos 

como rotação e deslocamento ( 

girar 45º, 90º, 180º, 360º, 

desviar 30º); 

- Construção e interpretação de 

maquetes. 

- Identificação de semelhanças e 

diferenças ( quanto ao número 

de lados, ângulos e vértices) 

entre os polígonos. 

- Triângulos. 

- Quadriláteros, quadrado, 

retângulo, losango, 

paralelogramo e trapézio. 

- Cálculo do perímetro de figuras 

planas. 

- Composição de figuras 

geométricas planas a partir de 

justaposição de outras e a 

utilização do tangran.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

paralelepípedos. 

- Composição , decomposição e 

representação de figuras 

tridimensionais : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tratamento da informação 

- Leitura e interpretação de 

informações presentes nos 

meios de comunicação e no 

comércio, registradas por meio 

de tabelas e gráficos. 

- Noções de combinação 

associada à multiplicação e 

tabela. 

- Situações-problema simples, 

envolvendo noções de 

possibilidade e probabilidade. 

- Construção e interpretação de 

Tratamento da informação 

- Leitura e interpretação de 

informações presentes nos 

meios de comunicação e no 

comércio, registradas por meio 

de tabelas e gráficos. 

- Construção e interpretação de 

gráficos de colunas, barras e 

produção de textos. 

Tratamento da informação 

- Leitura e interpretação de 

informações presentes nos 

meios de comunicação e no 

comércio, registradas em tabelas 

e gráficos. 

 

 

 

 

 



 

 

gráficos de colunas, barras e 

produção de textos. 

- Situações-problema 

envolvendo interpretação de 

tabelas e gráficos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS: GEOGRAFIA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Realidade das diferentes 

comunidades (urbanas, do 

campo, indígenas, e outras). 

 

- Planejamento de Brasília: 

construção e crescimento 

demográfico. 

- Regiões Administrativas e 

Entorno. 

- Distrito Federal na região 

Centro-Oeste 

- Formas de poder: papel do 

executivo, do legislativo, do 

judiciário e da sociedade civil. 

- População total do DF e 

distribuição. 

 

- Necessidades básicas e a 

condição dos serviços prestados. 

- Elementos naturais visíveis na 

sociedade e as modificações 

feitas pelo homem: 

- Relevo (áreas altas, baixas, 

planas e elevações); 

- Águas (rios, lagos, mar, lagoas, 

canais e baias); 

- Vegetação (natural e 

introduzidas); 

- Clima (temperatura, chuvas, 

vento e umidade); 

- Modos de vida nas regiões 

administrativas.   

 

- Etapas de ocupação no DF – 

semelhanças, permanências e 

mudanças. 

- Ocupação desordenada do solo: 

condomínios e invasões, por 

causas e consequências. 

- Tipos de tecnologias. 

- Atividades econômicas 

produtivas e desenvolvimento 

sustentável do DF: (agricultura, 

indústria, comércio, serviços, e 

turismo). 

- Transporte e Trânsito 

- Meios de comunicação. 

- Saneamento básico e coleta 

seletiva de lixo. - Distância, 

direção, orientação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- Noções de proporção, escala e 

referenciais de localização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Ambiente 

- Sistema solar – corpos celestes, 

tamanhos relativos e distâncias 

da Terra (Lua, Sol, Planeta) 

- Translação e Rotação 

- Pontos de referência: pontos 

cardeais, orientação por 

constelações, nascente e poente. 

- Rosa dos Ventos. 

- Fase da Lua e eclipses lunares. 

- Calendário lunar. 

- Constituição do planeta Terra. 

- Estrutura do planeta Terra: 

crosta, terrestre e magma. 

- Rochas: composição, 

classificação, tipos e utilização. 

- Tempo cronológico. 

- Diferenciação entre tempo 

Ambiente 

- Atmosfera terrestre: 

- Tempo atmosférico (chuva, sol, 

calor, frio, umidade, granizo, 

neve, neblina e geada); 

- Ar atmosférico; 

- Composição do ar atmosférico; 

- Poluição do ar. 

- Água; 

- Estados físicos da água; 

- Mudança dos estados físicos da 

água; 

- Ciclo da água ( formação das 

chuvas, geadas, granizo, neve); 

- Noções de lençóis freáticos; 

- Enchentes: o papel do solo na 

regulação da infiltração da água 

Ambiente 

- Reino animal: classificação; 

- Reino Vegetal: classificação; 

- Bactérias, protozoários e 

fungos (características). 

- Seres vivos; 

- Seres não vivos; 

- Relação entre os seres vivos: 

cadeia alimentar; 

- Ecologia: preservação do 

ambiente. 

 

Recursos Tecnológicos 

- Invenções descobertas realizadas 

no Brasil e no mundo; 

- Transformação de materiais; 

- Impacto das transformações de 

materiais sobre o meio ambiente; 

- Relação da Tecnologia com as 

Ciências Modernas e 

Contemporâneas; 

- Avanço tecnológico: vacinas, 

medicamentos, eletrônicos e 

alimentos industrializados. 

-Ambientes naturais; 

- Ambientes construídos; 

- Impacto das ações do homem no 

ambiente. 

- Reaproveitamento de produtos 

metais e de papéis. 



 

 

atmosférico e tempo 

cronológico. 

- Clima: diversidade climática 

brasileira, clima e forma de vida; 

- fenômenos da altitude (estação 

meteorológica); 

- Poluição, desmatamento, efeito 

estufa, aquecimento global e 

catástrofes naturais. 

Ser humano e saúde 

- Cuidados com o corpo; 

- Alimentação: função doa 

alimentos (construtores, 

reguladores e energéticos). 

- Prática de esportes e atividades 

físicas. 

 

 

 

 

 

da chuva.  



 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS: HISTÓRIA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- O estudante e o tempo: o 

tempo no cotidiano, fontes 

históricas, tempo histórico e 

social. 

- Noções de época e século. 

- A criação de Brasília. 

- Antigas capitais, missão Cruls, a 

história de JK, os idealizadores 

de Brasília ( Lúcio Costa e Oscar 

Niemeyer). 

 

- Os pioneiros e construtores de 

Brasília – a influência de homens 

e mulheres na construção do DF 

(candangos). 

- A vida em sociedade: história 

de comunidades locais, rurais, 

quilombolas, indígenas e outros 

contextos do DF. 

- A vida dos sujeitos no DF: 

hábitos, costumes, religiões, 

organização social, modos de 

viver e convivência. 

- Organização social e política do 

DF (necessidades básicas, 

condições dos serviços 

prestados, formas de poder e 

seus papéis). 

- Grupos sociais e política do DF 

(necessidades básicas, condições 

dos serviços prestados, formas 

- Grupos sociais: diversidades 

regras sociais nos diferentes 

grupos estudados e articulação 

com os documentos: Declaração 

Universal do Direitos Humanos, 

Estatuto da criança e do 

adolescente, Estatuto do idoso. 

- Leis 10.639/03 e 11.645/08. 

 

 



 

 

de poder e seus papéis). 

 

  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Atividades recreativas, 

brincadeiras e jogos que 

possibilitem a combinação de 

habilidades motoras básicas e a 

introdução de habilidades 

motoras específicas (correr e 

andar com saltar, andar e correr 

com arremessar, andar e correr 

com rebater, saltar e girar, 

passar e receber com membros 

superiores, passar e receber com 

membros inferiores, conduzir 

uma bola com as mãos).  

- Conceitos sobre competiçã, 

cooperação, regras, adversários 

e demais atores envolvidos em 

ambientes esportivos (árbitros, 

torcedores, imprensa, etc). 

- Movimentos expressivos 

(mímica). 

- Reprodução de músicas ligadas 

ao esquema corporal. 

- Conceitos sobre competição, 

cooperação, regras, adversários 

e demais atores envolvidos em 

ambientes esportivos (árbitros, 

torcedores, imprensa, etc). 

- Jogos com regras adaptadas 

que possibilitem a participação 

de alunos com necessidades 

especiais, transtornos globais de 

desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação. 

- Noções sobre competição, 

cooperação, regras, adversários 

- Atividades lúdicas visando a 

introdução de práticas da 

ginástica artística e circense 

(malabarismo, equilíbrio de 

objetos em diferentes partes do 

corpo, perna de pau, equilíbrio 

na corda bamba, etc). 

- Atividades rítmicas da cultura 

afro-brasileira e indígena, 

capoeira, maracatu, maculelê, 

ciranda, bumba-meu-boi, etc. 

- Manifestações do folclore 

nacional (Saci Pererê, Negrinho 

do pastoreio, Cuca, Boi-Bumbá, 

etc). 

- Jogos e brincadeiras populares 

presentes na cultura brasileira 

(amarelinha, elástico, pião, beti, 

- oficinas de criação de 

brinquedos com materiais 

recicláveis. 

- Conceitos sobre competição, 

cooperação, regras, adversários e 

demais atores envolvidos em 

ambientes esportivos (árbitros, 

torcedores, imprensa, etc). 

-Jogos pré-desportivos (queimada, 

artilheiro, gol a gol, garrafão do 

basquete, 21, etc). 

- Jogos esportivos presentes na 

cultura brasileira (futebol, futebol 

de salão, basquetebol, voleibol, 

handebol, etc. 

- Jogos com regras adaptadas que 

possibilitem a participação de 



 

 

- Jogos pré-desportivos 

(queimada, artilheiro, gol a gol, 

garrafão do basquete, 21, etc). 

- Noções sobre competição, 

cooperação, regras, adversários 

em ambientes esportivos. 

em ambientes esportivos.  cabo de guerra, pique bandeira, 

cabra cega, bola de gude, etc). 

- Jogos pré-desportivos 

(queimada, artilheiro, gol a gol, 

garrafão do basquete, 21, etc) 

- Jogos com regras adaptadas 

que possibilitem a participação 

de alunos com (TGD) e altas 

habilidades/superdotação. 

- Noções sobre competição, 

cooperação, regras, adversários 

em ambientes esportivos  

alunos com necessidades 

especiais, transtornos globais de 

desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação. 

- Noções sobre competição, 

cooperação, regras, adversários 

em ambientes esportivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUAGENS – ARTE AO LONGO DO ANO 

Plástica e Cênica 

- Produções artísticas: pintor, escultor, arquiteto, artesão, musicista, ator, fotógrafo, designer, poeta, profissionais circenses e escritor. 

- Estudo de artesanato regional ( com ênfase) e do nacional. 



 

 

- Estudo da relação da arte e do artesanato com a cultura do estudante. 

- Criação livre de desenhos, pinturas, construções e esculturas. 

- Técnicas artísticas variadas com instrumentos e materiais diversificados. 

- Diferentes tipos e tamanhos de suporte para elaboração de trabalhos em arte. 

- Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo. (Matrizes brasileiras). 

- Manifestações folclóricas, populares. 

- Cores primárias, secundárias e terciárias. 

- Cores frias e cores quentes. 

- Cores na natureza e as produzidas pelo homem. 

- Desenho de observação (paisagem, pessoas, objetos). 

- Desenho de observação e de imaginação sobre a cidade. (Casa, rua, quadra, escola, bairro, cidade). 

- Criação de desenhos, pinturas, construções e esculturas temáticas. 

- Apreciação de artistas que utilizaram a cidade e temáticas sociais para a elaboração de trabalho plástico. 

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

- Noções de plano, volume e espaço bi e tridimensional. 

- Primeiras noções de perspectiva/profundidade. 

- Construções tridimensionais. 

- Proporção. 



 

 

- Athos Bulcão. 

- Monumentos Oscar Niemeyer. 

- Apreciação de obras de artistas do modernismo brasileiro. 

- Arte no Distrito Federal e seus artistas locais. 

- Apreciação de obras artísticas em períodos e movimentos distintos. 

- Visita a pontos turísticos da cidade para apreciação e realização de desenho, esboços e ou textos. 

- Espaços de informação e de comunicação artística/cultural: museus, mostras, exposição, galerias, oficinas, ateliês, pontos turísticos e 

outros. 

- Cenas corporais. 

- Improvisação teatral. 

- Jogos dramáticos. 

- Comunicação espontânea da diferentes sensações: olhar, ver, escutar, ouvir, comer, pegar e cheirar, etc. 

- Diálogo: improvisação de pequenas cenas. 

- Expressão corporal. 

- Expressão vocal: articulação, dicção e projeção. 

- Interpretação de personagens de narrativas e textos infantis, de espetáculos teatrais, histórias em quadrinhos, filmes, propagandas, 

desenhos animados e programas infantis de TV. 

- Dramatização de histórias diversas. 

- Elementos teatrais visuais e sonoros: máscaras, maquiagem, cenário, sonoplastia, figurino e iluminação. 



 

 

- Tríade essencial do teatro: ator, texto e plateia. 

- Movimentos expressivos: ações dramáticas, por meio da exploração de deslocamentos, planos, peso e fluência. 

- Expressividade corporal em movimentos socioculturais (frevo, maracatu, quadrilha, samba, capoeira) e outros do contexto do estudante. 

- Coreografia de danças folclóricas, populares e outros do contexto do estudante (produção, criação etc.) 

- Espaços de informação e de comunicação artística presentes na cultura: teatros, salas de apresentação e outros. 

- Apreciação de manifestações multiculturais de espetáculos da cidade de Brasília.       

 

MÚSICA: 

- Percussão corporal. 

- Elementos do som (altura, intensidade, duração e timbre). 

- Estilos/gêneros musicais (música folclórica, popular erudita do Brasil, do mundo) e outros. 

- Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra) – Noções de ritmo, melodia e harmonia. 

- Registro  de sons (escrita musical espontânea, partitura alternativa) 

- Confecção de instrumentos com elementos da natureza como: galhos de árvore, folhas, vagens, sementes e bambus. 

- Banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis). 

- Canções de ritmos diversos: cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, baião, indígenas e africanas. 

- Jogos folclóricos: canções folclóricas, indígenas, africanas, sobre bichos e marchinhas carnavalescas. 

- Percepção de compassos binários e ternários em diversas composições. 



 

 

- Rock de Brasília: história de bandas e artistas que surgiram na cidade de Brasília. 

- História dos principais estilos e movimentos da música popular brasileira (MPB). 

- Arranjo e composição musical. 

- Formação de conjuntos instrumentais e vocais. 

- Cuidados com a voz. 

- Grupos musicais diversos e da cultura popular de Brasília. 

- Comunidade Quilombola do Distrito Federal. 

- Músicas cívicas. 

- Filmes musicais diversos. 

- Espetáculos musicais regionais. 

 

 

 

 

 

ENSINO RELIGIOSOAO LONGO DO ANO 

Alteridade 

 



 

 

- Paz e justiça em diversos grupos sociais (família, escola e comunidade). 

 

- Solidariedade e percepção do outro como postura ética. 

 

- Importância da família em suas diferentes composições, e da comunidade na estruturação do ser humano em sociedade. 

 

- Perseverança e empenho como força na busca de ideais. 

 

- Mídias e duas influências no comportamento humano. 

 

- Ações voluntárias para além dos espaços religiosos. 

Simbolismo Religioso  

- Percepção das diversas formas de manifestações do fenômeno religioso. 

- Rituais e práticas religiosas elaboradas por diferentes grupos religiosos. 

- Narrativas sagradas orais e escritas. 

- Tradições religiosas e culturais da comunidade e do Distrito Federal. 

- Lugares do sagrado no Brasil: templos e igrejas, terreiros, cemitérios, indígenas, etc. 

- Vida e morte nas diversas manifestações religiosas. 



 

 

- Cantos, danças e narrativas nas principais manifestações religiosas presentes no DF.  

 

 

CURRÍCULO DO 5º ANO – 2017 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

LEITURA PRODUÇÃO ESCRITA E 

ORAL: 

- Textos: verbal (escrita), não verbal 

(imagem) e multimodal (escrita e 

imagem), concretizados em diversos 

gêneros em diferentes suportes; 

- Comparação e diferenciação de 

diversos gêneros textuais quanto a 

aspectos composicionais e 

finalidade. 

- Elementos que compõem a 

estrutura e a apresentação de 

diversos gêneros e seu contexto de 

produção (autor, interlocutor, 

situação de interação, finalidade, 

suporte, circulação); 

-Leitura textual, contextual, 

inferencial e intertextual. 

LEITURA PRODUÇÃO ESCRITA E 

ORAL: 

- Carta de leitor: finalidade, 

localização do assunto, destaque 

da reclamação, isolamento do 

relato ou exposição do assunto e 

argumentos. 

- Reportagens e suplemento 

infantil de grandes jornais: leitura 

e estudo de reportagem levando 

em conta o tipo de leitor. 

- Tiras de jornal: análise de 

ambiguidades no efeito de 

humor. 

-Análise e enfoque em gêneros 

que apresentam em sua 

organização interna a INSTRUÇÃO 

LEITURA PRODUÇÃO ESCRITA E 

ORAL: 

- Gêneros da tradição oral: 

parlendas, trovinhas, trava-

línguas, adivinhação, piadas e 

cantigas (exploração, 

memorização e produção oral)  

- Entrevistas e planejamento, 

realização oral, organização de 

dados e escrita. 

- Revisão e reescrita de textos 

produzidos, considerando um ou 

mais aspectos pontuação, 

paragrafação, ortografia, 

concordância e verbal, coerência 

e coesão, características do 

gênero produzido, etc. 

LEITURA PRODUÇÃO ESCRITA E 

ORAL: 

- Revisão e reescrita de textos 

produzidos, considerando um ou 

mais aspectos: pontuação, 

paragrafação, ortografia, 

concordância nominal e verbal, 

coerência e coesão, 

características do gênero 

produzido, etc. 

- Debates espontâneo, temático, 

intencional e planejado ( escuta 

organizada e apresentação de 

argumentos, opiniões e 

comentários). 



 

 

- Letras de músicas: composição e 

comparações entre vários autores- 

Gêneros que apresentam a 

NARRATIVA em sua organização 

interna: fábulas tradicionais e 

modernas, contos de suspense; 

conto popular, lendas, mitos e 

crônica – análise de mecanismos de 

coesão e coerência,  reconto oral e 

produção escrita. 

- Análise, percepção de elementos 

da narrativa presentes em diferentes 

gêneros: foco narrativo; 

características físicas e psicológicas ( 

teimoso, corajoso, etc.) do 

personagem principal; identificação 

de personagens secundários; 

caracterização de lugar ( onde ) e 

tempo ( quando ). Se possível, 

enredo( desenvolvimento do 

conflito, clímax e desfecho ); 

discurso direto e indireto. 

- Notícias e manchetes: estudo de 

gênero enfocando os elementos 

fundamentais ( O quê? Com quem ? 

Quando? Onde? Em que 

circunstâncias? 

-Poesia moderna e contemporânea – 

leitura e análise. 

manual, regra de jogo, etc. 

- Contos e crônica: análise , 

produção de reconto e texto de 

autoria. 

- Textos de divulgação científica: 

resumo a partir de esquemas.  

-Produção de diário e relatórios a 

partir de fatos motivadores. 

_ Suportes e portadores – criação 

de espaços para publicação 

(mural, varal, revistas, jornais, 

placas,  faixas, folhetos, cartazes, 

etc). 

-Revisão e reescrita de textos 

produzidos, considerando um ou 

mais aspectos: pontuação, 

paragrafação, ortografia, 

concordância nominal e verbal, 

coerência e coesão, 

características do gênero 

produzido, etc. 

- Debates: espontâneo, temático, 

intencional e planejado ( escuta 

organizada e apresentação de 

argumentos, opiniões e 

- Recursos paralinguísticos ( 

gestos, tonalidade de e expressão 

facial), de acordo com objetivos 

do ato de interlocução. 

- Debates espontâneos, 

temáticos, intencional e escuta 

organizada e apresentação de 

argumentos, opiniões e 

comentários) 

- Seminário: exposição oral na 

sala, usando apoio de anotações; 

estudo de algum modelo ( 

exposição gravada em vídeo, por 

exemplo). Técnica de discussão 

em grupo, para posterior 

plenária: debate de temas em 

grupos, elaboração de síntese 

seguida de apresentação para o 

grande grupo.  

 



 

 

- Textos de divulgação científica: 

resumo a partir de esquemas. 

- Autobiografia 

- Produção de diário e relatórios a 

partir de fatos motivadores. 

 - Debates: espontâneo, temático, 

intencional e planejado (escuta 

organizada e apresentação de 

argumentos, opiniões e 

comentários). 

 - Seminário: exposição oral na 

sala, usando apoio de anotações; 

estudo de algum modelo 

(exposição gravada em vídeo, por 

exemplo). Técnica de discussão 

em grupo, para posterior 

plenária: debate de temas em 

grupos, elaboração de síntese 

seguida de apresentação para o 

grande grupo. 

comentários). 

- Seminário: exposição oral na 

sala, usando apoio de anotações; 

estudo de algum modelo 

(exposição gravada em vídeo, por 

exemplo). Técnica de discussão 

em grupo, para posterior 

plenária: debate de temas em 

grupos, elaboração de síntese 

seguida de apresentação para o 

grande grupo. 

CONHECIMENTOS LINGUISTICOS 

articulados com textos: 

- Letra maiúscula: nomes 

próprios, início de frases e 

parágrafos. 

CONHECIMENTOS LINGUISTICOS 

articulados com textos: 

- Pronomes pessoais ( reto, 

oblíquo) – uso do pronome no 

texto, realçando seus efeitos na 

CONHECIMENTOS LINGUISTICOS 

articulados com textos: 

- Adjetivos (apresentação do 

conceito, em situações 

contextual). 

 



 

 

- Acentuação de palavras 

conhecidas e construção de 

regras de acordo com as 

regularidades da língua. 

- Acentuação gráfica das 

proparoxítonas. 

- Classificação quanto a 

tonicidade (oxítona, paroxítona e 

proparoxítona) com foco na 

acentuação de palavras 

conhecidas, destacando a 

frequência de paroxítonas na 

língua portuguesa. 

- Marcadores textuais: artigo, 

preposição e conjunção – sem 

nomeação, com foco na 

paragrafação. 

- Elementos coesivos e de 

coerência ( para garantir a 

progressão temática e 

conceitual). 

-Pontuação: importância e uso 

contextual; pontuação do diálogo 

e reticências. 

-Verbos: presente, passado e 

contrapostos e outras palavras, 

como “tolice”, “ meninice”. 

-Contraposição – fazendo / 

fazendo (uso popular do 

gerúndio). 

- Análise das diversas formas de 

uso: por que, por quê, porque e 

porquê. 

- Fonemas / sibilantes: /s/, /z/ 

representados pela letra “s” ( 

sapo, casa). 

- Sufixos: esa e eza ( formação do 

adjetivo) 

-Fonemas /ch/, /ksi/, /s/,/z/ 

representadas pela letra “x” ( 

xarope, fixo, próximo, exato) – 

sons da letra X. 

- Manuseio e uso de dicionário, 

enciclopédias e gramáticas. 

_ Vocabulário: ampliação, 

significação, sinônimos e 

antônimos ( inferir o sentido a 

partir da leitura e uso do 

dicionário). 

- Identificação e classificação do 

adjetivo, em situações 

contextuais. 

- Pontuação: importância e uso 

contextual; pontuação do diálogo 

e reticências. 

- Análise das diversas formas de 

uso: por que, por quê, porque, 

porquê. 

- Manuseio e uso de dicionário, 

enciclopédias e gramáticas. 

- Vocabulário: ampliação, 

significação, sinônimos e 

antônimos (inferir o sentido e 

partir da leitura e uso do 

dicionário). 

- Verbos na terceira conjugação ( 

partir, sorrir), nas formas “ 

sorrisse”, “partisse”, sendo 

contrapostos a outras palavras, 

como “tolice”, meninice. 

Vocabulário: ampliação, 

significação, sinônimos e 

antônimos ( inferir o sentido a 

partir da leitura e uso do 



 

 

futuro. 

- Verbos “pôr”, “ querer”, “dizer” 

– foco na forma ortográfica. 

Contraposição- fazendo/fazeno ( 

uso popular do gerúndio). 

-Revisão: modos de nasalização –

M e N no final de sílaba ( 

bombom, ponte); NH (galinha); 

usando o til (maça, anão); 

contiguida (cama, dama); uso do 

“m” antes de “p” e “b”. 

- Manuseio e uso de dicionário, 

enciclopédias e gramáticas. 

- Vocabulário: ampliação, 

significação, sinônimos e 

antônimos (inferir o sentido a 

partir da leitura e uso do 

dicionário) 

- Elementos coesivos e de 

coerência (para garantir a 

progressão temática e 

conceitual). 

dicionário).  



 

 

CONHECIMENTOS LITERÁRIOS 

- Livros e obras infantis. 

- Clássicos da literatura infantil. 

-Comparação de versões literárias 

e produções artísticas ( cinema, 

telas, livros) , analisando 

similaridades e mudanças das 

obras. 

- Poesia / Poema: moderna e 

contemporânea; uso de 

metáforas e outras figuras de 

linguagem ( estudo sem 

classificação, apenas discutindo o 

sentido). Sugestão de autores: 

Cecília Meireles, Manuel 

Bandeira, Vinícius de Morais, José 

Paulo Paes, etc. 

- Biografia e obras de autores 

selecionados ( Ex: Poesia: Cecília 

Meireles e Pedro Bandeira. 

Fábulas: Esopo. Contos: Irmãos 

Grimm. 

 

 

CONHECIMENTOS LITRÁRIOS 

- Obras literárias ( apreciação, 

escuta e manuseio; compreensão 

e interpretação, leitura individual 

e coletiva). 

-Livros e obras infantis. 

- Clássicos da literatura Infantil. 

- Estudo de personagens clássicos 

da literatura brasileira:  contexto 

histórico e geográfico. 

- Comparação de versões 

literárias e produções artísticas ( 

cinema, telas, livros), analisando 

similaridades e mudanças das 

obras. 

- Comentário crítico de obra 

literária. 

- Poesia / Poema: moderna e 

contemporânea; uso de 

metáforas e outras figuras de 

linguagem (estudo sem 

classificação, apenas discutindo o 

sentido). Sugestão de autores: 

Cecília Meireles, Manuel 

Bandeira, Vinícius de Morais, José 

CONHECIMENTOS LITRÁRIOS 

-Ditados populares, trovas, 

literatura de cordel e 

adivinhações. Contos de fada, 

contos populares, contos 

indígenas e africanos, folclóricos, 

causos, mitos e fábulas. 

- Livros e obras infantis. 

-Clássicos da literatura Infantil. 

- Estudo de personagens clássicos 

da literatura brasileira: contexto 

histórico e geográfico. 

-Comparação de versões literárias 

e produções artísticas ( cinema, 

telas. Livros), analisando 

similaridades e mudanças das 

obras. 

- Comentário crítico de obra 

literária.  

- Poesia / Poema: moderna e 

contemporânea, uso de 

metáforas e outras figuras de 

linguagem ( estudo sem 

classificação, apenas discutindo o 

sentido). Sugestão de autores: 

CONHECIMENTOS LITRÁRIOS 

- Obras ( apreciação, escuta e 

manuseio, compreensão e 

interpretação, leitura individual e 

coletiva) 

- Livros e obras Infantis. 

-Clássicos da literatura infantil. 

- Estudo de personagens clássicos 

da literatura brasileira: contexto 

histórico e geográfico. 

- Comentário crítico de obra 

literária. Resenha 

- Poesia / Poema: moderna e 

contemporânea; uso de 

metáforas e outras figuras de 

linguagem (estudo sem 

classificação, apenas discutindo o 

sentido). Sugestão de autores:  

Cecília Meireles, Manuel 

Bandeira, Vinícius de Morais, José 

de Paulo Paes, etc. 

- Texto teatral: leitura de um 

texto teatral completo, 

observando características de 

gênero ( Ex: obras de Maria Clara 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo Paes, etc. 

 

 

Cecília Meireles, Manuel 

Bandeira, Vinícius de Morais, José 

Paulo Paes, etc. 

- Letra de música: compreensão 

do contexto da autoria, paródias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machado) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

NÚMEROS E OPERAÇÕES: 

- Reconhecimento de outros 

sistemas de numeração ( Indu, 

romano, maia, arábico), em 

contexto da História da 

Matemática para a compreensão 

da importância do número para a 

civilização atual. 

NÚMEROS E OPERAÇÕES: 

- Reconhecimento de múltiplos e 

divisores em contextos do 

cotidiano: 

X 2 = número par, dobro; 

X 3 = triplo; 

X 10; X 100; X1000 

NÚMEROS E OPERAÇÕES: 

-Números decimais: 

. Leitura, escrita, comparação e 

ordenação de registros 

numéricos pela compreensão de 

características dos números 

decimais ( valor posicional, 

função da vírgula); 

NÚMEROS E OPERAÇÕES: 

- Sistema de Numeração Decimal: 

. Registro, leitura e escrita 

numérica de grandes 

quantidades; 

. Composição e decomposição; 

. Comparação de números e 



 

 

Sistema de Numeração Decimal: 

- Registro, leitura e escrita 

numérica de grandes 

quantidades; 

- Cálculo mental: cálculo 

aproximado, estimativa, uso da 

calculadora, socialização de 

estratégias de conferência. 

-Composição e decomposição; 

-Comparação de números e 

representação na reta numérica; 

- Situações-problema envolvendo 

as quatro operações e o Sistema 

Monetário Brasileiro- explorando 

a diversidade de procedimentos e 

de registros. 

- Resgate da contagem por 

agrupamento. 

- Resolução de problemas 

envolvendo ideia de equivalência 

e desigualdades de frações. 

- Formulação, interpretação de 

situações-problema envolvendo 

as quatro operações ( adição, 

- Números fracionários: 

. Resolução de situações-

problema envolvendo números 

fracionários  parte, todo e fração 

de quantidade) no contexto 

social; 

. Resolução de problemas 

envolvendo ideia de equivalência 

e desigualdades de frações 

- Formulação, interpretação de 

situações-problema envolvendo 

as quatro operações ( adição, 

subtração, multiplicação e 

divisão) que envolvam números 

naturais ( fração e número 

decimal)  

Especificamente:  Multiplicação: 

natural X fração; natural X 

decimal; 

. Divisão: natural por natural; 

fração por natural; 

.Fração de quantidade para 

cálculo de porcentagem simples ( 

10%; 25%; 50%; 75%); 

. Fração  e subtração de frações 

. Equivalência de números 

decimais com diferenes números 

de casa decimais por meio de 

complementação de 0 (zero) ( 1,5 

= 1,500); 

. Resolução de situações-

problema envolvendo decimais 

com dinheiro e medidas com 

situações de adição e subtração 

explorando a diversidade de 

procedimentos e de registros 

. Porcentagem em contextos 

significativos ( 10%; 25%; 50%; 

75%; 100%) relacionados a 

decimais 

. Adição e subtração de frações 

com denominadores diferentes 

por meio das equivalências; 

representação na reta numérica; 

. Situações-problema envolvendo 

as quatro operações e o Sistema 

Monetário Brasileiro- explorando 

a diversidade de procedimentos e 

de registros. 

. Leitura, escrita, comparação e 

ordenação de registros 

numéricos pela compreensão dos 

números decimais ( valor 

posicional, função da vírgula); 

.Equivalência de números 

decimais com diferentes números 

de casa decimais por meio de 

complementação de 0 ( zero) ( 

1,5 = 1,500); . Resolução de 

situações-problema envolvendo 

decimais com dinheiro e medidas 

com situações de adição e 

subtração explorando a 

diversidade de procedimentos e 

de registros 

- Reconhecimento de números 

naturais e de números racionais ( 

decimais e fracionários) no dia a 

dia 



 

 

subtração, multiplicação e 

divisão) que envolvam números 

naturais e números racionais ( 

fração e número decimal) 

especificamente. 

- Multiplicação natural X fração; 

natural X decimal; 

- Divisão: natural  natural, fração  

natural;  

- Fração de quantidade para 

cálculo de porcentagem simples ( 

10%; 25%,50%, 75%);  

-Adição e subtração de frações 

com denominadores diferentes 

por meio das equivalências; 

-Cálculo mental: cálculo 

aproximado, estimativa, uso da 

calculadora, socialização de 

estratégias de conferência. 

com denominadores diferentes 

por meio das equivalências; 

. Cálculo mental: cálculo 

aproximado, estimativa, uso da 

calculadora, socialização de 

estratégias de conferências. 

. Reconhecimento de múltiplos e 

divisores em contextos do 

cotidiano: 

X 2 = número par, dobro; 

X 3 = triplo; 

X10; X100; X1000 

. Fração de quantidade para 

cálculo de porcentagem simples ( 

10%; 25%; 50%; 75%). 

- Reconhecimento de múltiplos e 

divisores em contextos do 

cotidiano: 

X 2 = número par, dobro; 

X 3 = triplo; 

X 10; X100; X1000 

-Resgate da contagem por 

agrupamento: 

. Porcentagem em contextos 

significativos ( 10%; 25%; 50%; 

75%; 100%) relacionados a 

decimais 

- Números fracionários:  

. Resolução de situações-

problema envolvendo números 

fracionários ( parte, todo e fração 

de quantidade) no contexto 

social; 

Grandezas e Medidas: 

- Resolução de situações-

problema significativas que 

requeiram transformações mais 

importantes e a descoberta de 

Grandezas e Medidas: 

- Relacionamento das principais 

frações das principais unidades 

de medidas ( Exemplo: ½ Metro = 

50 cm; ¼ L = 250 mL; ½ de hora = 

Grandezas e Medidas: 

-Construção e utilização 

adequada dos principais 

instrumentos de medidas 

presentes no contexto 

Grandezas e Medidas: 

- Resolução de situações-

problema significativas que 

requeiram  transformações mais 

importantes e a descoberta de 



 

 

suas relações; 

- Comprimento ( Km/m; m/dm; 

m/cm; cm/mm; m/mm); 

Superfície ( m²/dm²  e dm²/ cm²); 

Massa ( Kg/g; g/mg; t/kg); 

Capacidade ( L/ml); Tempo: 

(h/min; min/seg; dia/hora; 

semana/dia; mês/dia; ano/dia; 

mês/dia; ano/dia; ano/mês).  

Interpretação, criação e produção 

de textos que constem 

informações que envolvam 

medidas. 

- Reconhecimento da presença e 

da importância das medidas em 

outras áreas do conhecimento e 

nas profissões. 

-Reconhecimento da evolução 

das medidas e de seus 

instrumentos na história da 

civilização. 

-Relacionamento das principais 

frações das unidades de medidas 

( Exemplo: ½ Metro = 50 cm, ¼ L 

= 250ml; ½ de hora = 30 min) . 

30 min) 

- Medidas de comprimento e área 

cálculo do perímetro e da área de 

figuras desenhadas em malhas 

quadriculadas e comparação de 

perímetros e áreas de duas 

figuras sem uso de fórmulas 

- Sistema Monetário Brasileiro: 

. Utilização em situações-

problema que envolvam a relação 

custo X mercadoria 

. Relacionamento das principais 

frações das principais unidades 

de medidas ( Exemplo: meio 

Metro = 50 cm; ¼  L = 250 ml 

. Medidas de comprimento e 

área: perímetro da área de 

figuras desenhadas em malhas 

quadriculadas e comparação de 

perímetro e áreas de figuras sem 

uso de fórmulas. 

- Sistema Monetário Brasileiro 

. Utilização em situações-

problema que envolvam a relação 

sociocultural: 

. Régua 

.Fita métrica 

. Recipientes graduados  

. Relógios 

- Realização de leituras de 

mediadas em instrumentos que 

expressem o  resultado por 

número decimal 

- Socialização de procedimentos e 

de registros de medições de: 

tempo, capacidade, massa, 

comprimento 

- Resolução de situações-

problema significativas que 

requeiram transformações mais 

importantes e a descoberta de 

suas relações: 

. Comprimento ( Km/m; m/dm; 

m/cm; cm/mm; m/mm); 

Superfície (m²/dm² e dm²/ cm²); 

Massa ( Kg/g; g/mg; t/kg); 

Capacidade ( L/mL); Tempo:  

(h/min; min/seg; dia/hora; 

suas relações: 

. Comprimento ( Km/m; m/dm; 

m/cm; cm/mm; m/mm); 

Superfície ( m²/dm² e dm²/cm²); 

Massa (Kg/g; g/mg; t/kg); 

Capacidade (L/ml); Tempo: 

(h/min; min/seg; dia/hora; 

semana/dia; mês/dia; ano/dia; 

ano/mês) 

- Interpretação, criação e 

produção de textos que constem 

informações que envolvam 

medidas. 

- Reconhecimento da presença e 

da importância das medidas em 

outras áreas do conhecimento e 

nas profissões - Reconhecimento 

da evolução das medidas e de 

seus instrumentos na história da 

civilização  

- Relacionamento das principais 

frações das principais unidades 

de medidas ( Exemplo: ½ Metro = 

50 cm;  ¼ L = 250 mL; 1² de hora = 

30 min) 

- Medidas de comprimento e 



 

 

-Medidas de comprimento e área 

cálculo do perímetro e da área de 

figuras desenhadas em malhas 

quadriculadas e comparação de 

perímetros e áreas de duas 

figuras sem uso de fórmulas. 

-Sistema Monetário Brasileiro:  

.Utilização em situações-

problema que envolvam a relação 

custo X mercadoria. 

custo X mercadoria. semana/dia; mês/dia; ano/dia; 

ano/mês) 

- Interpretação, criação e 

produção de textos que constem 

informações que envolvam 

medidas.  

- Reconhecimento da presença e 

da importância das medidas em 

outras áreas do conhecimento e 

nas profissões  

- Reconhecimento da evolução 

das medidas e de seus 

instrumentos na história da 

civilização 

- Relacionamento das principais 

frações das principais unidades 

medidas ( Exemplo; ½ Metro – 50 

cm; ¼ L = 250 mL; ½ de hora= 30 

min) 

- Medidas de comprimento e 

área: cálculo do perímetro e da 

área de figuras desenhadas em 

malhas quadriculadas e 

comparação de perímetros e 

áreas de figuras sem uso de 

área: 

Cálculo do perímetro e da área de 

figuras desenhadas em malhas 

quadriculadas e comparação de 

perímetros e áreas de duas 

figuras sem uso de fórmulas  

- Sistema Monetário Brasileiro: 

. Utilização em situações-

problema que envolvam a relação 

custo X mercadoria . 



 

 

fórmulas  

- Sistema Monetário Brasileiro: 

. Utilização em situações-

problema que envolvam a relação 

custo X mercadoria.  

ESPAÇO E FORMA 

- Reconhecimento e 

representação de deslocamentos 

e orientações por meio de mapas. 

ESPAÇO E FORMA 

- Cálculo do perímetro e da área 

de figuras planas  a partir de 

situações-problema 

- Identificação dos principais 

quadriláteros e suas propriedades 

ESPAÇO E FORMA 

-Construção de sólidos 

geométricos: composição e 

decomposição 

ESPAÇO E FORMA 

- Percepção de elementos 

geométricos nas formas da 

natureza, nas criações artísticas, 

na tecnologia e na arquitetura 

_ Identificação de figuras 

espaciais por meio de suas vistas: 

frontal, lateral e superior. 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

- Leitura e interpretação de 

informações presentes nos meios 

de comunicação e no comércio, 

registradas por meio de tabelas e 

gráficos/ tabela de futebol. 

- Noções de combinação 

associada a multiplicação e 

tabela. 

 - Construção e interpretação de 

gráficos de colunas, barras e 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

- Registros de eventos na reta da 

linha do tempo. 

- Situações-problema simples, 

envolvendo noções de 

possibilidade e probabilidade. 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

- Interpretação de gráficos de 

setor. 

 



 

 

produção de textos. 

- Situações-problema envolvendo 

interpretação de tabelas e 

gráficos. 

 

 

 

ARTE 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

PLÁSTICA E CÊNICA: 

- Cores primárias, secundárias e 

terciárias. 

- Cores e suas diversas 

representações na natureza e 

as produzidas pelo homem. 

- Apreciação de artistas 

nacionais que utilizaram a 

cidade e temáticas sociais para 

elaboração de trabalho 

plástico. 

- Primeiras noções de 

perspectiva/profundidade 

PLÁSTICA E CÊNICA: 

- Criação livre de desenhos, 

pintura, construções, 

esculturas, fotografias, 

colagens, mosaicos, cinema, 

vídeo. 

- Técnicas artísticas variadas 

com instrumentos e materiais 

diversificados. 

- Diferentes tipos e tamanhos 

de suporte para elaboração de 

trabalhos em arte 

- Desenho de observação ( 

PLÁSTICA E CÊNICA: 

- Apreciação de artistas 

nacionais que utilizaram a 

cidade e temáticas sociais 

para  elaboração de trabalho 

plástico 

- Noções de plano, volume e 

espaço bi e tridimensional 

-Primeiras noções de 

perspectiva/ profundidade  

- Construções tridimensionais  

- Proporção 

PLÁSTICA E CÊNICA: 

- Profissões artísticas: pintos, 

escultor, arquiteto, artesão, 

musicista, ator, fotógrafo, 

designer, poeta, profissionais 

circenses e escritor 

-Estudo do artesanato 

regional, com ênfase no 

nacional 

- Estudo da relação da arte e 

do artesanato com a cultura 

do estudante e de outras 

regionais 



 

 

- Construções tridimensionais 

-Diálogo: improvisação e 

criação de pequenas cenas 

- Expressão vocal: articulação; 

dicção e projeção 

- Interpretação de personagens 

de narrativas e textos infantis, 

espetáculos teatrais, histórias 

em quadrinho, filmes, 

propagandas, desenhos 

animados e programas infantis 

de TV  

paisagem, pessoas, objetos) 

- Desenho de observação e de 

imaginação sobre a cidade ( 

casa, rua, quadra, escola, 

bairro, cidade) 

- Criação de desenhos, pinturas, 

construções e esculturas 

temáticas 

- Elementos básicos da 

linguagem visual: relação entre 

ponto, linha, plano, cor, 

textura, forma, volume, luz, 

ritmo, movimento, equilíbrio.  

- Noções de plano, volume e 

espaço bi e tridimensional - 

Primeiras noções de 

perspectiva/profundidade 

- Construções tridimensionais  

- Proporção 

- Apreciação de obras de 

artistas do modernismo 

brasileiro 

- Arte no Brasil e seus artistas 

regionais. 

-Apreciação de obras de 

artistas do modernismo 

brasileiro 

- Arte no Brasil e seus artistas 

do modernismo brasileiro  

-Apreciação de obras 

artísticas em períodos e 

movimentos diferenciados 

- Visita a pontos turísticos da 

cidade para apreciação e 

realização de desenhos, 

esboços e ou textos e 

comparativo com obras de 

outras localidades nacionais e 

internacionais. 

- Espaços de informações e de 

comunicação 

artística/cultura: museus, 

mostras, exposições, galerias, 

oficinas, ateliês, pontos 

turísticos e outros. 

- Cenas corporais 

- Improvisação teatral 

- Jogos dramáticos 

- Arte como manifestação da 

cultura e identidade de um 

povo ( Matrizes brasileiras) 

- Interpretação de 

personagens de narrativas e 

textos infantis, espetáculos 

teatrais, histórias em 

quadrinhos, filmes, 

propagandas, desenhos 

animados e programas 

infantis de TV. 

- Elementos teatrais visuais e 

sonoros: máscaras, 

maquiagem, cenário, 

sonoplastia, figurino e 

iluminação. - Tríade essencial 

do teatro: ator, texto e 

plateia. 

- Movimentos expressivos: 

ações dramáticas por meio da 

exploração de 

deslocamentos, planos, peso 

e fluência. 

- Expressividade corporal em 

movimentos socioculturais ( 

frevo, maracatu, quadrilha, 

samba, capoeira) e outros de 



 

 

- Apreciação de obras artísticas 

em períodos e movimentos 

diferenciados. 

- Visita a pontos turísticos da 

cidade para apreciação e 

realização de desenhos, 

esboços e ou textos e 

comparativo com obras de 

outras localidades nacionais e 

internacionais. 

-Espaços de informações e de 

comunicação artística/cultura: 

museus, mostras, exposições, 

galerias, oficinas, ateliês, 

pontos turísticos e outros. 

- Cenas corporais 

- Improvisação teatral -Jogos 

dramáticos 

- Comunicação espontânea das 

diferentes sensações: olhar, 

ver, escutar, ouvir, comer, 

pegar e cheirar, etc. 

- Diálogo improvisação e 

criação de pequenas cenas. 

- Expressão vocal: articulação, 

- Comunicação espontânea 

das diferentes sensações: 

olhar, ver, escutar, ouvir, 

comer, pegar e cheirar, etc. 

- Diálogo: improvisação e 

criação de pequenas cenas. 

- Expressão corporal. 

- Expressão vocal: articulação, 

dicção e projeção. 

- Interpretação de 

personagens de narrativas e 

textos infantis, espetáculos 

teatrais, histórias em 

quadrinhos, filmes, 

propagandas, desenhos 

animados e programas 

infantis de TV. 

- Dramatização de histórias 

criadas pelos estudantes. 

- Elementos teatrais visuais e 

sonoros: máscaras, 

maquiagem, cenário, 

sonoplastia, figurino e 

iluminação. 

- Tríade essencial do teatro: 

diferentes contextos. 

- Coreografias de danças 

folclóricas, populares e 

outros de diferentes 

contextos  ( produção, 

criação etc) 

- Espaços de informação e de 

comunicação artística 

presente na cultura: teatros, 

salas de apresentação e 

outros. 

- Apreciação de 

manifestações multiculturais 

de espetáculos locais e 

nacionais. 

 



 

 

dicção e projeção. 

- Interpretação de personagens 

de narrativas e textos infantis, 

espetáculos teatrais, histórias 

em quadrinho, filmes, 

propagandas, desenhos 

animados e programas infantis 

de TV. 

- Dramatização de histórias 

criadas pelos estudantes. 

- Coreografias de danças 

folclóricas, populares e outros 

de diferentes contextos ( 

produção, criação). 

ator, texto e plateia. 

- Movimentos expressivos: 

ações dramáticas por meio da 

exploração de 

deslocamentos, planos, peso 

e fluência. 

- Espaços de informação e de 

comunicação artística 

presente na cultura: teatros, 

salas de apresentação e 

outros. 

- Apresentação de 

manifestações multiculturais 

de espetáculos locais e 

nacionais. 

 

  

Música: 

- Percussão corporal. 

- Elementos do som (altura, 

intensidade, duração e timbre). 

- Estilos/gêneros musicais 

(música folclórica, popular, 

erudita do Brasil, do mundo) e 

Música: 

- Percussão corporal. 

- Elementos do som (altura, 

intensidade, duração e timbre). 

- Estilos/gêneros musicais 

(música folclórica, popular, 

erudita do Brasil, do mundo) e 

Música: 

- Estilos/gêneros musicais 

(música folclórica, popular, 

erudita do Brasil, do mundo) 

e outros. 

- Pulsação (percepção do 

tempo forte da música e da 

Música: 

- Percussão corporal. 

- Elementos do som (altura, 

intensidade, duração e 

timbre). 

- Estilos/gêneros musicais 

(música folclórica, popular, 



 

 

outros. 

- Pulsação (percepção do 

tempo forte da música e da 

palavra). 

- Noções de ritmo, melodia e 

harmonia. 

- Registros de sons (escrita 

musical espontânea, partitura 

alternativa). 

- Confecção de instrumentos 

com elementos da natureza 

como: galhos de árvores, 

folhas, vagens, sementes e 

bambus. 

- Banda rítmica (com 

instrumentos convencionais ou 

de materiais reutilizáveis). 

- Canções de ritmos diversos: 

cantigas de roda, marchinhas, 

machas, samba, rock, valsa, 

baião, indígenas e africanas. 

- Jogos folclóricos: canções 

folclóricas, indígenas, africanas, 

sobre bichos e marchinhas 

outros. 

- Pulsação (percepção do 

tempo forte da música e da 

palavra). 

- Noções de ritmo, melodia e 

harmonia. 

- Registros de sons (escrita 

musical espontânea, partitura 

alternativa). 

- Confecção de instrumentos 

com elementos da natureza 

como: galhos de árvores, 

folhas, vagens, sementes e 

bambus. 

- Banda rítmica (com 

instrumentos convencionais ou 

de materiais reutilizáveis). 

- Canções de ritmos diversos: 

cantigas de roda, marchinhas, 

machas, samba, rock, valsa, 

baião, indígenas e africanas. 

- Jogos folclóricos: canções 

folclóricas, indígenas, africanas, 

sobre bichos e marchinhas 

palavra). 

- História dos principais 

estilos e movimentos da 

música popular brasileira 

(MPB). 

- Arranjo e composição 

musical. 

- Formação de conjuntos 

instrumentais e vocais. 

- Cuidados com a voz. 

- Grupos musicais de diversas 

culturas. 

- Comunidade Quilombola do 

Distrito Federal. 

- Músicas cívicas (anual). 

erudita do Brasil, do mundo) 

e outros. 

- Pulsação (percepção do 

tempo forte da música e da 

palavra). 

- Noções de ritmo, melodia e 

harmonia. 

- Registros de sons (escrita 

musical espontânea, partitura 

alternativa). 

- Confecção de instrumentos 

com elementos da natureza 

como: galhos de árvores, 

folhas, vagens, sementes e 

bambus. 

- Banda rítmica (com 

instrumentos convencionais 

ou de materiais reutilizáveis). 

- Canções de ritmos diversos: 

cantigas de roda, marchinhas, 

machas, samba, rock, valsa, 

baião, indígenas e africanas. 

- Jogos folclóricos: canções 

folclóricas, indígenas, 

africanas, sobre bichos e 



 

 

carnavalescas. 

- Percepção de compassos 

binários, ternários e 

quaternários em diversas 

composições. 

- Rock: história de diferentes 

bandas e artistas comparados 

aos brasilienses. 

- História dos principais estilos 

e movimentos da música 

popular brasileira (MPB). 

- Arranjo e composição musical. 

- Formação de conjuntos 

instrumentais e vocais. 

- Cuidados com a voz. 

- Grupos musicais de diversas 

culturas. 

- Comunidade Quilombola do 

Distrito Federal. 

- Músicas cívicas (anual).  

- Filmes musicais diversos. 

- Sonoplastia para filme mudo. 

carnavalescas. 

- Percepção de compassos 

binários, ternários e 

quaternários em diversas 

composições. 

- Rock: história de diferentes 

bandas e artistas comparados 

aos brasilienses. 

- História dos principais estilos 

e movimentos da música 

popular brasileira (MPB). 

- Arranjo e composição musical. 

- Formação de conjuntos 

instrumentais e vocais. 

- Cuidados com a voz. 

- Grupos musicais de diversas 

culturas. 

- Comunidade Quilombola do 

Distrito Federal. 

- Músicas cívicas (anual). 

 - Filmes musicais diversos. 

- Sonoplastia para filme mudo. 

marchinhas carnavalescas. 

- Percepção de compassos 

binários, ternários e 

quaternários em diversas 

composições. 

- Rock: história de diferentes 

bandas e artistas comparados 

aos brasilienses. 

- História dos principais 

estilos e movimentos da 

música popular brasileira 

(MPB). 

-  Arranjo e composição 

musical. 

- Formação de conjuntos 

instrumentais e vocais. 

- Cuidados com a voz. 

- Grupos musicais de diversas 

culturas. 

- Comunidade Quilombola do 

Distrito Federal. 

- Músicas cívicas (anual). 



 

 

- Espetáculos musicais 

nacionais. 

- Criações musicais: paródias e 

jingles. 

- Espetáculos musicais 

nacionais. 

- Criações musicais: paródias e 

jingles. 

- Filmes musicais diversos. 

- Sonoplastia para filme 

mudo. 

- Espetáculos musicais 

nacionais. 

- Criações musicais: paródias 

e jingles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Atividades recreativas, 

brincadeiras e jogos que 

 - Atividades recreativas, 

brincadeiras e jogos que 

- Atividades recreativas, 

brincadeiras e jogos que 

- Atividades recreativas, 

brincadeiras e jogos que 



 

 

possibilitem a combinação de 

habilidades motoras básicas e a 

introdução de habilidades 

motoras específicas ( correr e 

andar com saltar, andar e 

correr com transportar, andar e 

correr com arremessar, andar e 

correr com rebater, saltar e 

girar, passar e receber com 

membros superiores, passar e 

receber com membros 

inferiores, conduzir uma bola 

com os pés, rebater uma bola 

com as mãos.) 

-Atividades lúdicas visando a 

introdução de práticas da 

ginástica artística e circense ( 

malabarismo, equilíbrio de 

objetos em diferentes partes do 

corpo, perna de pau, equilíbrio 

na corda bamba, etc.) 

- Oficinas de criação de 

brinquedos com materiais 

recicláveis; 

- Movimentos expressivos ( 

mímica); 

- Reprodução de músicas 

possibilitem a combinação de 

habilidades motoras básicas e a 

introdução de habilidades 

motoras específicas ( correr e 

andar com saltar, andar e 

correr com transportar, andar e 

correr com arremessar, andar e 

correr com rebater, saltar e 

girar, passar e receber com 

membros superiores, passar e 

receber com membros 

inferiores, conduzir uma bola 

com os pés, rebater uma bola 

com as mãos.) 

-Atividades lúdicas visando a 

introdução de práticas da 

ginástica artística e circense ( 

malabarismo, equilíbrio de 

objetos em diferentes partes do 

corpo, perna de pau, equilíbrio 

na corda bamba, etc.) 

- Oficinas de criação de 

brinquedos com materiais 

recicláveis; 

- Movimentos expressivos ( 

mímica); 

- Reprodução de músicas 

possibilitem a combinação de 

habilidades motoras básicas e 

a introdução de habilidades 

motoras específicas ( correr e 

andar com saltar, andar e 

correr com transportar, andar 

correr com arremessar, andar 

e correr com rebater, saltar e 

girar, passar e receber com 

membros superiores, passar e 

receber com membros 

inferiores, conduzir uma bola 

com os pés, rebater uma bola 

com as mãos.) 

-Atividades lúdicas visando a 

introdução de práticas da 

ginástica artística e circense ( 

malabarismo, equilíbrio de 

objetos em diferentes partes 

do corpo, perna de pau, 

equilíbrio na corda bamba, 

etc.) 

- Oficinas de criação de 

brinquedos com materiais 

recicláveis; 

- Movimentos expressivos ( 

mímica); 

possibilitem a combinação de 

habilidades motoras básicas e 

a introdução de habilidades 

motoras específicas ( correr e 

andar com saltar, andar e 

correr com transportar, and 

correr com arremessar, andar 

e correr com rebater, saltar e 

girar, passar e receber com 

membros superiores, passar e 

receber com membros 

inferiores, conduzir uma bola 

com os pés, rebater uma bola 

com as mãos.) 

-Atividades lúdicas visando a 

introdução de práticas da 

ginástica artística e circense ( 

malabarismo, equilíbrio de 

objetos em diferentes partes 

do corpo, perna de pau, 

equilíbrio na corda bamba, 

etc.) 

- Oficinas de criação de 

brinquedos com materiais 

recicláveis; 

- Movimentos expressivos ( 

mímica); 



 

 

ligadas ao esquema corporal; 

- atividades rítmicas da cultura 

afro-brasileira e indígena: 

capoeira, maracatu, maculelê, 

ciranda, bumba-meu-boi, etc. 

- Manifestações do folclore 

nacional ( Saci Pererê, Negrinho 

do pastoreio, Cuca, Boi-Bumbá, 

etc.)      

- Jogos e brincadeiras populares 

presentes na cultura brasileira ( 

amarelinha, elástico, pião, beti, 

cabo de guerra, pique bandeira, 

cobra cega, bola de gude, etc.) 

- Conceitos sobre competição, 

cooperação, regras, adversários 

e demais atores envolvidos em 

ambientes esportivos ( árbitros, 

torcedores, imprensa, etc.) 

- Jogos pré-desportivos ( 

queimada, artilheiro, gol-a-gol, 

garrafão do basquete, 21 , etc.) 

- Jogos com regras adaptadas 

que possibilitem a participação 

de alunos com necessidades 

ligadas ao esquema corporal; 

- atividades rítmicas da cultura 

afro-brasileira e indígena: 

capoeira, maracatu, maculelê, 

ciranda, bumba-meu-boi, etc. 

- Manifestações do folclore 

nacional ( Saci Pererê, Negrinho 

do pastoreio, Cuca, Boi-Bumbá, 

etc.) 

- Jogos e brincadeiras populares 

presentes na cultura brasileira ( 

amarelinha, elástico, pião, beti, 

cabo de guerra, pique bandeira, 

cobra cega, bola de gude, etc.) 

- Conceitos sobre competição, 

cooperação, regras, adversários 

e demais atores envolvidos em 

ambientes esportivos (árbitros, 

torcedores, imprensa, etc.) 

- Jogos pré-desportivos ( 

queimada, artilheiro, gol-a-gol, 

garrafão do basquete, 21, etc.) 

- Jogos com regras adaptadas 

que possibilitem a participação 

de alunos com necessidades 

- Reprodução de músicas 

ligadas ao esquema corporal; 

- atividades rítmicas da 

cultura afro-brasileira e 

indígena: capoeira, maracatu, 

maculelê, ciranda, bumba-

meu-boi, etc. 

- Manifestações do folclore 

nacional  ( Saci Pererê, 

Negrinho do pastoreio, Cuca, 

Boi-Bumbá, etc.) 

- Jogos e brincadeiras 

populares presentes na 

cultura brasileira ( 

amarelinha, elástico, pião, 

beti, cabo de guerra, pique 

bandeira, cobra cega, bola de 

gude, etc.) 

- Conceitos sobre competição, 

cooperação, regras, 

adversários e demais atores 

envolvidos em ambientes 

esportivos ( árbitros, 

torcedores, imprensa, etc.) 

- Jogos pré-desportivos ( 

queimada, artilheiro, gol-a-

- Reprodução de músicas 

ligadas ao esquema corporal; 

- atividades rítmicas da 

cultura afro-brasileira e 

indígena: capoeira, maracatu, 

maculelê, ciranda, bumba-

meu-boi, etc. 

- Manifestações do folclore 

nacional  ( Saci Pererê, 

Negrinho do pastoreio, Cuca, 

Boi-Bumbá, etc.)      

- Jogos e brincadeiras 

populares presentes na 

cultura brasileira ( 

amarelinha, elástico, pião, 

beti, cabo de guerra, pique 

bandeira, cobra cega, bola de 

gude, etc.) 

- Conceitos sobre 

competição, cooperação, 

regras, adversários e demais 

atores envolvidos em 

ambientes esportivos ( 

árbitros, torcedores, 

imprensa, etc.) 

- Jogos pré-desportivos ( 



 

 

especiais, transtornos globais 

de desenvolvimento (TGD) e 

altas habilidades / 

superdotação.  

- Jogos esportivos presentes na 

cultura brasileira ( futebol, 

futebol de salão, basquetebol, 

voleibol, handebol, etc). 

especiais, transtornos globais 

de desenvolvimento (TGD) e 

altas habilidades / 

superdotação. 

- Jogos esportivos presentes na 

cultura brasileira ( futebol, 

futebol de salão, basquetebol, 

voleibol, handebol, etc.) 

gol, garrafão do basquete, 21, 

etc.) 

- Jogos com regras adaptadas 

que possibilitem a 

participação de alunos com 

necessidades especiais, 

transtornos globais de 

desenvolvimento (TGD) e 

altas habilidades / 

superdotação.  

- Jogos esportivos presentes 

na cultura brasileira ( futebol, 

futebol de salão, 

basquetebol, voleibol, 

handebol, etc.)  

queimada, artilheiro, gol-a-

gol, garrafão do basquete, 21 

, etc.) 

- Jogos com regras adaptadas 

que possibilitem a 

participação de alunos com 

necessidades especiais, 

transtornos globais de 

desenvolvimento (TGD) e 

altas habilidades /  

superdotação.  

- Jogos esportivos presentes 

na cultura brasileira ( futebol, 

futebol de salão, 

basquetebol, voleibol, 

handebol, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS: HISTÓRIA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

-O estudante e o tempo: o 

tempo   cotidiano; fontes 

históricas; tempo histórico e 

social. 

-Constituição da sociedade 

brasileira: povos originários; 

grandes navegações; a chegada 

dos portugueses no Brasil. 

-Transformação de vida dos 

povos originários (indígenas) 

com a chegada dos europeus. 

-Contribuições culturais, sociais 

e étnicas dos imigrantes 

europeus. 

- Reconhecimento do contexto 

da desigualdade étnico-racial, 

- Formação social do Brasil: 

matriz indígena; matriz 

africana; matriz portuguesa. 

- Contribuições culturais, sociais 

e étnicas  dos imigrantes 

europeus e asiáticos. 

- Formação econômica do Brasil 

– ciclos econômicos. 

- Revoltas populares no Brasil 

colonial. 

- Reconhecimento do contexto 

da desigualdade étnico-racial, 

social e de gênero no Brasil. 

- A vida em sociedade: história 

de comunidades locais, rurais, 

quilombolas, indígenas do DF e 

- Revoltas populares no Brasil 

colonial. 

- Independência do Brasil 

Império. 

- Reconhecimento do 

contexto da desigualdade 

étnico-racial, social e de 

gênero no Brasil. 

- A vida em sociedade: 

história de comunidades 

locais, rurais, quilombolas, 

indígenas do DF e do Brasil. 

- Proclamação da República e 

suas causas e consequências 

para a organização do país. 

- Períodos da República 

- Reconhecimento do 

contexto da desigualdade 

étnico-racial, social e de 

gênero no Brasil. 

- A vida em sociedade: 

história de comunidades 

locais, rurais, quilombolas, 

indígenas do DF e do Brasil. 

 

 

 



 

 

social e de gênero no Brasil. 

- A vida em sociedade: história 

de comunidades locais, rurais, 

quilombolas, indígenas do DF e 

do Brasil. 

do Brasil.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS: GEOGRAFIA 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

- Realidade das diferentes 

comunidades (urbana, do 

campo, quilombolas, indígenas 

e outras). 

- Desenvolvimento sustentável. 

- Localização espacial, meios de 

- Brasil, estados, capitais e 

regiões (condicionantes 

histórico-sociais, geográficas, 

econômicos, culturais) 

- Aspectos geográficos do 

Brasil: relevo, vegetação, 

hidrografia e clima, população, 

- Aspectos geográficos do 

Brasil: relevo, vegetação, 

hidrografia e clima, 

população, tamanho e 

distribuição.  

- Realidade das diferentes 

comunidades ( urbana, do 

campo, quilombolas, 

- Regiões brasileiras: 

características, paisagens, 

modos de produção e 

organização social. 

- Etapas de ocupação do 

Brasil-semelhanças, 

permanências e mudanças. 



 

 

orientação, direção, distância. 

- Referenciais de localização, 

pontos cardeais, direção, 

distância, as divisões e 

contornos políticos dos mapas, 

o sistema de cores e legendas. 

- Tipos de mapa. 

- Projeções cartográficas. 

- Proporção e escala. 

 

 

 

 

tamanho e distribuição 

- Realidade das diferentes 

comunidades ( urbana, do 

campo, quilombolas, indígenas 

e outras) 

- Espaços urbano e rural e suas 

semelhanças e diferenças  

- Desenvolvimento sustentável 

indígenas e outras). 

- Indústria e comércio: suas 

interferências na organização 

das  

cidades e regiões . 

- Meio ambiente preservação 

e degradação  

- Desenvolvimento 

sustentável. 

- Realidade das diferentes 

comunidades ( urbana, do 

campo, quilombolas, 

indígenas e outras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIÊNCIAS NATURAIS 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

AMBIENTE 

- Sistema solar – corpos 

celestes tamanho relativo e 

distância da Terra ( lua, sol, 

planetas). 

- Sistema solar: satélites 

naturais e artificiais. 

-Translação, rotação e 

inclinações do eixo da Terra. 

- Calendário, ano bissexto e 

estações do ano. 

- Pontos de referência: pontos 

cardeais, orientação por 

constelações, nascente e 

poente. 

- Rosa dos Ventos. 

- Magnetismo terrestre. 

- Uso de bússola na orientação 

e determinação dos pontos 

cardeais e outras formas de 

orientação (Sistema de 

AMBIENTE 

- Tempo atmosférico (chuva, 

sol, calor, frio, umidade, 

granizo, neve, neblina e geada). 

- Tempo cronológico. 

- Diferenciação entre tempo 

atmosférico e tempo 

cronológico. 

- Clima: diversidade climática 

brasileira, clima e forma de 

vida. 

- Estação meteorológica. 

- Poluição, desmatamento, 

efeito estufa, aquecimento 

global e catástrofes naturais. 

- Ar atmosférico. 

- Composição do ar 

atmosférico. 

- Poluição do ar. 

AMBIENTE 

- Reino animal: classificação. 

- Reino vegetal: classificação. 

- Bactérias, protozoários e 

fungos: características. 

- Seres vivos. 

- Relação entre os seres vivos: 

cadeia alimentar. 

- Ecologia: preservação do 

ambiente. 

- Ecossistema. 

- Visão: interpretação que o 

cérebro faz do que vê. 

- Interpretações dos 

fenômenos luminosos. 

- Reflexão e refração. 

- Ilusão de ótica e miragem. 

- Decomposição da luz branca 

no prisma, formação do arco-

- Energia. 

- Eletricidade e a vida dos 

seres humanos. 

- Conservação, transformação 

e geração  de energia. 

- Energia eólica, hidrelétrica, 

termoelétrica. 

- Noções básicas de circuito 

elétrico. 

- Combustíveis: álcool 

(origem e produção) e 

petróleo (origem, extração e 

refino). 



 

 

Posicionamento Global – GPS). 

- Fases da lua e eclipses 

lunares. 

- Calendário lunar. 

- Constituição do planeta Terra. 

- Estrutura do planeta Terra: 

crosta terrestre e magma. 

 

 

 

 

- Água. 

- Estados físicos da água. 

- Mudança dos estados físicos 

da água. 

- Ciclo da água (formação das 

chuvas, geadas, granizo, neve). 

- Noções de lenções freáticos. 

- Enchentes: o papel do solo na 

regulação da infiltração da água 

da chuva. 

- Energia. 

- Eletricidade e a vida dos seres 

humanos. 

- Conservação, transformação e 

geração de energia. 

- Energia eólica, hidrelétrica, 

termoelétrica. 

- Noções básicas de circuito 

elétrico. 

- Combustíveis: álcool (origem e 

produção) e petróleo (origem, 

extração e refino). 

íris. 

- 



 

 

Reino animal: classificação. 

Reino vegetal: classificação. 

- Bactérias, protozoários e 

fungos: características. 

- Seres vivos. 

- Relação entre os seres vivos: 

cadeia alimentar. 

- Ecologia: preservação do 

ambiente. 

- Ecossistema. 

- Visão: interpretação que o 

cérebro faz do que vê. 

- Interpretação dos fenômenos 

luminosos. 

- Reflexão e refração. 

- Ilusão de ótica e miragem. 

- Decomposição da luz branca 

no prisma, formação do arco-

íris. 

SER HUMANO E SAÚDE 

- Identificação das partes do 

SER HUMANO E SAÚDE 

- Pele: impressões digitais. 

  



 

 

corpo humano 

. Noções básicas sobre 

digestão, circulação, respiração. 

Locomoção. 

- Noções dos sistemas do corpo 

humano. 

. Sistema digestório, 

circulatório e respiratório . 

. Sistema respiratório, trocas 

gasosas ( oxigênio X gás 

carbônico) 

- Sistema locomotor, urinário, 

genital e endócrino. 

- Relação entre corpo humano 

e pressão atmosférica ( 

respiração como resultado da 

diferença entre a pressão 

interna dos pulmões e a 

pressão atmosférica).:  

- Célula 

- Estrutura da célula: seres 

unicelulares e pluricelulares 

- Noções básicas de informação 

-Semelhanças e diferenças de 

gênero, étnico-raciais, afetivas 

entre os seres humanos e 

relações socioculturais. 

- Diferença no desenvolvimento 

de meninos e meninas: 

menstruação, sexualidade, 

fecundação, gravidez e herança 

genética. 

- Cuidados com o corpo. 

_ Alimentação 

- Função dos alimentos 

construtores, reguladores e 

energéticos. 

- Prática de esportes e 

atividades físicas 

- Tipos de nutrientes: vitaminas, 

minerais. 

- Cultura alimentar no Brasil: 

alimentação regional e 

influência contemporânea da 

mídia. 

- Tipos de gorduras na 

alimentação: saturadas, 



 

 

genética no DNA. 

- Noções de célula-tronco e 

transgênicos 

- Pele: impressões digitais 

insaturadas, transgênicas e sua 

ação no organismo. 

- Uso de agrotóxicos e 

alimentos orgânicos. 

- Doenças sexualmente 

transmissíveis (DST) 

- Prevenção e uso de drogas 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

- Avanços tecnológicos: vacinas, 

medicamentos, eletrônicos e  

alimentos industrializados 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

- Transformação de materiais 

- Impacto das transformações 

de materiais sobre o meio 

ambiente  

-Relação da tecnologia com as 

Ciências Modernas e 

Contemporâneas. 

- Ambientes naturais 

- Ambientes construídos 

- Impacto das ações do 

homem no ambiente. 

- Reaproveitamento de 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

- Invenções e descobertas 

realizadas no Brasil e no 

mundo. 

- Transformação de materiais.  

- Impacto das transformações 

de materiais sobre o meio 

ambiente  

- Relações da tecnologia com 

as Ciências Modernas e 

Contemporâneas. 

 

 



 

 

produtos metais e papéis. 

 

 

 

 

ENSINO RELIGIOSOAO LONGO DO ANO 

ALTERIDADE: 

 

- Respeito e aceitação das diferentes manifestações religiosas, em uma relação dialógica. 

 

- Amor, cooperação, justiça e respeito, como sentimentos altruístas. 

 

 - Funções da meditação, da oração, das canções, músicas, e da expressão corporal, como momentos reflexivos que enaltecem o 

ser humano. 

  

- Fé como sentimento humano que busca o encontro com o transcendente, independentemente da manifestação religiosa. 

 

 

SIMBOLISMO RELIGIOSO 

 



 

 

- Tradições religiosas e culturais do Brasil. 

 

- Lugares do sagrado no Brasil: templos e igrejas, terreiros, cemitérios indígenas, etc. 

  

- Tabus, mitos e realidade nas relações socioculturais e psicológico-afetivas.   

                                                                                            

- Acontecimentos religiosos e a origem dos mitos. 

- Narrativas, mitos e segredos na história dos povos. 

- Cantos, danças e narrativas nas principais manifestações religiosas presentes no Brasil e no mundo. 

 

- Relações entre acontecimentos históricos e mitos na formação dos textos religiosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
GDF –SEEDF- CREC 

ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA 
EQNM 07/0- ÁREA ESPECIAL – FONE: 3901-3740 

EDUCAÇÃO INFANTIL- 1º PERÍODO  
 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO/ 1º BIMESTRE- 10/02/2017 a 27/04/2017 

OBJETIVO GERAL   TEMAS ESTUDADOS DESENVOLVIMENTO AVALIAÇÃO 

 Desenvolver a imaginação, a 
curiosidade e as variadas 
formas de expressão. 

 Estabelecer e ampliar, cada 
vez mais as relações sociais. 

 Interagir com os pares. 
 Respeitar as diversidades. 
 Desenvolver atitudes de 

ajuda e colaboração. 
 Conhecer, participar e 

respeitar as manifestações 
culturais.  

 Valorizar a diversidade, bem 
como os conhecimentos 
sobre a natureza e a cultura. 

 Conhecer, valorizar e 
respeitar as diversidades: 
étnica, etária, racial, 
cultural, necessidades 
especiais, biodiversidade, 
religiosa entre outras. 

 Valores. 
 Regras de convivência 
 Identidade: percepção do 

eu e do outro. 
 Conhecimento progressivo 

do próprio corpo. 
 Desenvolvimento de hábitos 

saudáveis (higienização) 
 Órgãos dos sentidos. 
 Formas geométricas planas: 

(círculo). Cores ( vermelho e 
amarelo) 

 Identificação e nomeação 
do numeral 1. 

 Vogal A. 
 Linhas retas e curvas. 
 Letra inicial do pré nome. 
 Conscientização: uso da  
 Circo, Páscoa e índio. 
 Construção de vínculos 

positivos. 

 Construção dos combinados 
de forma lúdica, 
trabalhando valores e regras 
de convivência. 

 Introduzir por meio de 
recurso audiovisual o tema 
a ser trabalhado. 

 Exploração utilizando 
material concreto. 

 Ampliação de temas 
abordados por meio da 
oralidade nas rodinhas. 
 

 Observação contínua do 
desempenho da criança 
durante toda e qualquer 
atividade. 

 

 

 



 

 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO/ 2º BIMESTRE- 28/04/2017 a 10/07/2017 

OBJETIVO GERAL   TEMAS ESTUDADOS DESENVOLVIMENTO AVALIAÇÃO 

 Estabelecer vínculos 
afetivos. 

 Fortalecer a autoestima 
gradualmente. 

 Utilizar diferentes 
linguagens: corporal, 
artística, oral/ escrita, 
digital, matemática. 

 Expressar ideias e construir 
significados, enriquecendo 
os conhecimentos. 

 Compreender a função 
social da leitura e da escrita. 

 Construir noções 
matemáticas por meio de 
resolução de situações-
problema. 

 Desenvolver o pensamento 
crítico e reflexivo acerca do 
contexto histórico-crítico. 

 Interagir com diferentes 
recursos tecnológicos. 

 Desenvolver a autonomia 
em situações adversas. 

 Conhecimento, respeito e 
utilização de regras de 
convívio social. 

 Conhecer a própria história 
e da família. 

 Valorização do diálogo. 
 Respeito às diferenças. 
 Direitos e deveres. 
 Profissões. 
 Articulação adequada das 

palavras. 
 Identificação e nomeação 

do numeral 2. 
 Vogal E- I 
 Formas geométricas planas: 

quadrado. 
 Cores primárias: azul. 
 Dia das mães. 
 Festa Junina. 

 

 Construção dos combinados 
de forma lúdica, 
trabalhando valores e regras 
de convivência. 

 Introduzir por meio de 
recurso audiovisual o tema 
a ser trabalhado. 

 Exploração utilizando 
material concreto. 

 Ampliação de temas 
abordados por meio da 
oralidade nas rodinhas 

 Avalição processual         
(observação contínua do 
desempenho da criança 
durante toda e qualquer 
atividade) 

 Portfólio.  

 
 
 
 

 

 



 

 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO/ 3º BIMESTRE- 28/07/2017 a 06/10/2017 

OBJETIVO GERAL   TEMAS ESTUDADOS DESENVOLVIMENTO AVALIAÇÃO 

 Desenvolver uma imagem 
positiva de si. 

 Atuar com independência e 
confiança. 

 Descobrir e conhecer seu 
corpo, suas potencialidades, 
fragilidades, limites . 

 Desenvolver e valorizar 
hábitos de cuidado com o 
corpo, saúde e bem-estar. 

 Expressar as emoções, 
sentimentos, pensamentos, 
desejos e necessidades. 

 Identidade e percepção do 
eu e do outro. 

 Reconhecer os direitos e 
deveres no âmbito escolar. 

 Respeito às diversidades. 
 Apreciar obras literárias e 

gêneros literários diversos. 
 Valorizar a leitura como 

fonte de prazer e 
entretenimento. 

 Conhecer e registrar o 
alfabeto de forma paulatina. 

 Diferenciar letras, números 
e desenhos. 

 Expressão gráfica por meio 
de escrita espontânea 

 Relação escrita e oral entre 
número e quantidade. 

 Exploração das relação de 
medida, posição e direção 
no espaço (conceitos): 
grande/pequeno, 
longe/perto, 
igual/diferente, em 
cima/embaixo. 

 Identificação e nomeação 
do numerais 3 e 4. 

 Vogal O- U 
 Formas geométricas planas: 

triângulo. 
 Cores Secundárias: verde, 

roxo e laranja 
 Dia dos pais 

 Participar da realização de 
pequenas  tarefas do 
cotidiano que envolvam 
situações de cooperação, 
solidariedade, e ajuda na 
relação com o outro. 

 Ouvir histórias, contos, 
lendas, notícias, avisos, 
bilhetes, etc. 

 Manusear diferentes 
portadores de textos: livros, 
receitas, revistas, jornais, 
histórias em quadrinhos e 
panfletos. 

 Manusear letras e números 
de diferentes tamanhos e 
formatos, 

 Fazer relação entre número 
e quantidade utilizando 
materiais concretos, 

 Representar quantidades 
por meio de desenhos. 

 Explorar instrumentos de 
medidas: barbante, passo, 
palmo, pé, régua, e fita 
métrica. 

 Atividade com massinha de 
modelar onde se compare: 
tamanho, peso, e espessura. 

 Explorar a diversidade 
musical brasileira por meio 
da escuta de música e 
canções de diversas partes 

 Avalição processual         
(observação contínua do 
desempenho da criança 
durante toda e qualquer 
atividade) 

 Produção espontânea por 
meio de desenhos. 

 Portfólio. 
  



 

 

 Folclore 
 Semana da educação 

infantil 
 Feira Cultural 

 

do país. 
 Identificar por meio de 

histórias o folclore 
brasileiro. 

 Participar de brincadeiras 
por meio de ação corporal 
em que se utilizem os 
conceitos: antes/depois, 
curto/longo, cedo/tarde, 
lento/rápido. 

 Observar o trânsito e suas 
sinalizações por meio de 
jogos e brincadeira. 

 Brincar com jogos que 
relacionam a imagem com a 
palavra: bingo de letras. 

 Participar de apresentações 
culturais por meio de 
encenação e coreografias 

 
 

 

 

 CURRÍCULO EM MOVIMENTO/ 4º BIMESTRE- 09/10/2017 a 21/12/2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GERAL   TEMAS ESTUDADOS DESENVOLVIMENTO AVALIAÇÃO 

 Observar e explorar a 
natureza e os ambientes 
com atitude de curiosidade, 
percebendo-se como o 
integrante , dependente e 
agente transformador do 
meio ambiente, construindo 
atitudes que contribuam 
para sua preservação. 

 Meios de transporte e 
meios de comunico. 

 Meio ambiente. 
 Consumo sustentável. 
 Paisagens naturais e 

modificadas. 
 A vida na cidade e no 

campo. 
 Seres vivos: animais e 

plantas. 
 Reconhecer o sistema 

monetário brasileiro. 
 Revisar vogais e numerais .  
 Formas geométricas planas: 

retângulo. 
 Símbolo Nacional: Bandeira. 
 Consciência Negra. 
 Natal  
 Encerramento 

 Confeccionar álbuns 
contendo desenhos e 
gravuras que demonstrem a 
evolução dos meios de 
transporte. 

 Dramatizar situações 
cotidianas utilizando meios 
de comunicação. 

 Discutir atitudes como: 
reduzir, reciclar, reutilizar , e 
confeccionando brinquedos 
com materiais recicláveis. 

 Observar paisagens locais, 
no ambiente escolar, 
mapas, livros e revistas, 
produzir desenhos sobres 
essas paisagens. 

 Identificar e distinguir as 
realidades urbanas e rurais. 

 Conhecer diferentes 
espécies de seres vivos por 
meio de filmes, jogos, 
passeios e por meio do 
registro espontâneo. 
 

 Avalição processual         
(observação contínua do 
desempenho da criança 
durante toda e qualquer 
atividade) 

 Produção espontânea por 
meio de desenhos. 

 Portfólio. 



 

 

GDF –SEEDF- CREC 
ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA 

EQNM 07/0- ÁREA ESPECIAL – FONE: 3901-3740 

UNIDADE DIDÁTICA INTEGRADORA 
 EDUCAÇÃO INFANTIL- 2º PERÍODO  

 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO/ 1º BIMESTRE- 10/02/2017 a 27/04/2017 

Linguagem oral e escrita Matemática Artes Ciências da  Natureza Ciências Sociais 

 Identificação  do 
Alfabeto em 
situações diversas. 

 Exploração de 
palavras 
significativas a partir 
da letra inicial do 
pré nome, nome do 
professor, colegas e 
familiares; 

 Identificação da 
quantidade de letras 
da palavra.  

 Prenome: 

 Conhecer a história 
do nome. 

 Reconhecer o 
prenome em caixa 
alta. 

 Reconhecer sua 
identificação 
pessoa( ficha de 
mesa, crachá, 
chamadinha, etc). 

 Explorar sons das 
letras de forma 
lúdica em um 

 Realizar contagem 
em situações 
diversas. 

 Realizar e 
compreender 
situações de 
agrupamentos, 
tendo como critério 
a quantidade, 
priorizando algumas 
relações com: 
nenhum, algum, 
muito, pouco, tem 
mais, tem menos, 
tem a mesma 
quantidade. 

 Comparar 
quantidades, 
utilizando recursos 
pessoais, como 
desenho e 
correspondência um 
a um. 

 Identificar 
visualmente 
números de 0 a 9. 

 Colocar elementos 

Música: 

 Escuta atenta de 
diversos sons, 
fontes sonoras e 
gêneros musicais. 

 Participação em 
atividades com 
músicas. 

 Produção de sons 
com o próprio 
corpo, 
Objetos, 

instrumentos: 

percussão corporal. 

 (Duração- sons 

curtos e longos). 

 

Artes Plásticas 

 Identificar e 
explorar cores 
primárias e 
secundárias em 
atividades lúdicas,  

 Exploração e 
reconhecimento do 

Corpo  

    Autoconhecimento: 

 Característica físicas 
(autorretrato). 

 características 
físicas (cor dos 
olhos, cabelo, pele, 
entre outros). 

 Semelhanças e 
diferenças entre os 
pares. 

Esquema Corporal: 

 Identificar e nomear 
as partes do corpo. 

 Realizar 
movimentos 
diversos. 

 realizar exercícios 
envolvendo a 
psicomotricidade. 

 Movimentar o corpo 
de acordo com 
músicas e histórias. 

 Construir imagem 

Eu 

 Quem sou eu? 

 Reconhecer-se 
como pessoa  
(autorretrato) 

Família 

 Reconhecer a 
história de vida 
individual e coletiva. 
Por meio da 
construção de 
álbuns de 
fotografias, linhas 
do tempo e árvore 
genealógica. 

 Identificar, nomear 
e distinguir 
membros da família. 

 Reconhecer e 
respeitar as diversas 
configurações de 
família. 

 Diferenciar diversos 
tipos de moradia, 
desde a Pré história 



 

 

contexto 
significativo. 

  Literatura Infantil: 
histórias, poesias, 
contos, parlendas e 
músicas.  

 

numa série 
ordenada (1º, 2º, 
3º). 

 Desenvolver noções 
matemáticas de 
altura: (alto/baixo), 
tamanho: 
(grande/pequeno) e 
de distância 
(longe/perto), de 
maneira lúdica. 

 Identificar e marcar 
a passagem do 
tempo destacando 
datas importantes e 
eventos ( 
aniversários, festas, 
passeios, banho de 
mangueira), por 
meio da utilização 
do calendário e do 
relógio. 

 Representar os 
processos mentais a 
partir de situações 
lúdicas. 

 Representar posição 
de pessoas e 
objetos: dentro e 
fora; em cima e 
embaixo; frente e 
atrás. 

 Identificar figuras 
geométricas 
(círculo, quadrado, 
retângulo e 

ponto, e dos tipos 
de linhas: fina, 
grossa. Forte, fraca, 
reta/curva, 
curta/longa. 

 Utilização de 
diversos materiais 
para expressão 
espontânea do 
desenho, pintura, 
colagem, escultura, 
modelagem, 
dobraduras, 
recortes, 
manipulação de 
papéis (lápis de cor, 
giz de cera, giz para 
quadro, papéis em 
tamanhos variados, 
colas líquidas, tintas 
variadas, etc) 

Artes cênicas/ Teatro 

 Imitação de gestos, 
sons e movimentos. 

 Desenvolver a 
expressão corporal 
livre e direcionada. 

 Explorar a 
expressividade( 
triste, alegre, bravo, 
etc) 

 . 
Artes Cênicas /Dança: 

 Explorar 

corporal pessoal 
identificar a mão 
dominante. 

 Desenvolver 
habilidades 
locomotoras de 
caminhar, saltitar, 
pular, escorregar, 
visando à orientação 
espacial e 
lateralidade, por 
meio de 
brincadeiras, de 
jogos, ginásticas, 
etc. 
Sentidos: 

 Identificar os órgãos 
dos sentidos, e suas 
funções. 

 Explorar por meio 
dos sentidos as 
características dos 
elementos naturais, 
dos materiais e do 
ambiente, tais 
como: quente, frio, 
liso, áspero, grosso, 
fino, doce, salgado, 
azedo, , odores, etc. 

Percepção auditiva: 

 Identificar, pela 
audição sons de 
vozes cotidianas, 
bem como atender 
quando for 

a idade 
contemporânea, 
relacionado aos 
materiais que são 
construídas, bem 
como a ideia de lar. 

Diferença do meio: escola x 

família 

 Vivenciar rotinas 
escolares, o 
ambiente escolar 
como local afetivo e 
protetor. 

 Identificar, localizar 
e nomear espaços 
da escola. 

Regras de convivência 

 Conhecer, utilizar e 
questionar as regras 
de convívio social. 

 Desenvolver 
atitudes de cortesia, 
boas maneiras e 
cooperação. 

 Vivenciar atitudes 
de colaboração, 
solidariedade e 
respeito. 

 Respeitar às 
diferenças culturais, 
sociais, religiosas, 
etc. 
 



 

 

triângulo) em 
situações lúdicas. 

movimentos 
corporais (danças e 
gestos). 

 Desenvolver a 
coordenação 
motora grossa por 
meio de 
movimentos 
corporais e de 
imitação. 
 

 

chamado. 

 Imitar sons e 
palavras ouvidas. 

 Escutar 
frequentemente 
histórias, contos, 
lendas, poemas etc. 

 Perceber por meio 
da fala palavras 
rimadas. 

Percepção Tátil 

 Perceber as 
sensações através 
da pele, mãos, pés 
de objetos e 
elementos. 

 Utilizar vocabulário 
adequado( liso, 
áspero, quente, frio, 
seco, molhado. 

Percepção Gustativa: 

 Identificar diversos 
sabores. 

 Utilizar linguagem 
apropriada: doce, 
amargo, azedo, 
salgado. 

Percepção olfativa: 

 Diferenciar diversos 
aromas. 

 Perceber odores 
que nos rodeiam. 

 Utilizar linguagem 

 



 

 

adequada: cheiroso, 
fedido, perfumado, 
agradável, 
desagradável. 

Higiene: 

Pessoal: 

 Reconhecer a 
importância da 
higiene pessoal para 
a saúde. 

 Desenvolver bons 
hábitos de higiene. 
Do ambiente: 

 Valorizar a limpeza 
pessoal e ambiental. 

 Conservar os 
espaços da escola e 
outros, mantendo a 
limpeza e 
organização. 

Água: 

 Reconhecer a 
importância da água 
para os seres vivos. 

 Utilizar a água de 
maneira consciente, 
evitando 
desperdício. 

 Racionamento da 
água. 

 Combate ao 
mosquito aedes 
aegypti (cuidados e 
prevenção 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO/ 2º BIMESTRE- 10/02/2017 a 27/04/2017 



 

 

Linguagem oral e escrita Matemática Artes Ciências da  Natureza Ciências Sociais 

 Reconhecer o 
próprio nome. 

 Participar de 
situações individuais 
e coletivas de 
leitura. 

 Conhecer o alfabeto 
de forma paulatina, 
associando-o a 
palavras familiares. 

 Explorar palavras 
significativas 

 Realizar leituras 
orais por meio de 
imagens, gravuras, 
ilustrações, etc. 

 Reconhecer que 
livros e outros 
impressos tem 
autor, ilustrador e 
capa. 

 Diferenciar letras de 
desenhos e 
números. 

 Desenvolver 
gradativamente a 
representação de 
palavras em 
substituição de 
rabiscos e garatujas. 

 Escrever e registrar 
as letras que 
compõem o nome 
próprio em 

 Identificar e nomear 
os números de até 
9. 

 Reconhecer os 
números em vários 
portadores de texto, 
diferenciando-os de 
outras marcas 
gráficas. 

 Realizar contagem 
oral em situações 
diversas. 

 Reconhecer a ordem 
numérica( o que 
vem antes e depois). 

 Associar numerais 
às quantidades. 

 Realizar e 
compreender 
agrupamentos, 
priorizando as 
relações de 
quantidades: 
nenhum, algum, 
tem mais, tem 
menos, poço, muito, 
etc. 

 Comparar 
quantidades, 
utilizando recursos 
como desenho e 
correspondência um 
a um. 

 Colocar elementos 

Música: 

 Identificação dos 
elementos do 
som(altura-sons 
graves, médios  e 
agudos), Utilizar 
sons seguindo 
comando: alto, 
baixo, grave, agudo, 
forte, fraco, etc. 
 

 (intensidade- sons 
fortes e fracos); 

 (Duração- sons 
curtos e longos). 
 

Artes Plásticas 

 Manuseio e 
exploração de 
suportes diversos: 
(jornais, papel, 
papelão, 
embalagens, 
objetos, etc) em 
diferentes texturas, 
planos e espaços 

 Exploração de 
diversos materiais , 
texturas, espessuras 
e suportes (giz de 
cera, pincéis, tintas, 
areia, chão, caixas, 
água, argila, carvão, 
papéis diversos, 

 

Reaproveitamento de 

materiais: 

 Identificar a 
importância do 
reaproveitamento 
de materiais para 
diminuir a 
degradação do meio 
ambiente. 

 Identificar práticas 
de reciclagem e 
reaproveitamento 
de materiais. 

 Transformar  o lixo 
urbano em 
brinquedos de 
forma simples e 
criativa. 

 Confecção de 
brinquedos com 
materiais 
alternativos. 

 Valorizar atitudes 
para manutenção 
dos espaços 
públicos, privados, 
coletivos e do meio 
ambiente, 
percebendo que as 
regras existem para 
a organização de 

Eu 

 Quem sou eu? 

 Reconhecer-se 
como pessoa  
(autorretrato) 

Família 

 Reconhecer a 
história de vida 
individual e coletiva. 
Por meio da 
construção de 
álbuns de 
fotografias, linhas 
do tempo e árvore 
genealógica. 

 Identificar, nomear 
e distinguir 
membros da família. 

 Reconhecer e 
respeitar as diversas 
configurações de 
família. 

 Diferenciar diversos 
tipos de moradia, 
desde a Pré história 
a idade 
contemporânea, 
relacionado aos 
materiais que são 
construídas, bem 
como a ideia de lar. 

Diferença do meio: escola x 



 

 

diferentes situações, 

 Reconhecer e 
escrever as letras do 
alfabeto usando 
letra caixa alta, de 
forma gradativa. 

 Acesso e contato 
com letras de 
diferentes texturas e 
tamanhos, formatos 
e cores. 

em uma sequência 
ordenada, 
oralmente. 

massinha, colagem, 
papelão, madeiras, 
entre outros. 

       Artes cênicas/ Teatro 

 Explorar a 
expressividade( 
triste, alegre, bravo, 
etc) 

 Criar e improvisar 
jogos de faz de 
conta. 

Artes Cênicas /Dança 

 Vivenciar 
brincadeiras 
dançadas, cirandas, 
rodas e outras da 
cultura popular 

desses espaços 
Seres vivos: Animais e 

plantas. 

 Valorizar a paisagem 
local, percebendo a 
importância dos 
seres vivos. 

 Reconhecer a flora 
local por meio de 
hortas e jardins. 

 Identificar animais 
de jardim, animais 
de estimação e 
animais silvestres. 

 Identificar os seres 
vivos a partir da 
observação de 
semelhanças e 
diferenças: tipos de 
alimentação, 
habitat, aspectos 
físicos, locomoção e 
sua relação com o 
ambiente e outros 
seres vivos 

 Identificar a fases da 
vida. 

 Reconhecer as 
mudanças ocorridas 
ao longo da vida. 

 Compreender a 
necessidades vitais 
dos seres vivos. 

 Identificar alguns 
animais que estão 

familia 

 Vivenciar rotinas 
escolares, o 
ambiente escolar 
como local afetivo e 
protetor. 

 Identificar, localizar 
e nomear espaços 
da escola. 

Regras de convivência 

 Conhecer, utilizar e 
questionar as regras 
de convívio social. 

 Desenvolver 
atitudes de cortesia, 
boas maneiras e 
cooperação. 

 Vivenciar atitudes 
de colaboração, 
solidariedade e 
respeito. 

 Respeitar às 
diferenças culturais, 
sociais, religiosas, 
etc. 
 

As Profissões: 

 Reconhecer as 
diversas profissões 
existentes e a sua 
importância para a 
sociedade. 

 Valorização das 
diversas profissões e 



 

 

em extinção. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

levantamento das 
profissões que são 
de interesse dos 
alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO/ 3º BIMESTRE- 28/07/2017 a 06/10/2017 

1- EIXO ESTRUTURANTE DA ESCOLA:  

2- EIXO INTEGRADOR: Educar, cuidar, brincar e interagir                         2.1- TEMA TRANSVERSAL: 

Linguagem oral e escrita Matemática Artes Ciências da  Natureza Ciências Sociais 

 Identificar o próprio 
nome e dos colegas. 

 Explorar sons das 
letras de forma 
lúdica em um 
contexto 
significativo. 

 Participar de 
situações individuais 
e coletivas de 
leitura. 

 Comunicar-se 
oralmente com os 
pares e adultos de 
forma clara e 
organizada. 

 Transmitir recados. 

 Relatar experiências 
vividas. 

 Explorar fatos em 
sequência causal e 
temporal. 

 Explorar e combinar 
rimas. 

 Escutar 
frequentemente 

 Identificar e nomear 
os números. 

 Realizar contagem 
oral em situações 
diversas. 

 Desenvolver o 
raciocínio lógico por 
meio de situações-
problema reais. 

 Desenvolver noções 
de adição e 
subtração em 
situações concretas. 

 Utilizar calendários 
e relógios para 
marcação da 
passagem do 
tempo. 

 Realizar atividades 
que desenvolvam os 
processos mentais. 

 Realizar 
deslocamento 
explorando diversas 
posições. 

 Reconhecer e 

Música  

 Produção de sons 
com o próprio 
corpo, 
Objetos, 

instrumentos: 

percussão corporal. 

 (Duração- sons 

curtos e longos). 

 Explorar canções de 
ninar, cantigas de 
roda e músicas 
infantis. 

 Explorar elementos 
musicais: estrofe, 
refrão e versos. 

 Participar de 
apresentações 
musicais. 
Artes Plásticas 

 Construção das 
primeiras figuras 
humanas, animais e 
objetos). 

 Descrição de 

 Valorizar atitudes 
para manutenção 
dos espaços 
públicos, privados, 
coletivos e do meio 
ambiente, 
percebendo que as 
regras existem para 
a organização de 
desses espaços. 

 Valorizar a paisagem 
local, percebendo a 
importância dos 
seres vivos. 

 Reconhecer a flora 
local por meio de 
hortas e jardins. 

 Identificar animais 
de jardim, animais 
de estimação e 
animais silvestres. 

 Identificar a 
evolução dos meios 
de transporte. 

 Identificar os sinais 
de trânsito., bem 
como os cuidados 
necessários. 

 Perceber  a 
importância de 
ações de segurança 
no trânsito( uso de 
cadeirinha, cinto de 
segurança, faixa de 
pedestres, etc. 
 

 Realizar atividades 
voltadas às datas 
comemorativas do 
bimestre. 



 

 

poemas, histórias, 
contos, lendas, etc. 

 Explorar letras do 
alfabeto em 
situações de escrita 
com apoio de 
alfabetos móveis e 
outros suportes. 

 Reconhecer e grafar 
letras do alfabeto. 

 Perceber a 
importância da 
entonação e ritmo 
na leitura de textos , 
palavras e frases. 

 Identificação de 
letra inicial, 
quantidade de letras 
numa palavra. 

 Produzir oralmente 
textos coletivos. 

 Representar por 
meio de desenho 
histórias contadas. 

  

organizar objetos 
por critérios de 
semelhanças e 
diferenças. 

 Auxiliar na coleta e 
organização de 
dados. 

 Participar da 
construção de 
tabelas, gráficos(de 
colunas) e listas.  

interpretação de 
imagens. 

 Desenho de 
memória.( 
desenvolver a 
imaginação) 

 Leitura e releitura 
de imagens 
cotidianas e obras 
variadas. 

 Explorar cores 
primárias e 
secundárias em 
situações reais. 

 Perceber por meio 
de experimentos 
com tintas, a 
combinação das 
cores primárias para 
obtenção das cores 
secundárias. 

       Artes cênicas/ Teatro 

 Jogos de cena: 
Pequenas 

dramatizações a 

partir de histórias 

contadas. 

 Mímicas a partir de  
situações cotidianas. 

 Participar de 
pequenas esquetes 
utilizando fantasias 
e brinquedos 
infantis. 

 Imitar sons de 



 

 

animais e outras 
fontes sonoras. 

 

      Artes Cênicas /Dança: 

 Participar de 
coreografias 
desenvolvidas para 
apresentações em 
eventos e 
festividades. 

 Desenvolver o gosto 
por brincadeiras que 
utilizem 
movimentos livres e 
dirigidos. 

 Participar de 
brincadeiras que 
envolvam 
movimentos 
rápidos, lentos, 
forte e fraco. 

 Participar de 
brincadeiras 
didatizadas que 
envolvam 
movimentação do 
corpora: roda, 
ciranda e dança de 
imitação. 
 

 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO/ 4º BIMESTRE- 09/10/2017 a 21/12/2017 



 

 

Linguagem oral e escrita Matemática Artes Ciências da  Natureza Ciências Sociais 

Fala e escuta: 

 Comunicar-se 
oralmente com os 
pares e adultos de 
forma organizada e 
clara. 

 Transmitir avisos e 
outros 
procedimentos com 
gradativa clareza e 
fluência. 

 Desenvolver a 
capacidade de 
lembrar e executar 
ações em passos 
sequenciais 
seguindo instruções 
verbais. 

 Relatar experiências 
vividas. 

 Expor ideias com a 
mediação de um 
adulto. 

 Explorar sons das 
letras de forma 
lúdica. 

 Participar de 
situações individuais 
e coletivas de 
leitura. 

 Realizar leitura 
incidental: por meio 
de gravuras, 

 Identificar a dezena 
por meio de 
contagem com 
materiais concretos. 

 Realizar contagem 
crescente e 
decrescente 
oralmente. 

 Desenvolver 
estimativas e de 
cálculos mentais 
elementares.  

 Desenvolver 
estratégias pessoais 
de resolução de 
situações-problema 
e histórias. 

 Identificar 
quantidades  orla e 
escrita. 

 Desenvolver noções 
matemáticas de 
largura( largo/fino) 
comprimento( 
comprido/curto) e 
tempo 
(rápido/devagar) de 
maneira lúdica. 

 Comparar coleções 
de objetos 
identificando 
relações de 
igualdade e 
desigualdade. 

Música  

 Escuta atenta de 
fontes sonoras e 
gêneros musicais. 

 Percepção de sons e 
ruídos. 

 Produção de sons 
utilizando  materiais 
alternativos. 

 Explorações de 
instrumentos 
musicais tais como 
tambores, sinos, 
xilofones, teclados, 
guitarras, entre 
outros. 

 Percepção de fontes 
sonoras da natureza 

 Particiapção de 
cantatas e corais. 

  Apreciação de 
obras musicais de 
diferentes gêneros 
Artes Plásticas 

 Exploração do ponto 
e dos tipos de 
linhas: fina, grossa, 
forte, fraca, reta. 
Curva, curta e longa. 

 Construção de 
esculturas com 
materiais 
alternativos, 
massinha de 

Fenômenos e 

componentes naturais 

 Sol  :luz /sensações 
térmicas. 

 Água, ar e solo: 
Perceber diferentes 
utilidades dos 
elementos naturais 
(sol, água, ar e solo) 
em seu cotidiano a 
fim de reconhecê-
los  como essenciais 
aos seres vivos. 

 Observar os efeitos 
causados na 
paisagem (erosão, 
odores, arco -íris, 
barro, situação das 
ruas, plantas, 
árvores e casas) 
quando ocorrem os 
fenômenos naturais 
para que reflitam 
sua interferência na 
vida humana e suas 
consequências. 
 

 

 

 Identificar a 
evolução dos meios 
de comunicação: 
carta, telegrama, 
telefone, televisão, 
rádio, telefone 
celular, entre 
outros. 

 Respeito às 
diversidade cultural. 

 Datas 
comemorativas 
organizadas num 
contexto 
sociocultural. 



 

 

imagens e 
ilustrações. 

 Produzir texto 
coletivo. 

 Reconhecer a escrita 
ocidental (da 
esquerda para 
direita, de cima para 
baixo). 

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

 Escrever o nome de 
alguns colegas com 
apoio de recursos 
visuais  

 Utilizar diversos 
jogos que 
relacionam fala com 
a escrita por meio 
do brincar, da 
dança, do teatro, da 
música e da 
matemática. 

 Desenvolver alguns 
comportamentos 
leitores( manusear 
livros, revistas, 
formais e impressos 
de modo geral ) 
percebendo a 
orientação da 
leitura: da esquerda 
para a direita, de 

 Identificar marcas 
de passagem do 
tempo, destacando 
eventos por meios 
de calendários e 
relógios. 

 Perceber, identificar 
e nomear as cores. 

 Relacionar a cor dos 
objetos e materiais 
às cores presentes  
na natureza. 
 

modelagem, argila. 

 Criação de 
brinquedos com 
sucatas. 

 Confecção de 
dobraduras em 
situações 
contextualizadas. 

 Recorte de linhas 
retas e curvas. 

 Criação de objetos 
usando papeis e 
colas variadas. 

 Criação e confecção 
de máscaras. 

 Participação em 
jogos teatrais: 
sombras, 
pantomimas, 
fantoches, bonecos 
e máscaras. 
 

       Artes cênicas/ Teatro 

 Participação de 
apresentações 
teatrais de 
encerramento do 
ano letivo|: auto de 
Natal,  

 

      Artes Cênicas /Dança: 

 Participação em 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cima para baixo, 
virar páginas no 
sentido de 
incorporar a prática 
da leitura. 

 Escrita espontânea 
de palavras e frases 
tendo como 
suportes: alfabetos 
móveis, atividades 
xerocopiadas e 
jogos didatizados. 

 

coreografias de 
festejos culturais. 

 Movimento corporal 
livre e dirigido. 

 Atividades dirigidas 
com apoio de 
bambolês, cordas e 
bolas. 

 Movimentos 
corporais: mímicas, 
ginásticas dirigidas e 
brincadeiras (danças 
e gestos) 

 Vivência em 
brincadeiras 
dançadas como 
cirandas, rodas e 
outras da cultura 
popular.  
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CADERNO PEDAGÓGICO- ADMINISTRATIVO/ 2018



 

 

                 

                                                                                                                                                             

Dados Pessoais 
 

Nome   
Telefone   

E-mail   
 

Em caso de emergência avisar 

Nome  

Telefone  

 
Dados Profissionais 

 

 Escola Classe 19 de Ceilândia   3901-3740  
              

Ano:    Turma:       
              

Turno:    Sala:       
               

     Horário de Trabalho       
              

  Regência    Coordenação    
Coordenação 

Coletiva:  

( ) 7h30 as 12h30 ( ) 13h30 às 16h30  4ª feira de 8h às 11h 

( ) 13h as 18h ( ) 8h as 11h    14h as 17h 
    ( ) 9h as 12h    CPI 
              

           2ª e 6ª feira 
                

 
 
 
 
 
 
 
 

Professores brilhantes ensinam para uma profissão. Professores fascinantes 

ensinam para a vida. 
 

Augusto Cury 
 

https://www.pensador.com/autor/augusto_cury/


 

 

   

Aniversariantes 
 
  

 

JANEIRO 

Marlúcia-05 
Benevaldo-08 

Kátia -12 
Edinalva-14  
Elaine-18 
Cléia -21 

 

FEVEREIRO 

 

Carlos Roberto-20 

Luceníria- 13 

 

MARÇO 

José Maria- 05 

Fernanda-06 

Alessandra -19 

Mª José- 20 

Gisele-22 

Helen-30 

 

ABRIL 

 

Eudalice-11 

Simone-12 

Francisco-21  

Cleonízia- 30 

 

MAIO 

 

Doney -03 

Luciana-07 

Cleuda-25 

Ilka-25 

 

 

JUNHO 

 

Vanda- 06 

Patrícia-15 

Allanda-16 

Sara- 21 

 

 

JULHO 

 

 

 

AGOSTO 

Eliene-01 

Reijane-03 

Valmir- 08 

Sueili- 10 

Rita- 13 

Mª Josete-29 

 

SETEMBRO 

Irinelda-05 

Edna Lúcia-09 

Marlene-14 

Euza- 17 

Rosilene-21 

Marília-22 

 

OUTUBRO 

 

Francineide-11 

Diego-15 

Shirlei-22 

 

 

NOVEMBRO 

  

Adélia-15 

Wellyeny-07 

 

 

DEZEMBRO 

Ceiça-08 

Ionare-11 

Vergínia-15 

   Francisco P -20 

Lorivanda-20 

Parabéns!!! 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS 
 

ABONOS:  
 

O servidor do quadro de pessoal efetivo da SEDF terá direito a 05 (cinco) dias completos de 

abono de ponto quando não tiver faltas injustificadas no decorrer do ano anterior. 
 
O percentual de funcionários em abono não poderá ultrapassar 1/5 da lotação total do 

estabelecimento de ensino. 
 
A solicitação do abono deverá ser feita primeiramente à Direção e com antecedência de 72 

horas (03 dias). Em seguida, solicitar via SEI, preenchendo o formulário específico. Em 

caso de dúvidas, solicite ajuda à Direção. 
 
Os abonos poderão ser tirados consecutivamente com prolongamento de sábados, 

domingos, feriados e outros afastamentos legais. 
 
Os abonos em dias de eventos pedagógicos devem ser evitados.   
Em virtude do fechamento do ano letivo, não será concedido abono anual de ponto (Lei 

nº 840/2011) no dia 20/12/2018 para os servidores da carreira magistério (regentes e 

readaptados). 
 
 

LICENÇA MÉDICA 
 

Servidores efetivos 
 

       Os atestados médicos (para tratamento da própria saúde), de até 03 (três) dias no 

bimestre civil (jan-fev / mar-abr / mai-jun / jul-ago / set-out / nov-dez), deverão ser 

apresentados à chefia imediata para lançamento em folha de ponto e em seguida 

encaminhado à CREC (limitando-se a 01 atestado por bimestre civil). O segundo 

atestado dentro do mesmo bimestre (independente do número de dias), deverá ser 

homologado. 
  

 Os dias que excederem ao especificado deverão ser submetidos à perícia médica 

na SUBSAÚDE (3347-5092), localizada no EDIFÍCIO PARQUE CIDADE, SETOR 

COMERCIAL SUL, QUADRA 09, TORRE A, 1º SUBSOLO. O horário de 

funcionamento 
 

 de 7h às 22h, com pequenas pausas entre os turnos. O agendamento poderá ser 
feito:  

➢
Site: http://siapmed.df.gov.br/. O servidor deve fazer o login com o seu CPF e a senha 

é a mesma usada no SIGRH (o sistema que dá acesso ao contracheque). Logo em 

seguida, o sistema mostra a lista de horários com a quantidade de vagas disponíveis em 

cada um deles. Assim que escolher o horário, o servidor deverá preencher pouquíssimos 

dados: natureza da licença e telefones de contato pessoal e do setor que trabalha, 

basicamente. Após concluir o agendamento, o servidor deve fazer o download do 

comprovante e imprimi-lo para levar à SubSaúde no horário da consulta.  

 
➢

Pelo telefone, o agendamento é feito pelo número 156, na opção 9. Neste caso, 

basta o servidor informar o CPF. O 156 também está preparado para tirar todas as 

http://siapmed.df.gov.br/


 

 

dúvidas a respeito do atendimento no Subsaúde. Em ambas opções o Siapmed e 

156, os servidores serão orientados sobre quais documentos levar para o 

atendimento. Mesmo com o agendamento, é importante chegar com 15 minutos de 

antecedência. 
 

 Os atestados de comparecimento/acompanhamento (consulta ou realização de 

exames) de meio período deverão ser apresentados à chefia imediata (Direção da 

escola), devendo ser lançados em folha de ponto e entregues a UNIGEP. Não será 

aceito mais de 01 atestado de comparecimento no mesmo dia, mesmo que seja de 

especialidades diferentes. 
 

 Os atestados de comparecimento para realização de exames devem ser entregues 

juntamente com a cópia do pedido médico constando assinatura e carimbo do 

médico com CRM. Nos atestados de acompanhamento deverão constar o CID e o 

nome do integrante da família do servidor, nos termos do Art 134, LC nº 840/2011. 
 

 O prazo para apresentação do atestado médico junto à chefia imediata é de 24 

horas. Todos os atestados de acompanhamento de 01 dia ou mais, deverão ser 

homologados na SUBSAÚDE. Na ocasião, o servidor deverá apresentar também um 

comprovante de parentesco com o acompanhante. 
 

 Nenhum atestado será homologado pela SUBSAÚDE após 48 horas úteis, a 

contar da data de sua emissão. 
  

 O servidor que se encontrar impossibilitado de comparecer à SUBSAÚDE para a 

homologação do atestado no prazo pré-determinado, poderá utilizar-se de terceiros 

para apresentá-lo ao perito que decidirá a conduta a ser adotada. 
 

 Observação: qualquer dúvida ou alteração funcional, o servidor deve procurar a 

Direção para esclarecimentos e providências. 
 
 

 Servidores com contratação temporária 
 

 Os servidores de Livre Exoneração, Contrato Temporário, ou Empregado Público 

terão apenas seus primeiros quinze dias de afastamento avaliados por inspeção 

médica singular na Unidade de Perícias Médicas, e na necessidade de prorrogação 

deste, será encaminhado ao Regime Geral de Previdência – INSS. 
 

 Observação: Em caso de afastamentos, pela mesma situação clínica, no período de 

até 60 dias, a contar do último dia de afastamento, a licença também será 

competência do órgão previdenciário competente (INSS). A licença somente poderá 

ser interrompida com a alta programada ou após a reavaliação pericial. 
 

 O servidor em contrato temporário não faz jus ao atestado de acompanhamento.  
 

PONTUALIDADE 
 

Atenção aos horários de entrada e saída dos turnos de aula:  
 

MATUTINO: 7h30 às 12h30 
 

VESPERTINO: 13h às 18h 
 

ENTRADAS: Os estudantes são recepcionados no pátio para a entrada em cada turno, 

organizados em suas filas por turma e seguem para as salas com os professores após a 

recepção. O professor deverá estar na fila ao tocar do sinal para acompanhar o momento da 

entrada e possíveis avisos. 



 

 

 

MOMENTO CÍVICO: Nas entradas dos dias de segunda-feira. 
 

SAÍDAS: Os pais e/ou responsáveis deverão pegar os alunos em sala de aula.  O portão de 

acesso será aberto nos seguintes horários: (12h20 / 17h50) O professor que vier para o pátio, 

deverá permanecer na escola até tocar o sinal. Alunos que sairão desacompanhados deverão 

ter autorização prévia dos pais.  
 

Horários de Coordenação Pedagógica dos Professores  
 

MATUTINO: 8h.30 às 11h.30 / 9h às 12h (para quem almoça na escola) 
 

Coordenação Coletiva: 4ª – 8h às 11h 
 

VESPERTINO: 13h30 às 16h30 
 

Coordenação Coletiva: 4ª – 14h às 17h 
 

Chegar impreterivelmente no horário do seu turno de trabalho.   

Avisar com a necessária antecedência quando houver necessidade de faltar ou atrasar, para 

que sejam tomadas as devidas providências. Para facilitar a comunicação, observe o 

responsável pela abertura do turno em cada dia da semana e procure informá-lo diretamente. 
 
 

                                             

As folhas de ponto serão disponibilizadas para assinatura ao final de cada mês, pela Direção. 
 
 

RELAÇÃO PROFESSOR/ESTUDANTE/FAMÍLIA:  --__ 
 

Zelar pela segurança física, higiene e alimentação da criança.   

Estabelecer laços de comunicação de ordem afetiva com a criança, procurando interpretar 

seus gestos, expressões fisionômicas e corporais. Estimular experiências físicas, sociais e 

intelectuais. 
 
Após esgotar as estratégias pedagógicas, encaminhar à Orientação Educacional e/ou Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem os estudantes com dificuldades de aprendizagem ou 

com problemas de adaptação escolar. 
  
Quaisquer sintomas de doenças ou em caso de acidentes no ambiente escolar, o estudante 

deverá ser encaminhado imediatamente a Direção, onde será realizado o atendimento de 

primeiros socorros. Caso seja necessário, será feito o encaminhamento para um hospital. A 

família será avisada para que faça o acompanhamento da criança durante os procedimentos 

hospitalares. 
  
Evitar atender os pais ou responsáveis dos estudantes na porta da sala. Seja educado e 

agende um horário para atendimento ou em caso de urgência, encaminhe-os à Direção. 
 
Ao convocar o pai ou responsável de um estudante, prepare-se com argumentos para expor 

com segurança o assunto que será abordado, mostrando disposição para, em parceria, 

solucionar o problema. 
  
Lembre-se de ressaltar algum avanço da criança, por mínimo que seja, e ainda que não seja 

suficiente. 
  
Preencher pessoalmente todos os comunicados e bilhetes da escola principalmente os de 

reuniões bimestrais. 
  
Conforme acordado na primeira reunião de pais, utilizar a agenda escolar (ou o recurso 

adotado para esse fim), como um meio de comunicação entre escola e família. 
 
Não apresente aos estudantes e pais comunicados ou bilhetes sem a ciência da Direção.  



 

 

Administrar e solucionar problemas ocorridos em sala. Caso seja necessário, solicite apoio da 

Equipe Pedagógica, mas lembre-se: você é a primeira autoridade para o estudante. 

Constantes intervenções externas podem desviar a autoridade em sala de aula para outra 

pessoa, trazendo maiores prejuízos no controle da turma no dia-a-dia 

Evitem deixar as crianças sozinhas em sala de aula, parquinho e sala de vídeo  
  
Desacompanhados. Lembrando que espaços são coletivos. 
 

                                        

A saída dos estudantes no horário de aula somente será permitida após autorização expedida 

pela Direção. 
  
Entregar os estudantes somente aos respectivos responsáveis ou às pessoas autorizadas. 
  
Conhecer e cumprir as demais orientações estabelecidas no Regimento Escolar da Rede 

Pública de Ensino do DF, Ficha Profissiográfica (Portaria conjunta n.º 26 de 16/09/2016) e 

outros. 
 
 

PATRIMÔNIO  
 

Todos nós somos responsáveis pelo patrimônio escolar.   

No caso de danos, a Direção deve ser informada para tomar as devidas providências e se 

identificado o causador, responsabilizá-lo pelos prejuízos. 
 

Zelar pela economicidade e sustentabilidade, evitando desperdício de água, luz elétrica, 

telefone, internet e material pedagógico. 
  
Procure valorizar o material solicitado na lista de materiais e entregue pelos estudantes, 

usando de acordo com a destinação dada a cada um. Antes de solicitar materiais à Direção, 

verifique se não possui em seu armário, ou se os colegas não os têm para realizarem possíveis 

trocas. Os materiais que não forem utilizados no decorrer do ano letivo deverão ser 

devolvidos aos estudantes na reunião do 4º bimestre. 
 
Procure manter seus materiais de sala de aula organizados, inclusive dentro dos armários, de 

forma que facilite a limpeza do ambiente pela equipe responsável. Além de facilitar seu acesso 

a eles no dia-a-dia, possibilita que a coordenação encontre materiais que possam ser utilizados 

em caso de ausência do professor regente. 
 
A escola foi pintada nesse ano de 2018. Pedimos a colaboração de não colar cartazes ou 

qualquer outro tipo de material nas paredes. Solicite a colocação dos ganchos para barbante.  

Não utilizar durex colorido, fita dupla face ou de outro tipo nos quadros brancos, nos murais de 
azulejo e nas paredes. APENAS FITA CREPE.  
 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM  
 

Organizar-se registrando e identificando os materiais recebidos dos estudantes.   
Manter os cadernos, livros e atividades em dia com as correções. Lembre-se da importância do 

estudo sistemático e diário dos estudantes. 
 
Levar todo o material necessário para a sala, evitando ausentar-se ou solicitar o mesmo às 

crianças, inclusive aparelhos de som e outros. 
  
Tomar cuidado com os erros de ortografia. Em caso de dúvidas, peça ajuda ou consulte o 

dicionário. 
  
Avalie os estudantes com muito cuidado, observando aspectos sociais, cognitivos e motores, 

fazendo registros diariamente. Tais informações poderão ser necessárias em conselhos de 

classe ou reuniões com os responsáveis. 
       

 

Seguir o cronograma da escola e planejar atividades de cunho pedagógico ao utilizar os 

espaços em comum (pátio, sala de leitura e vídeo, bem como os espaços destinados ao 

reforço escolar). 



 

 

  
Atenção às aulas de reforço escolar, reagrupamentos e projeto interventivo. As mesmas devem 

ser registradas em formulário próprio, inclusive com datas marcadas e frequência dos 

estudantes, bem como qualquer intervenção realizada para o desenvolvimento da criança. 
 

Todo trabalho pedagógico desenvolvido deve estar em consonância com a Proposta 

Pedagógica da Instituição Educacional, elaborada anualmente pelo coletivo, observando as 

normas legais vigentes. Datas e entrega de materiais e documentos acordados no coletivo 

devem ser cumpridas. 
 
A elaboração dos planejamentos de aula e a confecção de atividades duplicadas devem ser 

feitas EM EQUIPE, nos momentos de coordenação, pelos professores que atuam no mesmo 

ano. Na elaboração das atividades devem ser observado tipo de letra, margem e desenho. As 

cópias duplicadas devem ser solicitadas com antecedência juntamente à coordenação e/ou 

supervisão. A utilização dos livros didáticos e cadernos devem ser prioridade. Evite 

solicitar cópias em excesso ou desnecessárias. Observe sua cota mensal. 
  
A copiadora é para uso exclusivo de tiragem de cópias visando à montagem de matrizes, 

devendo ser utilizada por membros da coordenação/supervisão. Casos omissos procurar a 

coordenação/supervisão pedagógica. 
 
Em 2018 novamente, utilizaremos agenda para os alunos. Ajude a incentivar para que todos 

adquiram. Faça uso desse instrumento para comunicar tarefas de casa, possíveis ocorrências, 

bilhetes e outras informações pertinentes ao ambiente escolar e ao estudante. Dica: Caso 

adote comunicação via whatsapp, seja organizados (a) e fale com os responsáveis somente o 

necessário. 
 

 

DIÁRIOS DE CLASSE / RELATÓRIOS INDIVIDUAIS 
 

Manter atualizados (diariamente) todos os registros e presenças. Semanalmente a secretária 

fará a conferência dos lançamentos. Os professores com diários desatualizados serão 

convidados, em horário de coordenação, a comparecerem a secretaria para realizarem a 

devida atualização. 
 
Os computadores da sala dos professores podem ser usados para atualização dos diários 

diariamente. 

 
  

1- As informações referentes ao Diagnóstico Inicial da turma deverão ser enviadas via 

e-mail (coordenacao.escola19@gmail.com) para leitura por parte da Supervisão dia 

e lançadas no diário após a devolutiva. Do mesmo modo, o Diagnóstico Final (que 

não se refere ao final do ano letivo, apesar do nome) deverá ser enviado, após 

retorno do recesso, também sendo lançado no diário após devolutiva.  

2-  O reforço escolar, reagrupamento e interventivo devem ser lançados no campo 

“Estratégias/Intervenções Didático-Pedagógicas”, com suas respectivas datas de 

aplicação, bem como os números dos estudantes atendidos, registrando a ausência 

dos que não compareceram.            

3- Os atestados médicos e outros documentos oficiais que amparam as faltas 

justificadas dos estudantes devem ser lançados assim que forem recebidos no 

campo “Informações Complementares” e entregues ao secretário para arquivamento 

na pasta do estudante. Verificar com atenção se todos os estudantes presentes 

constam na lista de chamada 

               Qualquer alteração procure a Secretaria ou a Direção. 
4- Não receber estudante novato sem a guia de encaminhamento emitida pela 

Secretaria, salvo em casos previamente informados pela Direção/Secretaria. 

Informar a Secretaria o nome do estudante que estiver faltando por mais de três 
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dias consecutivos ou cinco alternados, em formulário próprio, para as devidas 

providências. 

5- Os relatórios individuais devem ser elaborados pelo professor e enviados via e-mail 

(coordenacao.escola19@gmail.com) para leitura, impressão e assinatura por parte 

da equipe de coordenação, de acordo com as datas previamente acordadas. 

Relatórios entregues fora do prazo não serão lidos/assinados, sendo a ocorrência 

registrada em ata. 
 

6- O formulário padrão para digitação dos relatórios será enviado via e-mail para cada 

professor. Solicitamos que não façam nenhuma alteração, mantendo fontes, 

espaçamentos e demais formas originais inalteradas. Os quadrados devem ser 

preenchidos de preto. Caso necessite de ajuda, solicite apoio à 

Coordenação/Supervisão.  
 

7- Ao preencher o cabeçalho, colocar o nome completo do estudante de acordo com o 

que consta na lista de chamada. Não abreviar nenhum nome. 
 

8- As faltas referentes ao 1º, 2º e 3º bimestre devem ser digitadas. Apenas as faltas 

referentes ao 4º bimestre podem ser preenchidas com caneta preta. 
 

9- A data a ser colocada no relatório de cada bimestre corresponde à data de 

encerramento dos mesmos, independente do dia em que acontecerá a reunião de 

pais. Sendo assim, teremos: 
 
1º bimestre: 26 de abril de 2018  

2º bimestre: 09 de julho de 2018 
 

3º bimestre: 04 de outubro de 2018  

4º bimestre: 20 de dezembro de 2018 
 

Obs: Caso haja alteração na data de encerramento (como em virtude de greve, por exemplo), 

aguarde informação de possíveis novas datas. 
 

10- Professores com estudantes ANEEs devem observar a data de entrega das 

adequações curriculares. A Sala de Recursos é responsável por esse 

acompanhamento, mas na ausência da pessoa responsável, procure a 

Direção/Supervisão caso necessite de auxílio para preencher o formulário. Procure 

reservar um tempo para planejar a elaboração desse documento o quanto antes. 

Não espere a data da entrega para solicitar auxílio. Verifique a adequação do 2º 

semestre referente ao ano anterior e o relatório do estudante para saber o que ele 

conseguiu alcançar e traçar as novas metas a partir de então. 
  
 

11- Atenção às datas de entrega das adequações impressas e assinadas à Secretaria. 

Lembramos que as mesmas devem ser elaboradas para nortear o trabalho do 

semestre e não após o término do mesmo. 

 

Os documentos de escrituração que ficam arquivados na secretaria (pastas, dossiês, 

adequações curriculares, relatórios e demais) devem ser conferidos/lidos dentro da própria 

secretaria, com a ciência do Secretario ou outro membro da Direção. 
  
Em caso de dúvidas referentes a relatórios, preenchimento do diário eletrônico e adequações 

curriculares, procure a Direção/Supervisão. 
 
 

SALA DE COORDENAÇÃO 
 

Mantenham-na organizada. Não ofereçam reforço aos estudantes ou levem na hora do recreio 

para concluírem tarefas. A sala de coordenação é local de trabalho dos professores e muitos 

assuntos são restritos, de interesse somente ao corpo docente. 
 
SALA DE VÍDEO-UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS AUDIOVISUAIS 
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Será permitido o uso ou permanência de turmas somente de acordo com a escala de 

utilização. 
 

Não permitir que os estudantes levem mochilas, alimentos ou outros materiais que possam 

trazer prejuízos para o ambiente. 
  
Planejem a utilização de recursos audiovisuais junto a coordenação/Supervisão, conforme o 

currículo com objetivos previamente estabelecidos. 

Não deixem os estudantes sozinhos enquanto apreciam os filmes. A permanência do professor 

na sala é fundamental para a manutenção da ordem e andamento das atividades. 
 
 
USO DOS BANHEIROS  
 

Evitar mandar todos os estudantes da turma de uma vez só ao banheiro, sem o seu 

acompanhamento. Use o crachá de autorização de saída, liberando assim apenas duas 

crianças por vez. 
 
Os banheiros estarão fechados durante o recreio, sendo abertos neste horário apenas para as 

emergências e, normalmente após o recreio. 
 
Os banheiros serão diariamente lavados às 8h e 13h30. Evitar, exceto em caso de urgência, 

deixar os estudantes irem ao banheiro nesses horários. 
 
Não levar a turma ao banheiro durante o recreio dos outros estudantes e nos momentos em 

que o pátio estiver sendo lavado para evitar possíveis acidentes. 
 
Orientar os estudantes quanto ao uso correto das instalações sanitárias como banheiros e 

bebedouros. 
 
 

RECREIO 
 

O recreio será oferecido de acordo com o PROJETO RECREIO, exceto em ocasiões especiais. 
  
Não deixar estudantes em sala de aula durante o recreio. Caso aconteça, o professor deverá 

acompanhá-los. 
  
Não trazer estudantes para os corredores de entrada, sala de vídeo, coordenação ou demais 

dependências durante o recreio. 
  
Não é permitido jogar bola no pátio coberto, a fim de evitar quebra de lâmpadas e arremessos 

de bolas no interior da cantina. 
 
LANCHE 
 

Horário de distribuição: conforme organização da cantina e do recreio.   

Evitar atrasos, pois o preparo e a distribuição da merenda escolar obedecem às normas da 

Diretoria de Alimentação Escolar. 
 
O lanche será distribuído em sala de aula nos horários pré-estabelecidos. .  
Estimular a aceitação do lanche em sala de aula.   

Organizar os pratos, talheres e sobras de lanche. NÃO COLOCAR PRATOS E TALHERES 

DENTRO DOS CALDEIRÕES, NEM JOGAR RESTOS DE COMIDA NO LIXO DA SALA DE 

AULA. 
  
Não utilize utensílios da cantina para fins pedagógicos sem comunicar ao responsável, como 

para utilização de tintas, por exemplo.   
  
NÃO É PERMITIDO QUE OS ESTUDANTES BUSQUEM OU LEVEM LANCHE OU 

UTENSÍLIOS DA CANTINA. Caso a turma queira repetir o lanche, o próprio professor deve 

verificar essa possibilidade com os responsáveis pela cantina e conduzir o caldeir 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

   

Registro de Ocorrência de Advertência Oral em Sala 
 

 

NOME DO ALUNO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________________  

 

SITUAÇÃO  
 

Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________  

 

Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________  

 

Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________  

 

OBS: Encaminhar o aluno à Direção após 3 advertências orais registradas ou em casos 

mais graves ou urgentes que necessitem de outras medidas. Levar as anotações. 
 



 

 

   

Registro de Ocorrência de Advertência Oral em Sala 
 

 

NOME DO ALUNO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________________  

 

SITUAÇÃO  
 

Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________  

 

Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________  

 

Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
Data: ____/____/_______ 
 
Motivo: ______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________  

 

OBS: Encaminhar o aluno à Direção após 3 advertências orais registradas ou em casos 

mais graves ou urgentes que necessitem de outras medidas. Levar as anotações. 



 

 

  
 

Acordo Ortográfico 
 

Para uma consulta mais rápida 
 
 

      ALFABETO  

  ANTES: 23 letras   AGORA: 26 letras  

   A B C D E F G H I J L M    A B C D E F G H I J K L M  

   N O P Q R S T U V X Z    N O P Q R S T U V W X Y Z  

          

     TREMA – O trema deixa de existir.  

    ANTES     AGORA  
             

   agüentar    aguentar  

   ambigüidade    ambiguidade  

   bilíngüe     bilíngue  

   cinqüenta    cinquenta  

   conseqüência    consequência  

   tranqüilo    tranquilo  

             
 

EXCEÇÕES: O trema mantém-se apenas nos nomes próprios estrangeiros e seus derivados: 
Hübner, hübneriano, Müller, mülleriano.   

ACENTO DIFERENCIAL – Desaparece em homônimos.  

   ANTES   AGORA 
         

  Para (preposição)   Para 

  Para (verbo)     

 Péla/pélas (verbo pelar)  Pela/pelas 

 Pela/pelas (per + a/as)     

 Pêlo/pêlos (subst. e verbo pelar)  Pelo/pelos 

 Pelo/pelos (per + o/os)     

 Pólo/pólos (substantivo)  Polo/polos 

 Polo/polos (aglutinação da preposição     

  por e artigo lo/las     

      

 EXCEÇÕES: pôde (pret. perf. do indicativo de poder)    

  pode (pres. do indicativo de poder)    

  pôr (verbo)    

  por (preposição)     



 

 

 

ACENTO CIRCUNFLEXO  

Desaparece da 1ª vogal (e) na 3ª pessoa do Desaparece da 1ª vogal (o) nas palavras 
plural do presente do indicativo ou do terminadas em hiato. 

subjuntivo de alguns verbos.      
        

 ANTES  AGORA   ANTES  AGORA  

 Lêem  leem  vôo  voo 

 Vêem  veem  enjôo  enjoo 

      perdôo  perdoo 
          
 

LETRAS MAIÚSCULAS 
 

Houve uma simplificação no uso obrigatório das letras maiúsculas. Elas ficaram    restritas:  
 A nomes próprios de pessoas (João, Maria), lugares (Curitiba, Rio de Janeiro), 

instituições (Instituto Nacional da Seguridade Social, Ministério da Educação) e seres 
mitológicos (Netuno, Zeus);  

✓ A nomes de festas (Natal, Páscoa, Ramadã);  

✓ À designação dos pontos cardeais quando se referem a grandes regiões (Nordeste, 
Oriente); 

✓ Às siglas (FAO, ONU);  

✓ Às iniciais de abreviaturas (Sr. Cardoso, Gen. Mello, V. Ex.ª);  

✓ E aos títulos de periódicos (Folha de São Paulo, Gazeta do Povo).  
Ficou facultativo usar a letra maiúscula nos nomes que designam os domínios do saber 
(matemática ou Matemática), nos títulos (Cardeal/cardeal Seabra, Doutor/doutor Fernandes, 
Santa/santa Bárbara) e nas categorizações de logadouros públicos (Rua/rua da Liberdade) de 
templos (Igreja/igreja do Bonfim) e edifícios (Edifício/edifício Cruzeiro). 

✓ A letra minúscula inicial é usada nos dias, meses e estações do ano: segunda-feira,  
✓ outubro, verão. 

 
 

 
 

ACENTO AGUDO - Desaparece nos ditongos “ei”, “oi”, “eia”, “oia”. 
 

ANTES AGORA 
 

assembléia assembleia 
 

paranóico paranoico 
 

bóia boia 
 

coréia coreia 
 

protéico proteico 
 

européia europeia 
 

idéia ideia 
 

jibóia jiboia 
 

jóia joia 
 

traquéia traqueia 
 

 
 
Conserva-se nas palavras oxítonas e nas monossílabas tônicas terminadas em “ei”, “éu” e “ói”: 
anéis, fiéis, papéis, pastéis, céu, chapéu, troféu, véu, destrói, herói, faróis, sóis.  



 

 

  
 

Desaparece nas formas verbais que têm o acento tônico na raiz, com “u” tônico precedido de 
“g” ou “q” e seguido de “e” ou “i”. 

 

ANTES AGORA  
arguém arguem  
averigúe averigue  
apazigúe apazigue  
enxáguo enxaguo 

 

Desaparece nas vogais “i” e “u” tônicas precedidas de ditongo. 
 

ANTES AGORA 

feiúra  feiura 

Baiúca baiuca 

Boiúna boiuna  

 

HÌFEN 
 

Para clareza gráfica, na divisão de palavras compostas com hífen, se a separação dessa 
coincidir com o hífen, ele deve ser repetido no início da linha seguinte.  
Não será mais usado:  

✓ Nos compostos cujo primeiro elemento termina por vogal e o segundo elemento começa com 
vogal diferente.

 

 

 ANTES  AGORA 
      

auto-aprendizagem autoaprendizagem 

auto-escola autoescola 

extra-escolar extraescolar 

 

✓ Nos compostos em que o segundo elemento começa com “s” ou “r”, as consoantes duplicam.
 

 

ANTES AGORA  
anti-rugas antirrugas  
auto-retrato autorretrato  

extra-seco extrasseco  
semi-soma semissoma  
ultra-sonografia ultrassonografia 

 

OBSERVAÇÃO: o uso do hífen permanece nos compostos com prefixo em que o segundo 
elemento começa com H e quando o prefixo termina com R e o segundo elemento começa 
com R. 

 

Anti-herói / super-homem / inter-relação / pré-história  



 

 

  
 

Por força da regra anterior, usa-se o hífen quando o primeiro elemento (prefixo) terminar em 
vogal e o segundo elemento começar com a mesma vogal. 

 

ANTES AGORA  
antiinfeccioso anti-infeccioso  
antiinflacionário anti-inflacionário  
microondas micro-ondas  
microônibus micro-ônibus  

macroorganização macro-organização 

 

Em certos compostos em que já se perdeu a noção de composição, grafam-se 
aglutinadamente. 
 

 ANTES   AGORA  

Manda-chuva mandachuva 

pára-quedas paraquedas 

pára-brisa parabrisa 

 

OBSERVAÇÃO: O uso do hífen permanece nas palavras compostas que designam espécies 
botânicas e zoológicas: erva-doce, beija-flor. 



 

 

 

A Evolução do Grafismo 
 

(Análise cognitiva do desenho da criança) 

 

Observando a evolução do desenho da criança, podemos obter dados sobre seu 

desenvolvimento geral e levantar hipóteses de comprometimento afetivo, emocional, 

intelectual, perceptivo e motor, além de utilizar a mesma como instrumento de avaliação. 
 
O desenho vai evoluindo e se modificando com o desenvolvimento da criança, é um processo 

de amadurecimento. As fases do desenho independem da idade, e sim do estímulo que é 

dado. 
 



 

 

 

 

Os erros ortográficos² - Vamos refletir sobre eles? 
 

É possível escrever da mesma forma que se fala? 
 

A escrita não se reduz a uma simples transcrição da oralidade, nem sequer depende 

exclusivamente de processos perceptivos envolvendo discriminação e memória. 
 
A criança age sobre a linguagem formulando hipóteses, procurando descobrir e organizar suas 

propriedades. 
 
Como devemos reagir ao ver os alunos errando? 
 

O erro pode ser visto como algo inerente ao processo de transformação de um sistema oral 

para um sistema escrito de linguagem. É necessário diferenciar o que é patológico daquele 

erro que faz parte do processo de aprendizagem. Os erros ortográficos devem ser corrigidos 

dentro de um contexto social da escrita. 
 

A aprendizagem da ortografia necessariamente leva a um trabalho reflexivo sobre a escrita. 
 

Com base numa pesquisa realizada com alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, foi 

possível levantar hipóteses a respeito dos erros. 

 

Erros ortográficos  Como se caracteriza?   O que é preciso   

podem acontecer      compreender?   

por:               
 Na   Língua   Portuguesa,   podemos   encontrar Para   sanar   tais   erros   a 
 diversos tipos de correspondências: criança deve conhecer as 

Correspondências 
➢

 Uma letra representando vários sons. diversas possibilidades  de 

Múltiplas  Exemplo: letra c para os sons /k/ e /s/  escrita  e   desenvolver 
 

➢
 Um mesmo som pode ser escrito por recursos de memória  ou 

  diversas letras.  Exemplo:  /s/  pode  ser  gramaticais para dominar a 
         

  representado  pelas  letras S,  SS,  C,  Ç, forma  convencional  de 
  SC, SÇ, XC escrever palavras.    

     A  criança  deverá 
 Outras alterações são provocadas pela influência compreender as diferenças 

Alterações ortográficas dos   padrões   orais:   a   criança   acredita   na entre falar e escrever. Assim 
decorrentes de apoio transcrição fonética e escreve as palavras como a  criança  vai  deixando  as 

na oralidade pronuncia. hipóteses     fonéticas 
     substituindo pelas hipóteses 
     ortográficas.       

     A criança deve entender que 
     os sons compõem  as 
     palavras e que letra ou letras 
     devem  se  usadas para 

Omissão de Letras Imprecisão na correspondência quantitativa entre escrever cada um  destes 
 os sons e as letras. sons.  As omissões ocorrem 
     principalmente em sílabas 
     que da estrutura CV. Deve-se 
     não adiar a apresentação de 
     outras  possibilidades  de 
     construção silábica.    

 Quando a criança usa padrões de oralidade para A criança, gradativamente, 
 segmentar a escrita ou quando não estão seguras reflete sobre a linguagem, 

Junções ou separações a respeito do ponto que uma palavra começa e do fazendo diferenciações entre 
incorretas de letras ponto que termina, podem  surgir alterações no padrões  orais  e  de  escrita 

 modo de escrever. chegando, assim, a uma 
     noção do que é uma palavra. 



 

 

 

   Saber escrever as palavras 
   que  terminam  com  AM  ou 
   ÃO  envolve  a   noção   de 
   sílaba  tônica,  ou  seja,  de 
   conhecimento  a respeito da 

Confusão entre as As crianças grafam errado, pois do ponto de vista entonação (AM - paroxítona 
terminações AM e ÃO fonético a terminação é a mesma. e ÃO - oxítona). Além disso, 

   é  importante  levar  o  aluno 
   compreender,  dentro  de um 
   contexto, que a diferença nas 
   terminações também tem 
   haver com tempos  verbais 
   (AM - pretérito perfeito, ÃO - 
   futuro)      

 A criança generaliza alguns princípios de escrita É necessário diferenciar 
Erros por generalização convencional   em   situações   nem   sempre quais  são  as  regras  que 

de regras apropriadas. fazem parte da convenção 
   ortográfica.     

 A criança encontra dificuldade para diferenciar os Corresponde a um processo 
 fonemas surdos dos fonemas sonoros. de pensar sobre a linguagem 

Substituição ➢ Surdos  /p/,  /t/,  /k/,  /f/,  /s/  e  /∫/  -  não e não simplesmente em usar 
envolvendo a grafia de  apresentam vibração das cordas vocais; a linguagem. A escrita exige 

fonemas surdos e ➢ Sonoros  /b/,  /d/,  /g/,  /v/,  /z/  e  /ɜ/  - uma análise fonêmica  mais 
sonoros  apresentam  vibração  nas cordas vocais precisa acerca dos sons das 

  ao serem pronunciados. palavras.     

 As crianças escrevem palavras com mais letras Controlar  a quantidade de 
 do  que  convencionalmente  deveriam  ter.  Em letras  de  uma  palavra,  de 

Acréscimo de letras alguns casos, acontece a  duplicação de letras. modo  a  não  grafar  mais 
 Isto é, ocorre a generalização de conhecimentos elementos do que ela 
 já   adquiridos   ao   escrever   ou   observar contém.     

 determinadas palavras.        

 Alterações  que  envolvem  confusões  quanto  às Diferenciar letras que, de 
Letras parecidas possíveis semelhanças entre letras ou conjunto alguma  forma se 

 de letras, como é o caso do m e n, e os dígrafos assemelham.    

 nh, ch, lh.        

 Letras  ou  sílabas  fora  do  lugar  que  deveria Ficar claro que a ordem dos 
Inversão de letras ocupar (posição invertida) sons determina a ordem das 

   letras, assim,  identificar 
   diferentes formações de 
   sílabas.      

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“A ESCRITA DEVE TER SIGNIFICADO PARA AS CRIANÇAS, DEVE SER 

INCORPORADA A UMA TAREFA NECESSÁRIA E RELEVANTE PARA A 

VIDA.” 
 

VYGOTSKY, 1989 
 
 

 

² Material organizado pelas articuladoras de Ceilândia: ZORZI, Jaime Luiz. Aprender a Escrever - a apropriação 
do sistema ortográfico. Porto Alegre: Artmed, 2008  



 

 

 

Boas estratégias para se trabalhar ortografia¹ 
 
 

 
➢ Em lugar de censurar as dúvidas dos alunos, o professor deve estimular 
sua explicitação. 
 

➢ Possibilitar o contato com a escrita impressa ajuda o aluno a criar, 
progressivamente, uma imagem mental das palavras, especialmente no caso de 
palavras de ortografia irregular. 
 

➢ Registrar coletivamente as dúvidas comuns e ir resolvendo-as pouco a 
pouco com a ajuda do grupo. 
 

➢ Realizar ditados que incentivem a discussão entre alunos para que possam 
levantar dúvidas e decidir como irão escrever a palavra. Essa atividade pode ser 
realizada de forma a possibilitar ao aluno exercer diferentes papéis: ora dita, ora 
escreve, ora revisa (melhor do que ditar palavras soltas é ditar histórias, notícias, 
cartas, poemas, etc.). 
 

➢ Fazer com os alunos listas de palavras que não devem errar, isto é, 
estabelecer um contrato didático sobre as palavras de uso comum que não vale 
mais errar. 
 

➢ Construir com os alunos redes de palavras com a mesma formação, isto é, 
da mesma família; por exemplo: lanche, lanchinho, lanchonete, lancheira, etc. 
 

➢ Incentivar os alunos a organizar um glossário em que vão registrando, em 
ordem alfabética, novas palavras. Esse registro favorece a consulta no caso de 
dúvidas. 
 

➢ Registrar conclusões sobre a descoberta de regras ortográficas, mesmo 
que essas conclusões sejam provisórias. 
 

➢ Oferecer aos alunos textos de livros antigos que contenham palavras com 
grafias diferentes da norma atual, para que transcrevam de acordo com a norma 
vigente. É importante informar aos alunos a fonte de onde foi retirado o texto e a 
data. Essa atividade deve ser realizada em duplas para que haja troca de 
informações e comparação com outras duplas. 
 

➢ Apresentar um pequeno texto com um determinado número de erros para o 
aluno localizar e depois justificar por que são erros. 
 

➢ Aproveitar os momentos de produção escrita para refletir com os alunos a 
grafia de determinadas palavras, observando como escreveu, o que errou, o que 
acertou. 
 

➢ Estimular à consulta ao dicionário. O professor não deve responder 
prontamente às dúvidas dos alunos e sim ensiná-los, progressivamente, a usar o 
dicionário para adquirir a rapidez necessária para encontrar as palavras.  
 
 
 
 
 
 
 

¹ Sugestões retiradas do texto M3U5T15 - PROFA.  



 

 

Sugestões de atividades para o trabalho com ortografia 
 
 

Dificuldade Ortográfica Regular Direta 
Jogo: Morto Vivo  
Disposta em fileiras as crianças recebem uma palavra referente a alguma questão de ortografia (f/v, p/b, m/n, t/d). 
Neste exemplo usaremos as palavras vaca e faca. 
Cada criança lê a sua palavra mas não conta para o colega. A professora dará a seguinte voz de comando: 
Quem tem a palavra que se encaixa na frase ficará em pé (vivo). 

"Minha vó que mora na fazenda tira leite da _______________ ."  
As crianças mostram as palavras que tem. Quem ficou em pé com a palavra "faca" sai do jogo e que abaixou com 
a palavra "vaca" também. 
O jogo segue com novas frases e palavras até que sobre um só jogador. 
Exemplos: 

➢ Minha vó, que mora na fazenda, tira leite da __________ todas as manhãs.
  

➢ Mamãe foi cortar cebola e amolou bem a ____________.
  

➢ A _____________ da vizinha miou a noite toda.
  

➢ A menina ________________ latinha nas ruas para sobreviver.
  

➢ A blusa comprida da mamãe se chama _____________.
  

➢ A _____________ botou ovinhos próximos da lagoa.
 

 

Dificuldade Ortográfica Regular Contextual Jogo: Caça-palavras 
(Construindo regras)  
A professora distribui aos alunos revistas, cola e tesoura e orienta par que eles procurem palavras com as 
seguintes características e colem em um cartaz como o exemplificado abaixo: 

rr no começo rr no meio rr no fim 
   

ss no começo ss no meio ss no fim 
    

Em seguida solicitará a turma que comece a "caçar" as palavras com essas letras e pede que em um tempo 
determinado, conforme forem encontradas, sejam coladas no cartaz.  
Ao final do tempo os alunos notarão que não encontraram nenhuma palavra com algumas dessas 
características. A professora fará os seguintes questionamentos: 

➢ Por que não foram encontradas palavras com essas letras?
  

➢ Que conclusões podem tirar através disto?
  

A turma criará um princípio gerativo que justifique suas conclusões. 

 

Dificuldade Ortográfica Regular Morfológica Jogo: Como se fala, como se 
escreve 
(Relação língua falada X língua escrita) 
(Verbo no passado)  
A professora divide os alunos em dois ou mais grupos conforme a necessidade e fixa no quadro dois cartazes: 
COMO SE FALA e COMO SE ESCREVE.  
Cada grupo receberá trechos de um texto conhecido com frases com erro ortográfico (verbo no passado terminado 
em OU) e outras corrigidas e em conjunto deverão decidir em qual cartaz colar.  
A professora dará tempo para o grupo pegar as frases e separá-las nos cartazes. Após a conclusão da atividade 
cada frase colada será analisada pela turma. A professora fará os seguintes questionamentos: 

➢ Quais palavras tornam os cartazes diferentes?
  

➢ O que estas palavras indicam? E em que momento ocorre esta ação?
  

➢ Que conclusões podemos tirar através disto?
 

 
A turma criará um princípio gerativo que justifique suas conclusões. 

 

Dificuldades Ortográficas Irregulares 
Jogo: Uma palavra puxa outra 
Em grupos a professora distribui um substantivo primitivo. 
Exemplo: AÇÚCAR  
Em um tempo previamente delimitado, solicita que os alunos escrevam o maior número possível de palavras 
oriundas da palavra  

AÇUCARADO - AÇUCAREIRO  
Em seguida cada grupo apresentará suas palavras em cartaz e será proposto uma reflexão acerca da escrita das 
palavras derivadas em relação às primitivas. 



 

 

 
 

ALFABETIZADO 
 
 

 

Alfabetizado é a condição de um sujeito que consegue escrever e ler um texto simples com 

autonomia. Um alfabetizado de verdade entende o que lê, isto é, não é um soletrador. 
 
Os alunos recém-alfabetizados podem ser reconhecidos por estas duas performances: 

❖ Leem um texto simples;
  

❖ Escrevem um texto também simples. Enfatizando que, textos simples, de modo 
algum, significam textos somente com palavras constituídas por sílabas 
canônicas.

 
 
(Esther Pillar Grossi, Aula-Entrevista, p. 72) 

 

Por textos simples, entende-se um texto cuja estrutura frasal tem a forma essencial de sujeito e 

predicado, em que as relações temporais, espaciais e dos personagens nele contidos se 

configuram aditivamente numa série linear com poucos elementos. 
 
Por outro lado, a temática do referido texto tem que ser do âmbito das familiaridades dos 

alunos, condição que agrega possibilidades nítidas aos desempenhos de leitura (GEEMPA, 

2003, p. 8 e 9). 
 

Um alfabetizado é um aprendente que não recua mais, ou seja, que não perde o que aprendeu. 

Em outras palavras, não pode esquecer o que conquistou, assim como alguém que aprendeu a 

andar de bicicleta, disto se apropria para toda vida. Pode adquirir mais destreza ou diminuí-la 

pela falta de exercício, mas não desaprende de andar. (GEEMPA, 2003, p. 7) 

 

Em que ano do BIA o aluno deve atingir este nível de proficiência? 
 

 

Espera-se que, ao fim do 1º ano, o estudante deve: 
 

❖ Ler e escrever um pequeno texto, com compreensão e com encadeamento de ideias, a partir 
de contexto significativo, sem exigências de complexidades ortográficas e compreensíveis por 
qualquer pessoa.

 

 

Ao fim do 2º ano do Ensino Fundamental, o aluno deverá: 
 

❖ Compreender e conhecer o uso da escrita com diferentes funções, valorizando-as como 
prática de interação social.

  

❖ Produzir textos escritos nos diferentes gêneros, adequados aos objetivos do destinatário 
e ao contexto. Inferir regras de uso da língua a partir da análise de regularidades e 
aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras.

  

❖ Ler com desenvoltura diversos textos, adequando as estratégias de leitura aos objetivos
 

 

da própria leitura. 
 

Seu processo de alfabetização será ampliado durante o 2º ano e consolidado no 3º ano, de 

forma a usar a leitura e a escrita eficientemente em situações comunicativas da vida em 

sociedade, na perspectiva do letramento. 



 

 

Ao fim do 3º ano: 
 

❖ Ler, interpretar utilizando as estratégias de leitura, escrever, revisar e reescrever textos com 
autonomia - coletiva e individualmente - nos mais variados gêneros, com coerência, coesão, 
respeitando as convenções da escrita e os aspectos morfossintáticos, quais sejam:

  

➢ Segmentação - separar as palavras corretamente;
  

➢ Ortografia - escrever ortograficamente, ainda que possa não dominar todas as 
irregularidades da língua;

  

➢ Pontuação - adequar a pontuação na maior parte das vezes que faz uso 
do recurso;

 
 

Aprender a produzir textos é uma conquista possível a todos e, como tal, necessita de 

mediação que favoreça orientação, tentativas, erros, avaliação e reescritas, práticas, esforço e 

persistência. 

 

(ANTUNES, 2003, APUD DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO DO 2º CICLO, 2014, P. 38)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que 

me insere na busca, não aprendo nem ensino. 
 
 

Paulo Freire  



 

 

 

O que dever ser trabalhado nos níveis Alfabético e Alfabetizado 
 

 
 Atividades que reforcem a compreensão da relação grafema-fonema (letra-som) para 

que entendam a construção da sílaba como, por exemplo, alfabetos cantados, bingos de 
letras, de rótulos, atividades com alfabeto vivo, atividade com fichário dos nomes dos 
alunos. 

 

 Atividades que visem descolar a escrita da fala, como no caso das palavras. CADIADO e 
KAVALU - as vogais E e O no final de sílabas átonas assumem o valor sonoro de /i/ e 
/u/, por isso que se fala /cadiado/ e se escreve CADEADO, fala-se /cavalu/ e escreve 
CAVALO, fala-se /leiti/ e escreve-se LEITE. 

 

 Atividades para trabalhar as convenções ortográficas, como: dígrafos orais (ch, lh, nh, 
qu, gu, rr, ss, sc, xc) e nasais (am, an, em, en, im, in, om, on, um, un) como na escrita da 
palavra "aranha" e "campo" e uso de letras que representam o som /s/. 

 

 Atividade para evitar a hipercorreção (no afã de acertar erra), como na escrita da palavra 
CUECA escreve COECA. 

 

 Trabalho intenso de leitura de diferentes gêneros: leitura compartilhada, silenciosa, em 
capítulos, em diferentes ambientes, por diferentes motivos, com dramatização, com 
interpretação oral, sugerindo mudanças, criando versões, recriando finais, introduzindo 
elementos, comparando narrativas, notícias, enredos, propagandas, explorando rimas. 

 

 Produzir textos: coletivamente, em grupos, em duplas, sozinho, a partir de imagens, de 
leituras, de situações, de questionamentos, de necessidades de informar, divulgar, 
pesquisar, discordar, concordar, divertir, recontar, anunciar, convidar. 

 

 Montar e explorar bancos de palavras com dificuldades ortográficas irregulares. 

 

 Organizar jogos com regras para memorização das mesmas. 

 

 Trabalhar revisão de textos produzidos coletivamente (grupos, duplas) ou 
individualmente. 

 

 Trabalhar com a análise linguística de textos bem escritos. 

 

 Atividades de desenvolvimento da oralidade com posterior produção escrita. 

 

 Leitura de histórias e demais narrativas com posterior reconto oral e escrito. 

 

 

O processo de alfabetizar é apaixonante, antes de tudo é um ato de amor, coragem e 

persistência. Pelos simples e talvez o mais gratificante fato de permitir ao ser pensante a 

liberdade de construção da sua própria história. 
 



 

 

 

Os 4 níveis psicogenéticos da organização das sílabas 
 

na pós-alfabetização 
 

Hipótese básica do esquema de pensamento de um aluno ALFABETIZADO 1: 
 

As sílabas são sempre formadas por apenas duas letras. Essa hipótese deriva da situação 
concreta de que a maioria das sílabas na nossa língua são formadas por duas sílabas. Em 
função dessa hipótese, temos: 
 

➢ As sílabas com mais de duas letras são simplificadas. Ex.: "pofesora" 
(professora), "dinero" (dinheiro), "jeto" (jeito). 

➢ Vogal antes de consoante é invertida. Ex.: "ramaze" (armazem). 

 

Mas os esquemas de pensamento só atuam quando o aluno não sabe de memória a escrita da 
palavra, então ele o usa para decidir como escrever uma palavra que não é do seu universo 
memorizado. 
 

Hipótese básica do esquema de pensamento de um aluno ALFABETIZADO 2: 
 

Nessa etapa o aluno rompe com a ideia de que todas as sílabas tem por obrigação a escrita de 

2 letras em ordem rígida: primeiro consoante e depois a vogal. Constrói, então, a hipótese de 

que cada letra possui um som. O "pro" de professora passa a ser escrito "por", "poro" ou 

mesmo o "pro" corretamente. O "secevo" (escrevo) do Alf. 1 passa, por exemplo, a "esqrevo". 

 

Hipótese básica do esquema de pensamento de um aluno ALFABETIZADO 3: 
 

O aluno aqui descobre que sua hipótese não está correta, principalmente devido às 

nasalizações an, en, in, on, um (dígrafos vocálicos) que podem ser escritos "am", "em", "im", 

"om", "um" ou ainda "ão", "õe", "ãe". 
 
A elas se agregam os dígrafos consonantais que representam sons únicos escritos com duas 

letras. Então, ao descobrir que duas letras podem representar um único som, o aluno consegue 

escrever, por exemplo, a palavra "andando". 

 

Hipótese básica do esquema de pensamento de um aluno ALFABETIZADO 4: 
 

Mais um conflito. Mais uma descoberta! O aluno percebe que uma consoante pode estar 

desacompanhada de uma vogal. Como por exemplo: pneu, advogado, objeto. 
 

Ao chegar a este esquema de associação letra/som, o aluno tem a convicção de que, 

pronunciando cuidadosamente a palavra, ele saberá como escrever cada sílaba. 
 



 

 

Sondagem/Teste da Psicogênese 
 

 

1. Para os alunos do 1º e 2º anos 

 

➢ Ditar uma lista de 4 (quatro) palavras (que não se sabe de memória) sem apoio de 
outras fontes e uma frase.

  

➢ As palavras escolhidas não devem ter vogais iguais em sílabas seguidas. Ex.: PETECA, 
pois o aluno tem dificuldades em repetir a vogal E, para escrita na hipótese silábica - 
EEA.

  

➢ A lista deve ser lida pelo aluno assim que terminar de escrevê-la, pois é por meio da 
leitura que o alfabetizador pode observar se o aluno estabelece ou não relações entre 
aquilo que escreveu e aquilo que lê em voz alta, ou seja, entre fala e escrita.

  

➢ Deve-se ditar 4 palavras começando por uma polissílaba, depois trissílaba, dissílaba e 
monossílaba, é, numa ordem decrescente de sílabas para confrontar com a questão que 
é necessário uma quantidade mínima de letras para que algo esteja escrito. Quando 
ainda está silábico, o aluno costuma ter muita resistência em escrever algo com apenas 
uma letra (no caso de uma palavra monossílaba).

 
 

2. Para os alunos do 3º ano (III Etapa do BIA) e 4º e 5º anos (que já estejam alfabetizados) 
 

➢ Leitura de um texto pelo professor e ditado de 10 palavras. Para escolha destas  palavras
  

é necessário ter alguns cuidados sobre as diferentes configurações de sílabas:  

1) V - só uma vogal. Ex.: amigo  
2) CV - uma consoante e uma vogal. Essa formação de sílaba é chamada de canônica, 

por ser a mais visual no nosso sistema. Ex.: loja  
3) CVC - uma consoante, uma vogal e uma consoante. Ex.: carta  
4) CCV - duas consoantes seguidas de uma vogal. Ex.: claro  
5) CCVCC - duas consoantes seguidas de vogal seguidas de mais duas vogais. Ex.: 

transporte.  
6) CVCC - consoante, vogal, seguida de duas consoantes. Ex.: perspicaz 

 

➢ Tal atividade visa à observação detalhada sobre questões ortográficas (as dificuldades 
regulares e irregulares da língua), que só é possível analisar quando o aluno já está 
alfabético.

 
 

IMPORTANTE: Vale ressaltar que no cotidiano da sala de aula o professor deverá, por 
 

meio das atividades propostas, observar mais especificamente um grupo de alunos e registrar 

os avanços e as dificuldades, além de repetir a sondagem, principalmente com aqueles que 

ainda não foi possível perceber claramente o nível em que se encontram. 
 

Saber o nível de escrita em que a criança está é um meio para planejar atividades desafiadoras 

e significativas que a ajudem a avançar. 
 



 

 

  
 

METODOLOGIA DE LEITURA 
 

Você sabia que há três etapas na metodologia da leitura que precisam ser obedecidas para 

que o aluno chegue, aos pouquinhos, à compreensão do texto? São elas: 
 

1ª Leitura objetiva   2ª Leitura inferencial  3ª Leitura avaliativa 
Aborda-se o que está explícito no O  aluno  é  levado  a  detectar  as O   aluno   extrapola   o   texto, 
texto, fazendo-se levantamento do inferências,  isto  é,  o  que  está manifestando sua postura crítica, a 
léxico   contextualizado (palavras implícito  no  texto.  Este  nível  de partir   de   suas   ideologias   e 
desconhecidas)  e  dos elementos leitura é essencial, pois o aluno faz julgamentos  pessoais  diante  das 
coesivos responsáveis pelo suas  inferências  baseando-se  na ideias expressas pelo autor, sendo 
encadeamento de ideias no texto: sua   visão   de   mundo,   suas dessa  forma,  uma  ponte  para 
além  de  inserir  o  texto  em  seu experiências e por meio das pistas produção de texto. 
respectivo  contexto  e  perceber  a que o texto lhe dá. É o momento  

finalidade do autor do texto, bem da  interação  leitor-texto:  o  leitor,  

como  o  vocabulário  utilizado,  o durante a leitura, vai  

qual irá situar a época e o gênero complementando as informações  
daquele texto. Realização de uma explícitas com as informações  

leitura de decodificação.   implícitas que  as  pistas do  texto  

    lhe possibilitam inferir.   É um  
    processo em que o leitor participa  

    não apenas   decodificando as  
    palavras e frases, mas, sobretudo  

    dando sentido a essas palavras e  

    frases.      

 

Preparação Para a Leitura 
 

1. A criança precisa ser ajudada a entrar no clima do texto. O professor faz uma prévia sobre o 

texto, do que trata e em qual contexto situacional a narrativa está inserida. Desta forma 

prepara-se o ambiente de leitura.  
2. Após a prévia, o professor distribui o texto e pede aos alunos que acompanhem a leitura que 

você fará do texto. Uma boa leitura é fundamental para a compreensão do texto.  
3. O professor agora solicita a leitura silenciosa do texto, pedindo que sublinhem as palavras 

desconhecidas.  
4. O professor procederá, juntamente com as crianças, à busca de palavras desconhecidas e 

observará também algumas construções sintáticas mais complexas e alguns conectores que 

são cruciais para a compreensão.  
5. Não se pode querer chegar ao nível inferencial sem passar pela leitura objetiva. Portanto o 

professor deve promover perguntas que estejam explícitas no texto.  
6. Agora é o momento da leitura inferencial, nível onde se encontram as maiores dificuldades. 

Exige a capacidade de ler o que não está explícito e é, sem dúvida a garantia de compreensão 

do texto.  
7. Agora o aluno pode ser levado a extrapolar o texto, fazendo perguntas avaliativas, que 

manifestarão posturas subjetivas das crianças diante do texto. É possível promover um série 

de debates, de acordo com posturas em relação ao texto.  
8. A leitura proficiente deve ser ponte para a produção textual. 

 

Fonte de pesquisa: Módulo I Alfabetização e Linguagem CFORM-UnB/EAPE  



 

 

   

Vamos conhecer mais sobre leitura? 
 

Para que nós possamos começar a buscar alternativas metodológicas para a leitura, temos de, 

em primeiro lugar, falar brevemente sobre as noções de texto, pois tudo que falamos ou 

escrevemos concretiza-se em um texto. Desta forma, podemos ter textos. 
 

ORAIS: uma conversa, uma palestra, etc. 
 

NÃO-VERBAIS: uma pintura, gesto, etc. 
 

ESCRITOS: que pode se constituir de um pequeno texto ou de um livro inteiro. 
 

O texto é a concretização do discurso, é uma unidade de linguagem em uso. Isto é, uma 

ocorrência linguística para ser texto precisa ser percebida pelo leitor como um significado, ter 

coerência. Para que a compreensão do texto seja feita com competência na íntegra, é 

necessário que o leitor alcance as quatro dimensões ou propriedades do texto, quais sejam: 
 

1ª DIMENSÃO: O CONTEXTO 
 

Engloba, entre outros aspectos,a intencionalidade e a informatividade, que contribuem para 

situar o texto numa dimensão sociocomunicativa. Fazem parte do contexto:  

➢ A INTENCIONALIDADE:  são  as  intenções  do  produtor  do  texto:  como  produzir
  

emoções: rir, chorar, enternecer-se, sentir medo, excitação, etc. Persuadir o leitor, convencê-lo 

de uma ideia, da compra de um produto, etc. Passar informações, ensinando, explicando, 

instrumentalizando, etc. Além disso, para que os textos atinjam seus objetivos, é necessário 

que eles se estruturem com certas características, que os fazem pertencer a gêneros textuais 

específicos. Um poema, por exemplo, geralmente vem em versos, dispostos um abaixo do 

outro, formando estrofes. Uma propaganda geralmente vem com gravuras e letras grandes, 

para chamar mais a atenção do leitor, etc.  

➢ A INFORMATIVIDADE: são informações novas ou já conhecidas que um texto traz essas 
informações fazem parte do nosso conhecimento de mundo. Se um texto traz muita informação 
nova, ele é de difícil compreensão, se, ao contrário, as informações também vão situar o texto 
em um determinado momento histórico. Um texto escrito no século XIX, por exemplo, traz 
informações sobre costumes, conceitos, visões de mundo daquela época.

 

 

2ª DIMENSÃO: O TEXTO 
 

Fazem parte da construção textual os seguintes fatores:  

➢ COESÃO: estruturas coesivas organizam o texto fazendo dele um texto coeso. Esses
  

elementos são responsáveis por sua progressividade textual. Por exemplo: Maria saiu, ela foi 

ao cinema. O pronome negritado acima substitui o sujeito "Maria" da 1ª oração e indica ao leitor 

que se continua a falar sobre a mesma pessoa, construindo, assim, a progressividade do texto. 
 



 

 

  

 

➢ O VOCABULÁRIO DO TEXTO: escolha do vocabulário em um texto está ligada a 
dimensão do seu contexto. Dependendo da intenção do autor, ele escolherá as 
palavras que melhor produzirão o efeito de sentido que pretende. O vocabulário 
está ligado também à informatividade. Se, como falamos anteriormente, é um texto 
escrito no século XIX, ele não poderá ter vocabulário ligado à informática, por 
exemplo.

  

➢ COERÊNCIA: para um texto ser coerente, é necessário que os elementos 
responsáveis pela sua progressão temática seja de tal forma organizados que 
possamos perceber, de forma clara, o desenvolvimento deste tema em uma 
sequência lógica, com começo, meio e fim. É necessário também que o texto se 
estruture dentro do gênero proposto. Quando evidenciamos esses elementos bem 
articulados no texto, dizemos que há coerência, posto que tal texto possui uma 
organização que permite sua compreensão.

 

 

3ª DIMENSÃO: O INFRATEXTO 

 

   É tudo que está abaixo da superfície do texto, e que é decisivo para sua coerência.      

Todo texto carrega inúmeras informações implícitas que são fundamentais para sua 

compreensão essas informações completam o sentido do texto lido. Essas informações 

são as inferências que vamos construindo no decorrer da leitura. 

 

4ª DIMENSÃO: O INTERTEXTO 
Quando lemos um texto percebemos nele marcas e/ou referências a textos      anteriores 

lidos, estamos diante de uma intertextualidade. Se essa referência é feita com a intenção 

de modificar o sentido do texto original, estamos diante de um par. 
 



 

 

GÊNEROS TEXTUAIS 
 

 

Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos 

apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Existem muitos gêneros textuais, os quais 

promovem uma interação entre os interlocutores (emissor e receptor) de determinado discurso. 
 
São exemplos resenha crítica jornalística, publicidade, receita de bolo, menu do restaurante, 

bilhete ou lista de supermercado. 
 

É importante considerar seu contexto, função e finalidade, pois o gênero textual pode conter 

mais de um tipo textual. Isso, por exemplo, quer dizer que uma receita de bolo apresenta a lista de 

ingredientes necessários (texto descritivo) e o modo de preparo (texto injuntivo). 

 

TIPOS DE GÊNEROS TEXTUAIS 
 

Cada texto possuiu uma linguagem e estrutura. Note que existem inúmeros gêneros textuais 

dentro das categorias tipológicas de texto. Em outras palavras, gêneros textuais são estruturas 

textuais peculiares que surgem dos tipos de textos: narrativo, descritivo, dissertativo-

argumentativo, expositivo e injuntivo. 
 

➢ Texto Narrativo  
Os textos narrativos apresentam ações de personagens no tempo e no espaço. A  

estrutura da narração é dividida em: apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho.  

Alguns exemplos de gêneros textuais narrativos: 
 

ROMANCE – NOVELA - CRÔNICA - CONTOS DE FADA - FÁBULA – LENDAS 
 

➢ Texto Descritivo  
Os textos descritivos se ocupam de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar,  
acontecimento. Dessa forma, são textos repletos de adjetivos, os quais descrevem ou 

apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor (emissor).  
São exemplos de gêneros textuais descritivos:  

DIÁRIO - RELATOS (VIAGENS, HISTÓRICOS, ETC.) - BIOGRAFIA E AUTOBIOGRAFIA - 

NOTÍCIA – CURRÍCULO – LISTA DE COMPRAS – CARDÁPIO – ANÚNCIOS DE 

CLASSIFICADOS 
 

➢ Texto Dissertativo-Argumentativo  
Os textos dissertativos são aqueles encarregados de expor um tema ou assunto por 
 

meio de argumentações. São marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo 

em que tentam persuadir o leitor. Sua estrutura textual é dividida em três partes: tese 

(apresentação), antítese (desenvolvimento), nova tese (conclusão). 
 
Exemplos de gêneros textuais dissertativos: 
 

EDITORIAL JORNALÍSTICO - CARTA DE OPINIÃO - RESENHA – ARTIGO - ENSAIO - 

MONOGRAFIA, DISSERTAÇÃO DE MESTRADO E TESE DE DOUTORADO  

https://www.todamateria.com.br/texto-narrativo/
https://www.todamateria.com.br/narracao/
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-romance/
https://www.todamateria.com.br/cronica/
https://www.todamateria.com.br/fabula/
https://www.todamateria.com.br/texto-descritivo/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-diario/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-noticia/
https://www.todamateria.com.br/texto-dissertativo-argumentativo/
https://www.todamateria.com.br/texto-editorial/
https://www.todamateria.com.br/resenha-critica/
https://www.todamateria.com.br/o-ensaio-como-genero-textual/


 

 

  
 

➢ Texto Expositivo 
 

Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia, por meio de recursos 

como: definição, conceituação, informação, descrição e comparação.  
Alguns exemplos de gêneros textuais expositivos: 
 

SEMINÁRIOS – PALESTRAS – CONFERÊNCIAS - ENTREVISTAS – TRABALHOS 

ACADÊMICOS – ENCICLOPÉDIA - VERBETES DE DICIONÁRIOS 
 

➢ Texto Injuntivo 
 

O texto injuntivo, também chamado de texto instrucional, é aquele que indica uma ordem, de 

modo que o locutor (emissor) objetiva orientar e persuadir o interlocutor (receptor). Por isso, 

apresentam, na maioria dos casos, verbos no imperativo. 
 
Alguns exemplos de gêneros textuais injuntivos:  

PROPAGANDA - RECEITA CULINÁRIA - BULA DE REMÉDIO - MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

– REGULAMENTO - TEXTOS PRESCRITIVOS Conheça mais 

gêneros textuais: 

❖ ANEDOTA  
❖ BLOG  
❖ REPORTAGEM  
❖ CHARGE  
❖ CARTA  
❖ E-MAIL  
❖ DECLARAÇÃO  
❖ MEMORANDO  
❖ BILHETE  
❖ RELATÓRIO  
❖ REQUERIMENTO  
❖ ATA  
❖ CARTAZ  
❖ CARTUM  
❖ PROCURAÇÃO  
❖ ATESTADO  
❖ CIRCULAR  
❖ CONTRATO  

https://www.todamateria.com.br/texto-expositivo/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-entrevista/
https://www.todamateria.com.br/texto-injuntivo/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-anedota/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-blog/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-reportagem/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-charge/
https://www.todamateria.com.br/a-carta-como-genero-textual/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-e-mail/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-declaracao/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-memorando/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-bilhete/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-relatorio/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-requerimento/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-ata/
https://www.todamateria.com.br/o-cartaz-como-genero-textual/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-cartum/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-procuracao/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-atestado/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-circular/
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-contrato/


 

 

  
 

TIPOS TEXTUAIS 
 
 
 

O Que É Tipologia Textual? 
 

Como dito anteriormente, são as classificações recebidas por um texto de acordo com as regras 

gramaticais, dependendo de suas características. São as classificações mais clássicas de um 

texto: A narração, a descrição e a dissertação. Hoje já se admite também a exposição e a 

injunção. Ao todo são 5 (cinco) tipos textuais. 

 

NARRAÇÃO 
 

Ao longo de nossa vida estamos sempre relatando algo que nos aconteceu ou aconteceu com 

outros, pois nosso dia-a-dia é feito de acontecimentos que necessitamos contar/relatar. Seja na 

forma escrita ou na oralidade, esta é a mais antiga das tipologias, vem desde os tempos das 

cavernas quando o homem registrava seus momentos através dos desenhos nas paredes. 

 

Regra gramatical para este tipo de texto (NARRAÇÃO): 
 

Narrar é contar uma história que envolve personagens e acontecimentos. São apresentadas 

ações e personagens: O que aconteceu, com quem, como, onde e quando. Segue a seguinte 

estrutura: 

 Personagens (com quem/ quem vive a história – reais ou imaginários) 

NARRAÇÃO/NARRAR Enredo (o que/ como – fatos reais ou imaginários) 

(CONTAR) Espaço (onde? /quando? ) 
  

  
 

Exemplo:  
Minha vida de menina 

 

Faço hoje quinze anos. Que aniversário triste! Vovó chamou-me cedo, ansiada como está, coitadinha e 

disse: "Sei que você vai ser sempre feliz, minha filhinha, e que nunca se esquecerá de sua avozinha que 

lhe quer tanto". As lágrimas lhe correram pelo rosto abaixo e eu larguei dos braços dela e vim 

desengasgar-me aqui no meu quarto, chorando escondida. 
 
Como eu sofro de ver que mesmo na cama, penando com está, vovó não se esquece de mim e de meus 

deveres e que eu não fui o que deveria ter sido para ela! Mas juro por tudo, aqui nesta hora, que eu 

serei um anjo para ela e me dedicarei a esta avozinha tão boa e que me quer tanto. 
 
Vou agora entrar no quarto para vê-la e já sei o que ela vai dizer: "Já estudou suas lições? Então vá se 

deitar, mas antes procure alguma coisa para comer. Vá com Deus".  
Helena Morley 

 

DESCRIÇÃO 
 

A intenção deste tipo de texto é que o interlocutor possa criar em sua mente uma imagem do 

que está sendo descrito. Podemos utilizar alguns recursos auxiliares da descrição. São eles: 



 

 

  

➢ A enumeração:
 

 

Pela enumeração podemos fazer um “retrato do que está sendo descrito, pois dá uma ideia de 

ausência de ações dentro do texto. 
 

➢ A comparação:
 

 

Quando não conseguimos encontrar palavras que descrevam com exatidão o que percebemos, 

podemos utilizar a comparação, pois este processo de comparação faz com que o leitor 

associe a imagem do que estamos descrevendo, já que desperta referências no leitor. 

Utilizamos comparações do tipo: o objeto tem a cor de ..., sua forma é como ..., tem um 

gosto que lembra ..., o cheiro parece com ..., etc. 
 

➢ Os cinco sentidos:
 

 

Percebemos que até mesmo utilizando a comparação para poder descrever, estamos utilizando 

também os cinco sentidos: Audição, Visão, Olfato, Paladar, Tato como auxílio para criação 

desta imagem, proporcionando que o interlocutor visualize em sua mente o objeto, o local ou a 

pessoa descrita. 
 
Por exemplo: Se você fosse descrever um momento de lazer com seus amigos numa praia. O 

que você perceberia na praia utilizando a sua visão (a cor do mar neste dia, a beleza das 

pessoas à sua volta, o colorido das roupas dos banhistas) e a sua audição (os sons produzidos 

pelas pessoas ao redor, por você e pelos seus amigos, pelos ambulantes). Não somente estes 

dois, você pode utilizar também os outros sentidos para caracterizar o objeto que você quer 

descrever. 

 

Regra Gramatical para este tipo de texto (Descrição): 
 

Descrever é apresentar as características principais de um objeto, lugar ou alguém.  

Pode ser: 
 

Objetiva: Predomina a descrição real do objeto, lugar ou pessoa descrita. Neste tipo de 

descrição não há a interferência da opinião de quem descreve, há a tendência de se privilegiar 

o que é visto, em detrimento do sujeito que vê. 
 
Subjetiva: aparecem, neste tipo de descrição, as opiniões, sensações e sentimentos de quem 

descreve pressupondo que haja uma relação emocional de quem descreve com o que foi 

descrito. 

 

Características do texto descritivo  

- É um retrato verbal  
- Ausência de ação e relação de anterioridade ou posterioridade entre as frases  
- As classes gramaticais mais utilizadas são: substantivos, adjetivos e locuções adjetivas  
- Como na narração há a utilização da enumeração e comparação  
- Presença de verbos de ligação  
- Os verbos são flexionados no presente ou no pretérito (passado)  
- Emprego de orações coordenadas justapostas  



 

 

A estrutura do texto descritivo 
 

A descrição apresenta três passos básicos: 
 

1 - Introdução: apresentação do que se pretende descrever.  

2 - Desenvolvimento: caracterização subjetiva ou objetiva da descrição. 
 

3 - Conclusão: finalização da apresentação e caracterização de algo. 

 

Exemplo:  
Alguns dados sobre Rudy Steiner  
“Ele era oito meses mais velho do que Liesel e tinha pernas ossudas, dentes afiado, olhos azuis 

esbugalhados e cabelos cor de limão. Como um dos seis filhos dos Steiner, estava sempre com fome. 

Na rua Himmel, era considerado meio maluco ...” 

 

DISSERTAÇÃO 
 

Podemos dizer que dissertar é falar sobre algo, sobre determinado assunto; é expor; é debater. 

Este tipo de texto apresenta a defesa de uma opinião, de um ponto de vista, predomina a 

apresentação detalhada de determinados temas e conhecimentos. 
 
Para construção deste tipo de texto há a necessidade de conhecimentos prévios do 

assunto/tema tratado. 

 

Regra gramatical para esse tipo de texto (Dissertação): 
 

Dissertar é expor os conhecimentos que se tem sobre um assunto ou defender um ponto de 

vista sobre um tema, por meio de argumentos. 

 

 

Exemplo: 
 
Redução da maioridade penal, grande falácia  
O advogado criminalista Dalio Zippin Filho explica por que é contrário à mudança na maioridade penal. 

Diuturnamente o Brasil é abalado com a notícia de que um crime bárbaro foi praticado por um adolescente, 

penalmente irresponsável nos termos do que dispõe os artigos 27 do CP, 104 do ECA e 228 da CF. A sociedade 

clama por maior segurança. Pede pela redução da maioridade penal, mas logo descobrirá que a criminalidade 

continuará a existir, e haverá mais discussão, para reduzir para 14 ou 12 anos. Analisando a legislação de 57 

países, constatou-se que apenas 17% adotam idade menor de 18 anos como definição legal de adulto.  
Se aceitarmos punir os adolescentes da mesma forma como fazemos com os adultos, estamos admitindo que eles 

devem pagar pela ineficácia do Estado, que não cumpriu a lei e não lhes deu a proteção constitucional que é seu 

direito. A prisão é hipócrita, afirmando que retira o indivíduo infrator da sociedade com a intenção de ressocializá-

lo, segregando-o, para depois reintegrá-lo. Com a redução da menoridade penal, o nosso sistema penitenciário 

entrará em colapso.  
Cerca de 85% dos menores em conflito com a lei praticam delitos contra o patrimônio ou por atuarem no tráfico de 

drogas, e somente 15% estão internados por atentarem contra a vida. Afirmar que os adolescentes não são 

punidos ou responsabilizados é permitir que a mentira, tantas vezes dita, transforme-se em verdade, pois não é o 

ECA que provoca a impunidade, mas a falta de ação do Estado. Ao contrário do que muitos pensam, hoje em dia 

os adolescentes infratores são punidos com muito mais rigor do que os adultos.  
Apresentar propostas legislativas visando à redução da menoridade penal com a modificação do disposto no 

artigo 228 da Constituição Federal constitui uma grande falácia, pois o artigo 60, § 4º, inciso IV de nossa Carta 

Magna não admite que sejam objeto de deliberação de emenda à Constituição os direitos e garantias individuais, 

pois se trata de cláusula pétrea.  
A prevenção à criminalidade está diretamente associada à existência de políticas sociais básicas e não à 

repressão, pois não é a severidade da pena que previne a criminalidade, mas sim a certeza de sua aplicação e 

sua capacidade de inclusão social. 

 

Dalio Zippin Filho é advogado criminalista. 10/06/2013  
Texto publicado na edição impressa de 10 de junho de 2013 

 



 

 

EXPOSIÇÃO 
 

Aqueles textos que nos levam a uma explicação sobre determinado assunto, informa e 

esclarece sem a emissão de qualquer opinião a respeito, é um texto expositivo. 

 

Regras gramaticas para este tipo textual (Exposição): 
 

Neste tipo de texto são apresentadas informações sobre assuntos e fatos específicos; expõe 

ideias; explica; avalia; reflete. Tudo isso sem que haja interferência do autor, sem que haja sua 

opinião a respeito. Faz uso de linguagem clara, objetiva e impessoal. A maioria dos verbos está 

no presente do indicativo. 

 

Exemplos: Notícias Jornalísticas 

 

INJUNÇÃO 
 

Os textos injuntivos estão presentes em nossa vida nas mais variadas situações, como por 

exemplo quando adquirimos um aparelho eletrônico e temos que verificar manual de instruções 

para o funcionamento, ou quando vamos fazer um bolo utilizando uma receita, ou ainda 

quando lemos a bula de um remédio ou a receita médica que nos foi prescrita. Os textos 

injuntivos são aqueles textos que nos orientam, nos ditam normas, nos instruem. 



 

 

 

Regras gramaticais para este tipo de texto (Injunção): 
 

Como são textos que expressão ordem, normas, instruções tem como característica principal a 

utilização de verbos no imperativo. Pode ser classificado de duas formas: 
➢ Instrucional: O texto apresenta apenas um conselho, uma indicação e não uma ordem.

  

➢ Prescrição: O texto apresenta uma ordem, a orientação dada no texto é uma imposição.
 

 

Exemplo:  

 

BOLO DE CENOURA  
Ingredientes 

 

Massa  
3 unidades de cenoura picadas  

3 unidades de ovo 
 
1 xícaras (chá) de óleo de soja  
3 xícaras (chá) de farinha de trigo 
 
2 xícaras (chá) de açúcar 
 

1 colheres (sopa) de fermento químico em 

pó Cobertura 
 
1/2 xícara (chá) de leite 
 

5 colheres (sopa) de achocolatado em pó  
4 colheres (sopa) de açúcar 
 

1 colher (sopa) de Margarina 

 

Como fazer 

 

Massa  
Coloque os ingredientes no liquidificador, e acrescente aos poucos a farinha.  
Leve para assar em uma forma untada. 
 

Depois de assado cubra com a cobertura. 

 

Cobertura  
Misture todos os ingredientes e leve ao fogo e deixe ferver até engrossar. 



 

 

  
 

 

TIPOS TEXTUAIS 
 
 

 

 Tipos Textuais   Objetivos  Características   Gêneros Textuais  
                   

              Conto, fábula, lenda, narrativa 
       Verbos  de  ação,  no  passado; de  ficção  científica  e  mítica, 
       Marcadores temporais: logo, anedota, biografia, romance, 
 

Narração 
  Narrar fatos reais  depois,  ante,  etc.;  Presença  de novela, paródia, adivinha, piada, 

   ou fictícios.   conflito, isto é, um acontecimento relatos de experiências vividas, 
      

       que complica a situação inicial da cordel,  diário, testemunho, 
       narrativa.       autobiografia, curriculum vitae, 
              poesia.       

                  

              Aviso, convite sinais de 
       Apresentação de argumento orientação,   texto publicitário 
       segundo uma organização lógica; comercial e institucional, 

    Defender um  Estabelecimento de relação de cartazes, slogans, campanhas, 
 
Argumentação 

  ponto de vista.  causa e efeito; Estrutura formada folders, cartilhas, folhetos, textos 
      por  introdução, desenvolvimento de opinião,  diálogo 
        

       e conclusão; Verbos no presente. argumentativo, carta ao leitor, 
              carta  de  solicitação,  carta  de 
              reclamação,  requerimento, 
              resenha.      

                

    Expor          Contratos, atestados, certidões, 
    informações de  Linguagem objetiva; Verbos no regimentos, artigo enciclopédico, 
 

Exposição 
  maneira   presente;  Predomínio da 3ª entrevista, resumos, relatório 

   impessoal, sem  pessoa.       científico,  livro  didático, 
    julgamento de         dicionário.      

    valor.                 

           

       Verbos  de  estado:  ser,  estar, Classificados, retrato falado, 
 

Descrição 
     parecer, etc; Formas nominais do verbete, textos prescritivos.  

   Descrever  seres,  verbo: "posto  à janela"        

    paisagens e  (partícipio), "espiando  o mundo"        
    conceitos.   (gerúndio); Adjetivações (cabeça        

       branca, braços pálidos) e        

       comparações (uma mulher como        

       as de antigamente).           

            
       

Verbos no imperativo: faça, beba, Manual de instrução, bula,        

 
Injunção 

  Fazer com que o  coma, volte, fique, etc.   receita, regulamento, placas de 
   interlocutor tome         orientação.     

    alguma atitude.                
                      
 
 
 

 

 

 

 

Não basta saber ler que 'Eva viu a uva'. É preciso compreender qual a posição que 

Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e  

quem lucra com esse trabalho



 

 

 

PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA 
 

PRÉ-SILÁBICO  
Características principais pré-silábico:  

• A criança ainda não vislumbra que a escrita tem a ver com os sons que pronunciamos;  
• Nota (registra) o significado, pois ainda não percebeu que a escrita representa a pauta sonora;  
• Escrita com desenho e garatujas;  
• Em alguns momentos escreve usando letras e símbolos;  
• Relação entre o nome e o tamanho do objeto (realismo nominal);  
• É preciso uma quantidade mínima de letras para que esteja escrito alguma escrita;  
• É preciso um mínimo de variedade de caracteres para que uma série de letras sirva para ler (percebe 

que para se escrever palavras diferentes não se pode produzir notações iguais). 

 

• Precisam reconhecer que as letras desempenham um papel na escrita e a vinculação do que eu falo 
(discurso) com que eu escrevo;  

• Distinguir a função das letras e números na escrita de palavras;  
• Vencer o realismo nominal;  
• Discernir onde se lê e o que serve para ler para diferenciar o desenho da escrita;  
• Perceber as diferenças na topologia das letras;  
• Diferenciar quantidade e variedade de letras na escrita convencional, em contextos significativos;  
• Precisam de um ambiente rico de diversos materiais escritos;  
• Não devem seguir uma ordenação de letras a serem apreendidas;  
• O aluno precisa distinguir uma imagem de texto, letras e números;  
• Trabalhar com letras, palavras, frases e textos simultaneamente para que se familiarize com eles e 

possam diferenciá-los;  
• Não trabalhar com formação silábica neste momento;  
• Desenvolver habilidades de reconhecimento de letras e de seu nome;  
• Perceber que escreve-se com letras (quais grafemas representam quais fonemas) e que dependendo da 

sequência e da seleção, forma-se palavras com significado.  
O que deve ser trabalhado...  

• Presenciar frequentemente atos de leitura e escrita, observando onde se lê e como e o que se pode 
escrever;  

• Explorar e manusear as letras do alfabeto em diferentes materiais e contextos: crachás, rótulos, textos, 
bingos, etiquetagens, legendas, jogos (memória e baralho alfabético), colagens, recortes;  

• Analisar a quantidade, variedade, posição de letra, comparando, seriando, completando, e classificando 
palavras pela letra inicial/final, em um contexto significativo (ex: nomes próprios);  

• Estabelecer relação grafema-fonema com alfabetos cantado, bingo de letras, de rótulos, atividades com 
alfabeto vivo, atividades com fichários dos nomes dos alunos;  

• Associar palavras e objetos;  
• Memorizar palavras globalmente;  
• Analisar palavras quanto ao número de letras, inicial e final;  
• Distinguir letras e números;  
• Reconhecer as letras do alfabeto (topologia);  
• Familiarizar-se com os aspectos sonoros das letras através das iniciais de palavras significativas;  
• Relacionar discurso oral e texto escrito;  
• Distinguir imagem de escrita;  
• Observar a orientação espacial dos textos;  
• Produzir textos pré-silábicos;  
• Ouvir e compreender histórias;  
• Identificar letras e palavras em textos de conteúdo conhecido 

 

• MORAIS, Artur. Sistema de Escrita Alfabética. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 2012.  
• FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: ArtMed 2008;  
• FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetização. São Paulo: Ed. Cortês, 1996.   



 

 

 

 
SILÁBICO  

Características principais silábico:  
• O aluno ouve a pronuncia de cada sílaba oral e procura letras que façam correspondências. Crença de 

que cada letra representa uma sílaba – a menor unidade de emissão sonora;  
• O aluno percebe que cada letra é símbolo de um som e cada som é simbolizado por uma letra;  
• O início do processo de construção da sílaba se inicia;  
• Quantidade mínima de caracteres para que possa ser considerada uma palavra;  
• Preocupação com o valor sonoro convencional;  
• Para a criança silábica é impossível ler o que as pessoas escrevem convencionalmente;  
• Entende que a escrita nota a pauta sonora das palavras, pois descobriu o vínculo entre o falado e o 

escrito. 

 

• Conhecer as estruturas da sílaba e descobrir que as sílabas podem ter 1, 2, 3, 4 e 5 letras;  
• Identificar todas as letras pelo nome e desenvolver a percepção da relação letra/som;  
• Compatibilizar parte do escrito às partes do falado na palavra e na frase;  
• Entender que escrevemos tudo que se fala, na ordem em que se fala e não apenas nomes;  
• Ser estimulado a perceber se a grafia utilizada corresponde à representação do som desejado e, ainda, 

é necessário que seja levado a entender que nem sempre uma ou duas letras são suficientes para 
registrar corretamente determinada sílaba;  

• Perceber a decomposição oral de palavras em sílabas. Perceber as diferentes composições silábicas;  
• Trabalhar a formação silábica precisa de modo natural, sem forçar a pronúncia nem de sílabas prontas, 

nem de fonemas, explicitando, por exemplo, que o nome destra letra é B, mas se eu escrevo a letra I na 
sua frente, eu escrevo BI/bi; que esta letra é o B, mas se apago o I e escrevo A, torna-se BA /ba/, e 
assim, sucessivamente.  

O que deve ser trabalhado...  
• Presenciar atos de leitura e ser incentivado a ler e produzir escritas silábicas para que o conflito em 

direção ao próximo nível aconteça;  
• Atividades que reforcem a compreensão da relação grafema-fonema (letra-som) para que entendam a 

constituição da sílaba como, por exemplo, alfabetos cantados, bingo de letras, de rótulos,vatividades 
com alfabeto vivo, atividades com o fichário dos nomes dos alunos, etc;  

• Continuar explorando todo o alfabeto em jogos, cartões conflito, letras móveis, forcas, bingos, 
preguicinhas, dominós, listas, ditados de letras, de palavras (com banco de palavras) legendas em 
gravuras;  

• Atividades de desmontar/montar palavras escondidas, completar palavras, ligar, contar, comparar, 
segundo o número de letras, letras iniciais, finais e pela ordem das letras;  

• Atividades de desenvolvimento da oralidade, escrever/ordenar textos que se sabe de cor como músicas, 
poemas e histórias em sequência;  

• Reconhecer a primeira letra das palavras no contexto da sílaba inicial;  
• Comparar palavras memorizadas globalmente com a hipótese silábica;  
• Contar o número de letra das palavras;  
• Desmembrar oralmente as palavras em suas sílabas;  
• Reconhecer o som das letras pela análise da primeira sílaba das palavras;  
• Topologia das letras;  
• Identificar palavras em textos de conteúdo conhecido (qualquer tipo de palavra);  
• Produzir textos silabicamente;  
• Ouvir e compreender histórias;  
• Completar palavras com as letras que faltam (observando que o número de letras presentes exceda 

sempre o número de sílabas da palavra);  
• Trabalhos com rimas e aliterações 

 

• MORAIS, Artur. Sistema de Escrita Alfabética. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 2012.  
• FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: ArtMed 2008;  
• FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetização. São Paulo: Ed. Cortês, 1996 

 



 

 

 

 
SILÁBICO-ALFABÉTICO  
Características principais silábico-alfabético:  

• O período silábico-alfabético marca a transição entre os esquemas prévios a serem abandonados e os 
esquemas futuros que virão ser construídos. Começam então, a descobrir que a sílaba pode ser escrita 
com uma, duas, três ou mais letras, que o som não garante a identidade de letras, nem a identidade de 
letras a de sons, partindo assim para o nível alfabético;  

• Descoberta de que é necessário analisar outras possibilidades de escrita, uma vez que ela vai além da 
sílaba;  

• Podem escrever com duas formas de correspondência entre sons e grafias: silábica (sílaba é o som 
produzido por uma só emissão vocal) e alfabética (análise fonética e/ou análise dos fonemas, que são os 
elementos sonoros da linguagem e tem nas letras o seu correspondente;  

• Nesse nível, a criança já começa a acrescentar letras na primeira sílaba. Exemplo: TIAGO, escreveu-se 
TIAO, CAVALO, escreveu-se K V A O. Este tipo de escrita tem sido considerado tradicionalmente como  

“omissão de letras”. E verdade que do ponto de vista do sujeito em desenvolvimento “a criança”, este tipo de escrita é 

“acréscimo de letras”, porque está introduzindo mais letras que a sua análise silábica previa;  
• Faz maior uso de consoantes e acreditam que algumas consoantes se bastam para a composição da 

sílaba;  
• A criança descobre que a sílaba não pode ser considerada como unidade, mas que ela é composta de 

elementos menores – as letras;  
• Enfrenta novos problemas:  

➢ percebe que uma letra apenas não pode ser considerada sílaba porque existem sílabas 
com mais de uma letra. Assim, sem nenhum critério, vai aumentando o número de letras por 
sílabas;

  

➢ percebe que a identidade do som não garante a identidade das letas, nem a identidade das 
letras, a do som. Existem letras com a mesma grafia e vários sons. Descobre que existem 
sons iguais com grafias diferentes e que, na maioria das vezes, não se fala o que se 
escreve e não se escreve o que se fala.

 

 

• Presenciar atos de leitura e escrita constantemente;  
• Produzir textos espontâneos;  
• Atividades que reforcem a compreensão da relação grafema-fonema (letra-som) para que entendam a 

constituição da sílaba;  
• Continuar explorando todo o alfabeto;  
• Atividades de desmontar/montar palavras escondidas, completar palavras, ligar, contar, comparar, 

segundo o número de letras, letras iniciais, finais e pela ordem das letras;  
• Atividades de desenvolvimento da oralidade com posterior produção escrita: escrever/ordenar textos que 

se sabe de cor como músicas, poemas e histórias em sequência;  
• O confronto entre grafias corretas de palavras e o tipo de escrita silábica (em vias de ser abandonada) 

para que a criança perceba a necessidade de colocar mais letras do que as põe no nível silábico;  
• De trabalhar as diversas construções silábicas.  

O que deve ser trabalhado...  
• Texto lacunado, forca, cruzadinhas, caça-palavras;  
• Ordenar frases de um texto;  
• Completar frases, palavras e sílabas em um texto;  
• Análise e síntese de palavras significativas;  
• Dividir palavras em sílabas;  
• Formar palavras a partir de sílabas;  
• Atividades refinamento da aprendizagem relativa ao valor sonoro convencional das letras.  

Fonte Bibliográfica:  
• MORAIS, Artur. Sistema de Escrita Alfabética. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 2012.  
• FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: ArtMed 2008;  
• FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetização. São Paulo: Ed. Cortês, 1996.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ALFABÉTICO  
Características principais alfabético:  

• Caracteriza-se pela correspondência entre fonemas e grafias. Geralmente as crianças já conseguem ler 
e expressar graficamente o que pensa ou fala. Compreende a logicidade da base alfabética da escrita. 
Escreve dois sinais gráficos para cada sílaba oral.  

• Nesse nível, tem a distinção de letra e sílaba, palavra e frase. A análise se aprimora e é possível a 
compreensão de que uma sílaba pode ter uma, duas ou três letras, mas ainda se confunde, ou se 
esquece de algumas letras;  

• Muitas vezes centra sua escrita na sílaba, perdendo a noção do todo. Portanto, o trabalho com sílabas 
dá um apoio para a escrita e possibilita uma conscientização do processo;  

• Apresenta alguns conflitos: 
➢ Diferentes construções silábicas;

  

➢ Segmentação e junção das palavras no texto;
  

➢ Descobre que uma mesma letra pode ter vários sons e um som pode ser representado por várias 
letras;

  

➢ A criança escreve do jeito que fala (presença da oralidade na escrita);
  

➢ Cria notações com muitos problemas relativos à ortografia.
 

 

• É muito importante conhecer o valor sonoro convencional das letras;  
• Há necessidade de distinguir algumas unidades linguísticas, tais como: letras, sílabas, palavras e textos;  
• Caminhar em direção ao domínio das normas ortográficas (regularidades e irregularidades), 

compreendendo o que ele precisa memorizar e sistematizar;  
• Compreender a escrita como um sistema notacional que possui regras próprias diferentemente da fala.  
• Entender a organização escrita do texto, a segmentação correta das palavras na frase;  
• Desenvolver a competência para revisar o próprio texto e de outras pessoas;  
• Desenvolver o automatismo e agilidade no processo de “tradução do escrito em oral” no ato de ler.  

O que deve ser trabalhado...  
• Trabalho intenso de leitura de diferentes gêneros: leitura compartilhada, silenciosa em capítulos, em 

diferentes ambientes, por diferentes motivos, com dramatização, com interpretação oral, sugerindo 
mudanças, criando versões, recriando filmes, introduzindo elementos, mudando elementos, comparando 
narrativas, notícias, enredos, propagandas, explorando rimas...  

• Atividades que visem descolar a escrita da fala, como no caso das palavras. Ex: fala-se LEITI, mas 
escreve-se LEITE;  

• Produzir textos: coletivamente, em grupos, em dupla, sozinho, a partir de imagens, de leitura, de 
situações, de questionamentos, de necessidades de informar, divulgar, pesquisar, discordar, concordar, 
divertir, recontar, anunciar, convidar...  

• Compor palavras com sílabas;  
• Decompor palavras em suas sílabas;  
• Completar palavras com sílabas que faltam;  
• Observar a segmentação entre as palavras no texto;  
• Observar os sinais de pontuação;  
• Ouvir e compreender histórias;  
• Completar textos com palavras;  
• Construir frases com palavras dadas;  
• Iniciar um trabalho com as regularidades e irregularidades da língua;  
• Vincular as ações de ler com as de escrever;  
• Remontagem do texto com fichas de frases ou palavras;  
• Registrar na frente das frases, ou textos quantas palavras a compõem (frases ou texto fatiado). 

 

• MORAIS, Artur. Sistema de Escrita Alfabética. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 2012.  
• FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: ArtMed 2008;  
• FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetização. São Paulo: Ed. Cortês, 1996.  



 

 

  
 

MATEMÁTICA 
 

Os sete processos mentais 
 

Carmyra Oliveira Batista 
Sueli Brito Lira de Freitas 

 

A Matemática, assim como outras áreas do conhecimento, desenvolveu-se a partir da 

necessidade que o ser humano teve e tem de estar, compreender e intervir no/com o mundo. O 

ser humano, parte do ambiente, com seu atributo de pensar, ao longo de seu percurso 

histórico, elaborou/comunicou/registrou, seus conhecimentos e apoiou significativamente sua 

sobrevivência e progresso nos conhecimentos matemáticos. (Para aprofundamento, buscar a 

História da Matemática). 
 
Porém, quando falamos em Matemática, nosso senso comum nos remete rapidamente 

somente a ideia de números e operações. Parece que a ideia de número já estava dada no 

universo e que o homem apenas a desvendou como um constructo abstrato. Na verdade, para 

criar os sistemas de numeração o ser humano valeu-se do desenvolvimento de processos 

mentais importantes que discutiremos a seguir, baseado nas ideias do professor Lorenzato. 

Esses processos são: correspondência, comparação, classificação, sequenciação, 

seriação, inclusão e conservação. 

 

CORRESPONDÊNCIA: 

 

É a percepção da existência da relação “um a um”. Por exemplo, na sala de aula, 

geralmente, temos uma mesa para cada criança.  
Muitas atividades podem ser feitas para desenvolver esse processo. Uma delas é a brincadeira 

do “quente ou frio”. Entrega-se às crianças, por exemplo, figuras de sorvete, sol, fogueira/fogo, 

gelo e pede-se que a criança, ao pegar a figura, relacione-a a “quente” ou “frio”. Essa atividade 

pode ser também de percepção sensória (áspero/liso; leve/pesado, etc). Dão-se as crianças 

cartelas com seus nomes e pede-se a elas que localizem seu nome, por meio da letra inicial, 

no alfabeto móvel da sala de aula.  
Quando a criança conta objetos em voz alta, automaticamente faz a correspondência entre o 

número falado e a quantidade de objetos. Prepara-se assim o terreno para que entenda o 

“forma dez” na hora da construção da estrutura numérica. Ou seja, abre-se o caminho para a 

compreensão que a cada dez unidades tenho uma dezena.  
Evidenciamos o desenvolvimento da percepção de correspondência, quando a criança não 

conta, por exemplo, duas vezes um mesmo objeto.  
Bastante simples para trabalhar esse conceito também é o jogo das caixinha numeradas.  

 

A atividade consiste em fazer o estudante guardar dentro delas quantidades correspondentes 

ao número representado na tampa. 
 



 

 

 

COMPARAÇÃO: 

 

A comparação acontece, quando se estabelece a relação entre dois objetos. Comparamos 

formas, cores, quantidades, tamanhos, pesos, espessuras, dentre outras características 

possíveis de se observar em objetos ou seres vivos. 
 
Uma atividade simples para desenvolver a habilidade de comparar é observar os materiais 

disponíveis na sala de aula com as crianças e pedir que montarem pares por diferenças e 

depois por semelhanças. 
 
O processo de comparação está implícito nos demais processos mentais e é fundamental 

para classificar, seriar, incluir e para a compreensão de conservação. 

 

CLASSIFICAÇÃO: 

 

É o processo mental que permite arrumar as coisas em grupos, de acordo com 

semelhanças ou diferenças. Utilizamos a classificação, por exemplo, quando organizamos as 

compras de supermercado em casa ou quando a criança é convidada a arrumar brinquedos 

ou livros na sala de aula. Para trabalhar esse conceito básico, é necessária a manipulação de 

objetos de formas, espessuras, cores, e texturas variadas. Assim, para classificar determina-

se um critério baseado na observação de atributos comuns aos objetos a serem classificados.  
Uma atividade simples, mas muito importante para o desenvolvimento da habilidade de 

classificar é o trabalho com sucatas. As crianças devem ser convidadas a organizar as 

sucatas. Depois da organização, deve-se conversar com elas para saber como pensaram 

para organizar as sucatas. A discussão provocará a validação dos critérios escolhidos para a 

organização dos objetos: forma dos objetos, material de que é feito, utilidade, cor, etc. a 

socialização da ação de classificar fará, aos poucos, com que as crianças percebam que toda 

ação advém de uma intenção e nem sempre a nossa intenção é óbvia para os demais ou é 

possível de ser consolidada.  
Outra atividade consiste em apresentar às crianças um punhado de figuras geométricas de 

diversas cores e formas. Dá-se um tempo para que brinquem e se familiarizem com o 

material. Pede-se então, que separem as peças por cor ou por número de lados. Depois, 

socializa-se como pensaram a arrumação.  
Sem dominar a classificação, mais tarde o aluno terá dificuldade, por exemplo, em aprender 

os nomes das figuras geométricas ou a diferença existente entre quadriláteros e outros tipos 

de polígonos.  
A classificação prepara a criança para entender a inclusão. Além disso, é uma estrutura lógica 

de pensamento que interfere na construção das relações do sujeito com o mundo, por isso 

devem ser trabalhadas na escola, no intuito de alargar estas relações. Quanto mais se 

expande a relação, mais se amplia a visão de mundo. 
 



 

 

 

SEQUENCIAÇÃO: 

 

É fazer suceder a cada elemento um outro, sem considerar a ordem. Usamos a 

sequenciação, quando escolhemos, na hora da recreação, os jogadores de um time de futebol 

ou quando recolhemos as atividades artísticas das crianças para guardar no armário. Nos dois 

casos, não há uma regra fechada para a escolha, pois a sucessão de elementos acontece sem 

considerar a ordem entre eles.  
Uma atividades para o desenvolvimento do processo da sequenciação é utilizar um conjunto de 

cartões desenhados com as diferentes fases do desenvolvimento de uma planta. Pede-se às 

crianças que inventem uma história baseada nos desenhos, sem se preocupar com a ordem. A 

história pode começar com a flor já desabrochada.  
Outra atividade é a de observar durante uma semana a sequência de chegada da turma à 

escola ou na sala, após o recreio. 

 

SERIAÇÃO: 

 

É a ordenação da sequência. Só há uma ordem possível para a arrumação. A ordem é 

uma ideia importantíssima para a compreensão de conhecimentos matemáticos como: a 

formação do conceito de número, para a ordinalidade (primeiro, segundo, último, etc). 

Seriamos a partir de um critério. Um critério é uma norma que se adota para avaliar algo.  
Como atividade que envolve a seriação, pede-se que as crianças se coloquem em fila por 

ordem de tamanho; ou organiza-se uma série iniciada com uma menina, depois, um menino, 

outra menina, para que o restante da turma se organize na série.  
O trabalho com calendário também contribui para o desenvolvimento desse processo mental. 

No calendário, a sequência dos dias obedece a uma ordem rígida. 

 

INCLUSÃO: 

 

É o processo segundo o qual nossa cognição inclui, por exemplo, uvas e maçãs no 

conceito de fruta ou meninos e meninas no gênero criança. No campo da Matemática, trata-se 

de um raciocínio básico para que o pequeno estudante tenha noção de conjunto ou entenda 

que “dentro” do número nove podemos encontrar os números: um, dois, sete, entre outras 

possibilidades.  
A inclusão requer o entendimento de um conjunto dentro do outro. Um exemplo de atividade 

para crianças pequenas é o manuseio de brinquedos que se encaixam um dentro do outro 

como o da figura abaixo. (colocar figura)  
Outra atividade é desenhar com as crianças ou trabalhar com figuras de frutas. Por exemplo, 

laranjas, maçãs, bananas e perguntar: “Quantas frutas desenhamos ou temos? Quais são 

elas? Há mais frutas ou laranjas?”. Fazer as perguntas para as demais frutas.  
A inclusão também pode ser trabalhada na compreensão do calendário (dias, semanas, 

meses, ano, bimestre, semestre, etc), do relógio (horas, minutos, segundos) e de mapas 

(cidade, estado, país, continente, etc). 
 



 

 

  
 

CONSERVAÇÃO: 

 

É o processo mental que permite visualizar a invariância ou a organização do número, isto 

é, a organização na ordem de contagem qualquer que seja ao arranjo – arrumação, forma ou 

posição – em que foram organizado os objetos. Dizemos que a criança já conserva 

quantidades quando é capaz de entender que o zoneamento do material, isto é, a forma com 

apresenta-se disposto não interfere na quantidade.  
Com palitos de picolé e diferentes tipos de sementes tem-se um jogo para diagnosticar se a 

criança percebe que a quantidade não depende da arrumação, forma ou posição (processo 

mental da conservação).  
As crianças podem começar a pensar a conservação com uma atividade simples. Por exemplo, 

formando um grupo de cinco crianças bem juntinhas e outro, de cinco crianças numa roda e 

perguntar se algum grupo tem mais que o outro.  
Outra atividade, agora mais estruturada: utiliza-se palitos de 

picolé. Colam-se cinco sementes bem juntinhas. E, em outro, 

igual número de sementes, porém, mais afastadas. Fazem-se 

mais duplas de palitos com diversas quantidades e pede-se à 

criança que agrupe os palitos com igual número de sementes. Se 

ela não tiver a noção de conservação, agrupará palitos com 

quantidades diferentes. 
 

 

BERTONI, Nilza E. Numerização. 

 

Uma breve conclusão 

 

Apresentamos uma breve sistematização dos setes processos mentais nesse texto por 

consideramos de extrema importância a vivência deles pelas crianças no ambiente escolar. 

Esses processos contribuem para o desenvolvimento de conhecimentos matemáticos, mas não 

são próprios da Matemática. Fazem parte da constituição do SER tão necessário ao cidadão, 

seja criança, jovem ou adulto. 
 
Indicamos fortemente a leitura do livro de Lorenzato (veja nas referências) para que a 

compreensão da importância desses processos fundamente a ação pedagógica dos 

professores de anos iniciais. Na leitura você verá que os sete processos mentais não são 

conteúdos curriculares a serem trabalhados, mas habilidades a serem desenvolvidas na rotina 

escolar, em qualquer ano, desde que a professora ou professor percebam a necessidade. 
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LORENZATO, Sergio. Educação infantil e percepção matemática. Campinas, SP: Autores 
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Tabela elaborada para acompanhar a evolução da escrita dos alunos 
 

        Exemplo 

  Nível de escrita   Caracterização  BRIGADEIRO 

        PIPOCA 

      Predomínio de rabiscos e pseudo-letras. A utilização   

   Grafismo Primitivo  de grafias convencionais é um invento para a criança.   
      Desenvolvem procedimentos para diferenciar escritas.   
        

   Escrita sem controle de  A criança escreve ocupando toda a largura da folha ou  DFGRVBHILFJG 

   quantidade  do espaço destinado a escrita.  RPOIEKAJNML 
         

 

-S
il
á
b

ic
a

  
Escrita Unigráfica 

 A criança utiliza somente uma leta para representar a  A 
   

palavra. 
 
L       

        

     A mesma série de letras numa mesma ordem serve  ALNI 

  Escrita Fixa  para   diferenciar   nomes.   Predomínio   de   grafias  ALNI 

     convencionais.   
       

  Quantidade variável  Algumas  letras aprecem  na  mesma  ordem  e  lugar,  SAMT 

  Repertório Fixo/Parcial  outras letras de forma diferente. Varia a quantidade de  AMT 

     letras para cada palavra.   
        

 

P
ré

 

 Quantidade constante  Quantidade constante para todas as escritas. Porém,  HRUM 

  Repertório variável  usa-se o recurso da diferenciação qualitativa: as letras  ASGK 

     mudam ou muda a ordem das letras.   
        

  

Quantidade variável 
 

Expressam  máxima  diferenciação  controlada  para 
 

RAMQN      

   Repertório variado  diferenciar uma escrita de outra.  ABEAMF 
        

   Quantidade e repertório  Variedade  na  quantidade  e  repertório  de  letras.  A   

   variáveis  criança    preocupa-se    em    utilizar    letras    que  IMSABRO 

   Presença de valor sonoro  correspondem ao som inicial e/ou final.  IBRNSA 

   início e/ou fim     
      Sem valor sonoro: a criança escreve uma letra para  ROMT 

      representar a sílaba sem se preocupar com o valor  BUD 

      sonoro correspondente.   
         

      Iniciando uma correspondência sonora: a criança  ITMO 

      escreve uma letra para cada sílaba e começa a utilizar  PQA 

      letras que correspondem ao som da sílaba.   
         

      Com valor sonoro: a criança escreve uma letra para   

   
Silábica 

  cada  sílaba,  utilizando  letras  que  correspondem  ao  IAEO / BHDO 
     

som da sílaba; às vezes usa só vogal e outras vezes 
 
IOA / POK        

      consoantes e vogais.   
         

      Silábico em conflito ou hipótese falsa necessária:   

      momento   de   conflito   cognitivo   relacionado   à  BHDULE 

      quantidade mínima de letras (BIS/ISIS) e a contradição  IOKEC 

      entre a interpretação silábica e as escritas alfabéticas   

      que tem sempre mais letras. Acrescenta letras e dá   

      impressão que regrediu para o pré-silábico.   

  Silábica-Alfabética   A criança, ora escreve uma letra para representar a  BIHDRO 
      sílaba, ora escreve a sílaba completa. Dificuldade é  PIPOK 

      mais visível nas sílabas complexas.   

   Alfabética   A criança já compreende o sistema de escrita faltando  BICADERO 
      apenas  apropriar-se  das  convenções  ortográficas;  BIGADEIRO 

      principalmente nas sílabas complexas.  BRIGADERO 
          
Essas informações são parâmetros que ajudam a compreender as hipóteses das crianças sobre o sistema de escrita e assim 

poder planejar e intervir intencionalmente para que avancem. As crianças são complexas e muitas vezes não se encaixam nas 

“gavetinhas”, é preciso investigar, usando diferentes estratégias para conhecê-las.  
Fonte: Equipe pedagógica da Escola Municipal Professora Maria Alice Pasquarelli, em São José dos Campos (SP)  
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METAS DE APRENDIZAGENS – Língua Portuguesa 
 

Metas (Língua Portuguesa)  Metas (Língua Portuguesa) Metas (Língua Portuguesa)  

1º ANO    2º ANO    3º ANO  

• Expressar-se  oralmente  em  diferentes  situações  e • Ler por prazer, para esclarecer dúvidas e obter novas • Reconhecer  os  diferentes  modos  de  fala  e  as 

contextos  (experiências,  vivências,  situações  do informações;    variedades linguísticas, fazendo monitoração nos 

cotidiano); • Ler E interpretar comandos,   textos   simples, diversos contextos;    

• Reconhecer o alfabeto com consciência fonológica e realizando intervenções necessárias;  • Aplicar conhecimentos linguísticos em atividades 

topografia, identificando letra maiúscula e minúscula • Sistematizar a escrita com as devidas segmentações, de  autocorreção  e  correção  de  textos  alheios, 

e as possibilidades de combinação para formação de evitando junções arbitrárias;  observando os três tempos verbas, os sinais de 

sílabas e palavras; • Identificar e aplicar conhecimentos linguísticos pontuação e organização do parágrafo;  

• Ler e escrever em caixa alta, reconhecendo letras de (convenções  gráficas),  utilizando  regularidades  da • Produzir textos com coerência, coesão, 

diferentes formas; língua em produções, revisões e leituras (considerar consistência  argumentativa  e  unidade  temática, 

• Estabelecer  relação entre  significante e  significado desvios);     fazendo  uso  de  regularidades  e  irregularidades 

(relação palavra/objeto); • Sistematizar  os  três  níveis  de  leitura  (objetiva, ortográficas,   aproximando-as   das   convenções 

• Sistematizar a escrita com as devidas segmentações, inferencial e avaliativa) em contextos verbais e não- ortográficas;    

evitando junções arbitrárias; verbais,   passando   da   leitura   objetiva   para   a • Ler  fluentemente  e  interpretar  diversos  gêneros 

• Estabelecer  os  três  níveis  de  leitura  (objetiva, intertextualidade;   textuais;     

inferencial e avaliativa) em pequenos textos verbais e • Reconhecer  a  funcionalidade  e  a  intencionalidade • Reproduzir textos com clareza  e  riqueza  de 

não-verbais,  compreendendo  a  necessidade  e  o dos diversos tiposdetexto (narrativo, detalhes;     

prazer de ler, na perspectiva do letramento; argumentativo, expositivo, descritivo, injuntivo) e • Reconhecer a funcionalidade e a intencionalidade 

• Participar  e  discutir  oralmente  acerca  de  uma gêneros textuais, na perspectiva do letramento; dos   diversos   tipos   de    texto    (narrativo, 

determinada temática; • Escutar, contar,   recontar   e   registrar   fatos   e argumentativo, expositivo, descritivo, injuntivo) 

• Ler e interpretar diversos gêneros textuais; características;    e gêneros textuais, na perspectiva do letramento; 

• Produzir frases e pequenos textos com coerência; • Escrever textos simples de diferentes gêneros com • Utilizar   os três níveis de   leitura (objetiva, 

• Conhecer  e  fazer  uso  da  grafia  convencional  das criatividade, coerência e coesão;  inferencial e avaliativa) com autonomia, por meio 

palavras com correspondência regulares diretas. • Conhecer e fazer uso da grafia convencional; dasestratégias de decifração, seleção, 

 • Ouvir  e  relatar  com  autonomia  e  criatividade antecipação e verificação, combinando-as com a 

 experiências,   vivências,   situações   cotidianas   e leitura de textos previstos para o ano;  

 diferentes temáticas expondo opiniões.  • Reestruturar os textos produzidos, fazendo uso do 

       monitoramento da escrita, utilizando dicionário. 
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Metas (Língua Portuguesa) Metas (Língua Portuguesa) 
4º ANO 5º ANO 
• Participar de situações que requeiram ouvir com atenção, interver sem sair • Ler e interpretar diferentes gêneros literários: contos, receitas, clássicos, 

do assunto, formular e responder a perguntas justificando respostas; quadrinhos,   informativos,   reportagens,   poemas,   cartas,   bilhetes, 

• Apreciar gêneros textuais e literários variados; propaganda, etc; 

• Selecionar textos em diferentes fontes para a busca de informações; • Participar de situações que requeiram ouvir com atenção, interver sem 

• Produzir textos com paragrafação, pontuação, coesão e coerência; sair  do  assunto,  formular  e  responder  a  perguntas  justificando 

• Revisar textos coletivamente com ajuda do professor prestando atenção respostas; 

aos aspectos de coerência, coesão, gramática e ortografia. • Aplicar  conhecimentos  linguísticos  em  atividades  de  autocorreção  e 

• Ler e interpretar diferentes gêneros literários: contos, receitas, clássicos, correção de textos alheios, os sinais de pontuação e organização do 

quadrinhos,   informativos,   reportagens,   poemas,   cartas,   bilhetes, parágrafo; 

propaganda, etc; • Produzir  textos  com  paragrafação,  pontuação,  acentuação,  escrita 

• Conhecer   e   identificar   regularidades   e  irregularidades   ortográficas correta das palavras, coerência e coesão; 

aplicadas em produção de texto; • Conhecer  e  identificar  regularidades  e  irregularidades  ortográficas 

• Ampliar  vocabulário  utilizando  dicionários  e  gramáticas  sempre  que aplicadas em produção de texto; 

necessário; • Ampliar  vocabulário  utilizando  dicionário  e  gramáticas,  sempre  que 

• Aprofundar os três níveis de leitura (objetiva, inferencial e avaliativa); necessário; 

• Reconhecer a funcionalidade e a intencionalidade dos diversos tipos de • Aprofundar os três níveis de leitura (objetiva, inferencial e avaliativa); 

texto  (narrativo,  argumentativo,  expositivo,  descritivo,  injuntivo)  e • Reconhecer a funcionalidade e a intencionalidade dos diversos tipos de 

gêneros textuais. texto (narrativo, argumentativo, expositivo, descritivo, injuntivo) e 

 gêneros textuais. 
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METAS DE APRENDIZAGENS – Matemática 
 

Metas (Matemática)   Metas (Matemática)     Metas (Matemática)    

  1º ANO     2º ANO        3º ANO      

NÚMEROS E OPERAÇÕES  NÚMEROS E OPERAÇÕES   • Ler  e  escrever numerais até 9999 estabelecendo  

• Ler, escrever e sequenciar números • Ler,  escrever  e  sequenciar  números  de  0  a  599 relações entre número e quantidade, além da escrita por  

de 0 a 99 estabelecendo relações estabelecendo relações entre numeral e quantidade; extenso;          

entre numeral e quantidade;  • Compreender o sistema de numeração decimal até • Construir o  significado de  número natural  a  partir da  

• Fazer uso em  jogos e  atividades a ordem das centenas, desenvolvendo atividades de contextualização social;        

cotidianas dos números ordinais;  agrupamentos e  desagrupamentos, além  do valor • Compreender  o  sistema  de numeração  decimal  até a  

• Comparar, seriar, incluir, ordenar e posicional dos números, composição e ordem  da  unidade  de  milhar,  valor  posicional  dos  

realizar conservação de quantidade decomposição;       números,  compondo  e  decompondo  numerais  com  a  

(crescente e  decrescente, • Utilizar  os ordinais  em  termos  de  organização ideia numérica e com a ideia das ordens;    

antecessor e sucessor);  sequencial e leitura em situações significativas;  • Resolver  situações-problema com  o  uso  de  diferentes  

• Somar e subtrair com   dois • Compreender  e  registrar situações que envolvam estratégias (cálculo mental, algoritmo, leitura de imagens,  

algarismos sem agrupamento e comparação, seriação, ordenação e conservação de interpretação  de  tabelas)  em  operações  de  adição  e  

desagrupamento;    quantidade  (crescente  e  decrescente,  antecessor subtração envolvendo unidade, dezena e centena com  

• Realizar composição e sucessor);        agrupamento e desagrupamento;      

decomposição de numerais • Reconhecer a  diferença  entre  números  pares e • Resolver operações simples e situações-problema  

envolvendo unidade e dezena (ideia ímpares, com uso de material concreto;   utilizando os algoritmos da multiplicação e da divisão;   

de construção da dezena);  • Sistematizar os procedimentos operatórios de • Reconhecimento e  operacionalização com  o  uso de  

• Resolver por  meio do adição  com   reagrupamento  e  subtração  com cédulas e moedas (sistema monetário), compreendendo  

desenvolvimento de procedimento desagrupamento;       a composição aditiva de valores (valores maiores como  

operatório espontâneo  registro de • Compreender as ideias de multiplicação (soma de resultado da soma de valores menores);    

situação-problema significativa.  parcelas iguais) e divisão (distribuição equitativa ou • Compreender a ideia fracionária (um inteiro dividido em  

      repartição utilizando peças manipuláveis, desenhos N  partes)  através  de  representação  pictórica,  e  da  

 ESPAÇO E FORMA  e problemas em forma de história);     utilização de peças manipuláveis;      

• Orientar-se e    deslocar-se   no • Resolver   problemas   envolvendo a adição e • Apropriar-se de estratégias de prova real com o uso de  

espaço próximo ou sem trajetórias subtração, explicando as estratégias de operações inversas (adição/subtração e  

familiares;     pensamento utilizadas.      multiplicação/divisão).        
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PLANO DE AÇÃO ANUAL/ 2017 

 

DRE: Ceilândia       

ESCOLA CLASSE 19             TEL: 3901 3740 

Sala de Recursos: Elaine Rocha Otoni       Matricula: 208020-6 

 

Justificativa: 

 

Em virtude de solicitação da Regional de Ensino o atual Plano de Ação foi 

elaborado pela Sala de Recursos de acordo com projeto pedagógico desta instituição de 

ensino, e orientação pedagógica que norteia este trabalho.       

Tem como objetivo geral: Planejar, implantar e implementar o Serviço em Sala de 

Recursos atendendo aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais, como 

também  suas famílias, professores, e demais funcionários, incorporando-os ao processo 

educativo global, na perspectiva da Educação Inclusiva e da Educação para a 

Diversidade, com ações integradas às demais instâncias pedagógicas da instituição 

educacional.  

O Serviço Especializado de Sala de Recursos caracteriza-se como um serviço 

técnico pedagógico, de caráter multidisciplinar, prestado por pedagogos e psicólogos, de 



 

 

forma articulada e integrada com o Orientador Educacional, Sala de Recursos, 

Supervisor Pedagógico, Coordenadores Pedagógicos, Professores Regentes e famílias. 

 A atuação dos profissionais se dá por meio de ações preventivas e interventivas 

dentro da instituição educacional, visando o desenvolvimento dos alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagens e necessidades educacionais especiais. 

 A Sala de Recursos busca motivar e incentivar os alunos, professores, 

funcionários e comunidade a atuarem de forma intensa na implementação de uma rede 

de serviços que possibilitem aos alunos com deficiência sua plena inclusão na rede de 

ensino, promovendo-os para o exercício da cidadania, criando instrumentos de apoio, 

acessibilidade, comunicação de informação, locomoção que facilitem seu acesso ao 

conhecimento. 

    Ações a serem desenvolvidas pela Sala de Recursos 

-Promover encontros periódicos com a comunidade escolar para informar sobre a 

legislação e das normas vigentes referentes a inclusão dos alunos com necessidades 

especiais. 

-Participar em conjunto com o SEAA e SOE das avaliações pedagógicas realizadas com 

alunos encaminhados a este serviço. 

- Apoiar, orientar e informar os professores sobre o acesso a formas diferenciadas de 

comunicação e estímulos cognitivos, físicos, emocionais, psicomotores e sociais 

respeitando e valorizando a evolução de cada aluno de acordo com suas especificidades. 

- Apoiar o desenvolvimento do aluno com atendimento na sala de recursos, 

desenvolvendo ações que facilitem a construção do conhecimento e sua efetiva 

participação social. 

- Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem 

barreiras para os alunos, considerando suas necessidades especificas. 

- Buscar parcerias com outras áreas, para o desenvolvimento de projetos com vistas à 

promoção da saúde, assistência social, trabalho e justiça. 

- Produção e adequação de materiais didáticos que possam auxiliar o aluno e o professor 

no seu cotidiano; 

- Identificar e trabalhar as dificuldades enfrentadas no sistema de ensino com práticas 

discriminatórias e criar alternativas para superá-las. 

-Atuar junto a comunidade escolar no sentido de fortalecer a autonomia dos alunos 

facilitando-lhes o acesso a todas as atividades desenvolvidas no ambiente escolar e 

quando possível na sociedade. 

-Promover oficinas no sentido de orientar e preparar a comunidade escolar para uma 

cultura de sucesso em relação à inclusão.   
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PROJETO CIDADANIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Março/ 2018 

Projeto Cidadania 

 

1. JUSTIFICATIVA 
 

Contribuir junto à comunidade escolar no desenvolvimento de projetos que 

atendam as necessidades da escola, tendo como foco a construção da cidadania, partindo 

dos Temas Transversais propostos no Currículo em Movimento da Secretaria de Educação 

do Distrito Federal, das atribuições do Pedagogo Orientador descritas no Regimento 

Escolar de 2015 das Escolas Públicas do DF e em observância a Orientação Pedagógica do 

Serviço de Orientação Educacional de 2012. 

 Conforme o Art. 127 do Regimento Escolar 2015 das Escolas Públicas do DF, o 

Pedagogo Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, 

contextualizada, integrada ao PPP, visando à aprendizagem e o desenvolvimento integral 

do estudante como ser autônomo, crítico, participativo e protagonista, capaz de interagir 

no meio social e escolar e de exercer a sua cidadania com responsabilidade.  

Quanto à aprendizagem, a SSEDF compreende que Educação tem a ver com 

questões mais amplas e que a escola é o lugar do encontro de pessoas, origens, crenças, 

valores diferentes que geram conflitos e oportunidade de criação de identidades. O 

currículo, portanto contempla as narrativas historicamente negligenciadas, ao eleger os 

temas transversais: Educação para diversidade, Cidadania e Educação em e para Direitos 

Humanos, Educação para Sustentabilidade. (Pressupostos Teóricos do Currículo em 

Movimento da Educação Básica p.36)  

Os temas transversais permeiam todas as áreas de conhecimento e atuam como 

eixo unificador, em torno das atividades desenvolvidas em sala de aula, devendo ser 

trabalhado de modo coordenado e não como um assunto descontextualizado em sala de 

aula. 

Nesta perceptiva a Orientação Educacional constitui-se colaboradora no processo 

pedagógico e envolvida no contexto escolar, desvinculando-se de ações individualizadas 

com o foco exclusivo no atendimento aos alunos. De acordo com Grinspun (2012) o cerne 

da atuação da Orientação Educacional não é mais o ajustamento do aluno à escola, à 

família ou à sociedade, e sim a formação do cidadão para a participação mais consciente 

do mundo em que vive. A Orientação, hoje, está mobilizada com outros fatores que não 

apenas e unicamente cuidar e ajudar os “alunos com problema”. Há, portanto, a 

necessidade de nos inserirmos em uma nova abordagem da Orientação, voltada para a 

“construção” de um cidadão que seja mais comprometido como o seu tempo e gente. (A 

Prática dos Orientadores Educacionais, 2012 p 25 e 26). 

Nesse contexto a Orientação Educacional pretende atuar junto ao professor no 

sentido de desenvolver atividades que favoreçam o desenvolvimento do processo da 



 

 

cidadania.  Quanto à dinâmica proposta de trabalho consiste em privilegiar o contexto de 

sala de aula com técnicas de problematização de temáticas vinculadas aos temas 

transversais de acordo com demanda dos alunos e professores. 

As ações realizadas com os responsáveis terá como foco o desenvolvimento 

pedagógico do aluno, mobilizando o responsável a refletir sobre as questões facilitadoras 

no processo ensino aprendizagem. Subsidiar os responsáveis com encaminhamentos as 

redes sociais de apoio. 

2. OBJETIVOS 

 Colaborar na construção da cidadania no contexto escolar, através do diálogo 
reflexivo e metodologia da problematização, e em parceria com a comunidade 
escolar. 

 Levantamento da situação atual da escola, para análise contextual e definição das 
ações que serão desenvolvidas; 

 Subsidiar as ações do corpo docente, de acordo com a demanda solicitada, com 
vistas à construção da cidadania. 

  Promover atividades que favoreça ao aluno a reflexão quanto aos aspectos 
relacionados à ética, cidadania, diversidade e convivência escolar. 

 Orientar os responsáveis sobre o sistema de garantia de Direitos da Criança e 
Adolescente. 

 Orientar os responsáveis para a compreensão da cultura escolar e para 
importância dos Hábitos de Estudos para o desenvolvimento pedagógico do 
aluno. 
 

3. PÚBLICO ALVO 
 

 Alunos do 1º ciclo (Educação Infantil) e do 2º ciclo (Ensino Fundamental)  

 Comunidade escolar (pais, professores, equipe gestora e equipe de apoio) 
 

4. METODOLOGIA 
 

A atuação da Orientação Educacional terá como base será a metodologia da 

problematização, privilegiando a prática coletiva e participação ativa dos envolvidos, com 

foco na construção da cidadania.  Embora a escola não seja a única instância da sociedade 

responsável pela formação do cidadão, é no interior dela que o individuo poderá se apropriar 

do saber que lhe possibilitará ampliar a visão de homem, mundo e sociedade, conforme 

Brandão. (A Prática dos Orientadores Educacionais, 2012). 

A técnica da problematização se dará no contexto de sala de aula proporcionando aos 

participantes a reflexão crítica dos problemas destacados e proporcionando a participação 

ativa dos envolvidos na resolução. Segundo Berbel, a problematização da realidade é a busca 

de soluções de problemas detectados, possibilitando assim o desenvolvimento do raciocínio 

crítico do aluno, (Berbel, 1999, p35). 

 As etapas da metodologia: 



 

 

o 1º Momento – Observação da realidade, os alunos serão levados a observar a 
realidade com o objetivo de captar os diferentes aspectos que a envolvem, com 
suas percepções pessoais. Após efetuar a leitura do contexto, eleger uma situação 
problema; 

o 2º Momento – Os alunos destacam o que foi observado, o que é verdadeiramente 
importante, procurando encontrar pontos – chave do problema em questão, as 
variáveis mais determinantes da situação. 

o 3º Momento – Os alunos passam a teorização do problema, procurando saber o 
porquê das coisas observadas. 

o  4º Momento – o aluno é levado a formular hipóteses de solução de problema em 
estudo, e cultivar a originalidade e criatividade. 

o 5º Momento – é fase de colocar em prática a solução encontrada para o 
problema estudado. É a fase de intervenção sobre a realidade.  

o  
5. DESEVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

O presente projeto será desenvolvido a partir das necessidades apresentadas ao Serviço 

de Orientação Educacional pelo professor regente, tal demanda será discutida e planejada, 

juntamente professor e orientador, com intuito de intervir nas queixas elencadas. 

Estratégias: 

 Observações do contexto 

 Acompanhamento individual e ou coletivo 

 Encontros em sala de aula 

 Orientação à família 
6. RECURSOS 

 Humanos  

 Materiais que serão solicitados de acordo com as atividades que serão 
planejadas. 

 Data Show 

 Livros literários 

 Material de papelaria 

 Aparelho de som 

 Televisão 

 Internet 

 Vídeos 

 Jogos 

 Música 
 

7. REFERÊNCIAS 
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 GRINSPUN, Míriam P. S. Zippin (org.) A Prática dos Orientadores Educacionais. 
7ªedição. SP. 2012.  

 BERBEL, Neuisi Aparecida Navas. Metodologia da Problematização, Fundamentos e 
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PLENARINHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL/2017 

“Um, dois, três, agora é a sua vez… 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA 

Titulo do Projeto: Um, dois, três, agora é a sua vez… 

Etapas: Educação Infantil: 1º e 2º períodos e 

1º ano- Ensino Fundamental Total de crianças envolvidas:  

Áreas de conhecimento: língua portuguesa, história, geografia e ciências da natureza 

Equipe responsável: Equipe Gestora, Coordenação e professores da Educação Infantil e 1º ano 

JUSTIFICATIVA 

   A infância é o período das experimentações e  por meio da brincadeira os laços entre 

as crianças se estreitam. Brincar é uma forma de expressar os sentimentos, construir 

conhecimentos. Na brincadeira, a criança tem a oportunidade de vivenciar situações 

que a ajuda a formar sua personalidade, reconhecer-se pertencente a um determinado 

grupo e até mesmo descobrir sua vocação.  A fantasia na Educação Infantil é 

necessária e a escola, nessa etapa da vida da criança, propociona descobertas que 

serão levadas ao longo da vida. O projeto ‘’Um, dois, três , agora é  sua vez,  foi 

organizado pensando na diversidade cultural presente e no olhar da criança sobre a 

escola da qual faz parte. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 É possivel aprender brincando? 

 Os espaços da escola e arredores permitem que as crianças desenvolvam os 

aspectos afetivos, psicomotores e cognitivos? 

  As atividades propostas na escola são planejadas respeitando a diversidade 

cultural?     

OBJETIVOS 

GERAL 
 Reconhecer os espaços físicos da escola, os arredores e a função 
de cada um deles. 

ESPECÍFICOS 

 Descrever os espaços utilizados na escola e sua utilidades. 

 Descrever a escola desejada. 

 Utilizar os espaços fora da sala de aula para enriquecimento 
das atividades. 

 Despertar a criticidade a partir da oralidade. 

 Identificar possíveis espaços ao redor da escola que possam 
ser utilizados para atividades escolares. 

 Desenvolver formas de cuidar dos espaços coletivos  dentro 
e fora da escola. 

 Reativar espaços como parques, hortas e jardins. 
 

ESTRATEGIAS 

Estratégias:. 
1- Identificar a escola dentro dos muros. 



 

 

2- Reconhecer os arredores da escola por meio de excurssão. 
3- Organizar visitas aos espaços coletivos para observação. 
4- Ilustrar o espaço. 
5- Fotograr o antes e o depois. 
6- Ocupação dos espaços internos com brincadeiras didatizadas e livres. 
7- Reativação do parquinho, da quadra e da horta (projeto Horta em ação-Adotei 

uma plantinha). 
8- Ofiicinas organizadas pelos professores e cordenadoras: psicomotricidade, 

contação de história, pintura dos muros, recitação de poesias, teatro, cinema na 
escola, musicalização, desenho e pintura em suportes variados.   

9- O projeto envolverá todas a áreas do conhecimento: Arte, Ciência da Natureza, 
Linguagem, Matemática, Ciências Sociais, Educação Fìsica. 

10- O projeto terá culminância na Feira Cultural. 
Avaliação:  

 O aluno será avaliado de maneira contínua, por meio da observação,  
participação nas oficinas e  suas contribuições para a efetivação do projeto. 

Tempo previsto: Anual 

 

  



 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA 

Titulo do Projeto: Festa dos Problemas 

Etapas: 4º e 5º anos Total de estudantes atendidos: 112 

Áreas de conhecimento: Matemática e Português 

Equipe responsável: professoras e coordenação 

JUSTIFICATIVA 

Através de teste de sondagem, percebeu-se a dificuldade da maioria dos alunos do 4º 

e 5º anos de interpretar problemas e conseqüentemente de desenvolver o raciocínio 

lógico matemático. 

OBJETIVOS 

GERAL 
Desenvolver o raciocínio lógico matemático, através da 
interpretação de situações – problemas e jogos. 

ESPECÍFICOS 

 Realizar atividades de raciocínio lógico; 

 Realizar situações problemas contextualizados; 

 Discutir estratégias de execução de problemas; 

 Desenvolver a autonomia na resolução de problemas. 

ESTRATEGIAS 

Estratégias: O aluno receberá todos os dias uma atividade com uma situação 
problema e um jogo para resolver, num determinado tempo estipulado pela 
professora. Recolhidas as atividades, as mesmas serão corrigidas e devolvidas aos 
alunos. Em seguida é feita a correção coletiva. Nesse momento, são tiradas as 
dívidas e discute-se as estratégias;A premiação é dada quando 50% da turma acertar 
os dois problemas; Após nove premiações, acontece uma festinha para os alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: Nossa história, nossa memória… 

Etapas: Toda escola Total de estudantes atendidos: 450 

Áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, História, Geografia e Arte 

Equipe responsável: Equipe Gestora e professores 

JUSTIFICATIVA 

O momento cívico é importante porque desenvolve nas pessoas um sentido de 

“pertencimento” à nação brasileira. Desde o ano de 2009 o governo Federal instituiu a Lei 

que obriga a execução do Hino Nacional em escolas. As datas do Calendário Escolar 

previstas permitem apreender o sentido da cidadania e a diversidade cultural de forma 

prazerosa e contextualizada 

OBJETIVOS 

GERAL Incentivar o patriotismo entre os alunos, resgatando a valorização da 
nossa pátria e o respeito aos símbolos nacionais. 

ESPECÍFICOS 

 Conhecer as datas do Calendário Escolar previstas em Lei. 

 Conhecer e valorizar os símbolos nacionais 

 Pesquisar as temáticas previstas na Semana de Valorização da vida e 
outras datas comemorativas. 

 Promover a autoestima. 

 Viabilizar a interação entre a família e a comunidade 

 Promover momentos culturais e de socialização entre a comunidade 
escolar; 

 

ESTRATEGIAS 

 Os professores promoverão pesquisas das leis para a elaboração de materiais 
pedagógicos, de acordo com as datas previstas no Calendário letivo para serem 
organizadas em sala de aula. 

 Em sala, são trabalhados pelo professor, as datas comemorativas e cívicas, de acordo com 
o calendário escolar. 

 Momento cívico mensal: A cada mês, uma turma, em seu respectivo turno, organiza uma 
apresentação abordando as datas cívicas e comemorativas do referido mês. No mesmo dia 
são comemorados os aniversariantes de toda a escola.  

 As famílias são convidadas a participarem das apresentações  

 

  



 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA 

Titulo do Projeto: VIVENDO A DIVERSIDADE 

Etapas: alunos atendidos na Sala de 

Recurso Total de estudantes atendidos: 16 

Áreas de conhecimento: língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências 

Equipe responsável: professora Sala de Recursos 

JUSTIFICATIVA 

Motivar e incentivar os alunos, professores, funcionários e comunidade a atuarem de 

forma intensa na implementação de uma rede de serviços que possibilitem aos alunos 

com deficiência sua plena inclusão na rede regular de ensino, promovendo-os para o 

exercício da cidadania, criando instrumentos de apoio, acessibilidade comunicação de 

informação locomoção que facilitem seu acesso ao conhecimento. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 
acessibilidade que eliminem barreiras considerando suas 
necessidades específicas. 

ESPECÍFICOS 

 Apoiar, orientar e informar os professores sobre o acesso a formas 
diferenciadas de atendimento ao aluno ANEE, valorizando o 
lúdico, as formas diferenciadas de comunicação, a estímulos 
cognitivos, físicos, emocionais, psicomotores e sociais respeitando 
e valorizando sua evolução. 

 Apoiar o desenvolvimento do aluno com atendimento na sala de 
recursos, desenvolvendo ações que facilitem a construção do 
conhecimento e sua efetiva participação social. 

ESTRATEGIAS 

 Promover debates e questionamentos para esclarecer do atendimento diferenciado 
aos alunos ANEE, com os pais, professores e demais funcionários da escola; 

 Valorizar através de dinâmicas e pequenos grupos, o ser humano independente de 
raça, sexo, religião, crença, deficiência, língua, opinião política, origem nacional ou 
filiação; 

 Promover atendimento semanal aos alunos em sala adequada com recursos 
necessários para crescimento pedagógico; 

 Manter contato próximo com os familiares para aproximar a família; 

 Trabalhar as dificuldades enfrentadas no meio acadêmico criando alternativas para 
superá-las; 

 Participar de reuniões individuais e em grupo com os professores para orientá-los 
no trabalho com os alunos; 

 Manter contato permanente com o Serviço Especializado de Apoio e Aprendizagem 
para orientação e encaminhamento de alunos com suspeita de deficiência ou atraso 
na aprendizagem escolar. 

  

 

 



 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA 

Titulo do Projeto: Recreio animado sem machucado 

Etapas: Alunos da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental Séries Iniciais. Participantes das 
brincadeiras direcionadas: Alunos da 
Educação Infantil, Ensino Fundamental Séries 
Iniciais. Organizadores das 
brincadeiras/monitores do recreio – (alunos 
do 3º ao 5º ano). 

Total de estudantes atendidos: 423 

Áreas de conhecimento: língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências. 

Equipe responsável: professores e coordenação 

JUSTIFICATIVA 

Inicialmente considera-se o recreio como o tempo concedido às crianças para 
brincarem, nos intervalos das aulas ou do estudo (dicionário Michaelis), assim como 
um espaço de divertimento. Esse é o momento no qual a criança pode relaxar 
descansar a mente das tarefas de sala, se socializar, conviver e se desenvolver com 
os demais, dentro de sua faixa etária. É um tempo/espaço importante, onde são 
desencadeados processos educativos que contribuirão para a sua formação integral. 

O recreio habitual das escolas é um espaço onde ocorrem diversas situações 
de violência entre as crianças, predominando agressões físicas, verbais e simbólicas.  
Por essa razão, acredita-se que seria interessante propor uma intervenção 
pedagógica para este período, a fim de prevenir e minimizar as relações agressivas 
entre os estudantes. Além de o recreio ser um ambiente propício para atividades 
lúdicas é considerado também como um espaço de educação para os valores, 
visando o seu reflexo na convivência escolar. 

O Projeto Revivendo Valores no Recreio da Escola Classe 19 é uma ação que 
visa contribuir de maneira efetiva no desenvolvimento integral do aluno. Portanto, o 
referido projeto será desenvolvido através de atividades lúdicas dirigidas, onde 
possibilitará a construção de regras, respeito mútuo e resgate de valores, bem como, 
para uma convivência escolar positiva entre os alunos da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental Séries Inicias. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Verifica-se que no contexto da Escola Classe 19, a maior ocorrência de 
agressividade entre alunos acontece no período do recreio, pois nota-se que o 
mesmo não é bem aproveitado pelos alunos, limitando-se a correrias, “brincadeiras 
inadequadas” e atitudes agressivas entre as crianças. 

É comum durante o recreio acontecer “brincadeiras” violentas tais como: 
empurrões, pontapés, xingamentos, correrias, agressões físicas e às vezes, 
depredação do ambiente escolar. Ocasionando com isso, crianças machucadas, 
reclamação de pais, aplicação de sansões e prejuízo acadêmico nas aulas após o 
recreio, devido à agitação dos alunos.   

Como evitar atos violentos que atrapalham a convivência no recreio?  
Espera-se com este trabalho prevenir e minimizar as atitudes agressivas dos 

alunos, buscando o fortalecimento das atitudes escolares positivas. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Promover durante o período de recreio um ambiente fortalecedor 
das relações sociais, minimizando os comportamentos agressivos, 
proporcionando aos alunos da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental Séries Iniciais, momentos de interação lúdica onde a 
expressão espontânea e organizadora da capacidade relacional se 



 

 

estruture de maneira equilibrada, autônoma e positiva. 

ESPECÍFICOS 

 Melhorar o nível de aproveitamento do recreio propiciando aos 
alunos um ambiente tranquilo e agradável; 

 Resgatar o recreio como espaço relevante para o 
desenvolvimento biopsicossocial do educando; 

 Integrar os alunos das diversas turmas e idades em momentos 
harmoniosos de lazer; 

 Estimular o potencial lúdico das crianças através do 
desenvolvimento de atividades; 

 Propiciar ao aluno uma visão mais clara das relações 
interpessoais e intrapessoal através do respeito às regras e 
limites, do saber conviver com as diferenças; 

 Desenvolver atitudes de educação e respeito dos alunos 
monitores em relação aos demais colegas e vice-versa; 

 Desenvolver o senso de responsabilidade dos alunos monitores 
e demais alunos; 

 Resgatar a origem de brinquedos, brincadeiras e jogos; 

 Possibilitar o desenvolvimento de valores como: cooperação, 
solidariedade, respeito, diálogo, colaboração, etc.; 

 Estimular a conscientização quanto à conservação do espaço e 
de cada material para que todos tenham a mesma oportunidade 
de desenvolvimento; 

 Minimizar a incidência de crianças machucadas durante o 
recreio; 

 Evitar agressões físicas, verbais e a agitação dos alunos; 

 Diminuir o número de advertências e/ou suspensão 

METODOLOGIA 

A pesquisa realizada para a elaboração deste projeto foi do tipo descritiva, que 
teve por objetivo analisar os comportamentos de agressividade manifestados no 
recreio da Escola Classe 19 de Ceilândia, a fim de propor intervenções para 
minimizar o quadro. 

Visto que é principalmente no recreio que ocorrem as diversas situações 
agressivas entre as crianças, pois nesse momento há uma necessidade de atividades 
lúdicas dirigidas. Para isso, realizaram-se observações no período do recreio, 
verificando a necessidade de propor uma intervenção pedagógica e, assim sendo, 
poderia amenizar as relações agressivas entre os alunos.   

A aplicação do Projeto Revivendo Valores no Recreio será realizada com 
vistas as seguintes etapas: 

 Envolvimento da comunidade escolar através da apresentação do 
projeto. Em seguida acontecerá a sensibilização/treinamento dos alunos que ocorrerá 
em todas as salas de aula do 3º ao 5º ano, para que os monitores conheçam suas 
atribuições, o Regimento do Recreio e as Normas Gerais que serão divulgadas para 
todos os alunos durante a Hora Cívica. 

 Em cada turma serão escolhidos 12 (doze) Monitores, sendo que 6 
(seis) destes atuarão a cada 15 (quinze) dias. No mês subsequente serão escolhidos 
mais 12 (doze), de forma que todos os alunos do 3º ao 5º ano passam pela monitoria. 

 A identificação dos Monitores durante o recreio será mediante o uso de 
colete e de crachá. 

 Os Monitores escolhidos serão avaliados diariamente pela professora 
no contexto da sala de aula e, no Recreio pela orientadora educacional, a professora 
da sala de recursos e direção. Os alunos que mais se destacarem nas atividades 
propostas em sala e na atuação como Monitor, serão agraciados no final do mês com 
um “brinde” e os demais, com uma “lembrancinha” como forma de agradecimento. 

 Quanto às atividades, brinquedos e os jogos que serão utilizados no 



 

 

período do Recreio estarão disponíveis com o profissional responsável pelo recreio, 
os Monitores no momento do Recreio farão a distribuição dos brinquedos e jogos e, 
no primeiro sinal indicando o término do Recreio os recolherão.   

 As atividades e jogos oferecidos serão: jogos de dama, dominó, 
amarelinha, corda, elástico, toca, totó, ping-pong, bolichão, dardos, basquete, jogos 
de encaixe, argola e brinquedos. 

Número de pessoas a serem atendidas em cada etapa do projeto 
             Apresentação do projeto durante a Coordenação Pedagógica, sendo 22 
destes professores na Escola Classe 19. 

Execução do projeto: todos os alunos estarão envolvidos no Projeto 
Revivendo Valores no Recreio  
Durações previstas para cada edição do projeto 
O Projeto será desenvolvido durante o ano letivo de 2017/2019 
Recursos materiais 
As atividades e jogos oferecidos serão: jogos de dama, dominó, amarelinha, 
corda, elástico, totó, ping-pong, bolichão, dardos, basquete, jogos de encaixe, 
argola e brinquedos. 
Recursos humanos 

 Orientadora Educacional; Alunos; Direção; Professores; Alunos, 
Auxiliares de Educação; Professora da Sala de Recursos, Supervisão e Coordenação 
Pedagógica. 

Resultados esperados, estratégia de ação e comunicação. 
Como evitar atos violentos que atrapalham a convivência no recreio?  
Espera-se com a realização do Projeto Revivendo Valores no Recreio, a 

minimização de “brincadeiras” violentas durante o mesmo como: empurrões, 
pontapés, xingamentos, correrias, agressões físicas, crianças machucadas, 
depredação do ambiente escolar, assim como o número de advertências e/ou 
suspensão que acontecem em função desses comportamentos. 

Portanto, objetiva-se, o fortalecimento de atitudes escolares adequadas, do 
bom senso para ganhar e/ou perder numa competição, a formação de lideranças 
positivas, o respeito pelos seus pares, ou seja, a convivência harmoniosa num espaço 
coletivo. 

Avaliação 
A avaliação será realizada sempre que se fizer necessário com todos os 

profissionais e alunos, através de observação, participação, depoimento e de 
levantamento dos aspectos positivos e negativos. Isso possibilitará os ajustes e 
mudanças necessárias ao longo do ano letivo, bem como, a análise do livro de 
ocorrências para verificar os registros de acontecimentos relacionados à 
agressividade durante o recreio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA 

Titulo do Projeto: Horta em ação: adotei uma plantinha 

Etapas: alunos da escola Total de estudantes atendidos:  

Áreas de conhecimento: Interdisciplinar 

Equipe responsável: professoras e coordenação e Educadores Sociais voluntário 

JUSTIFICATIVA 

            A família, escola e sociedade têm a responsabilidade de favorecer a adoção de 
um comportamento saudável por parte das crianças, para que estas sejam capazes de 
encontrar equilíbrio alimentar que possam repercutir positivamente na adolescência e 
vida adulta. 
            O Projeto ‘’horta em ação’’ visa integrar eixos transversais (meio 
ambiente/sustentabilidade e cidadania) ao currículo em movimento da Educação 
Infantil e Anos Iniciais de forma interdisciplinar, envolvendo a comunidade escolar 
durante o processo investigativo, desenvolvimento de técnicas de plantio e produto 
final; valorizando e incentivando as crianças com relação às técnicas de cultura 
orgânica, o valor nutricional dos alimentos e sua relação com o solo, água e nutrientes, 
enfocando os processos de semeadura, adubação e colheita. Será feito por meio de 
parceria entre a Educação Integral e as turmas regulares da escola, a partir da ação: 
‘”adote uma mudinha, regue, cuide e plante um cidadão”. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Implantar uma horta na escola, avaliando sua aplicabilidade como 

método de ensino para Educação Ambiental, além de trazer melhor 

qualidade à alimentação servida na escola, oferecer um laboratório 

natural aos alunos, conscientizando as crianças para a necessidade 

e a importância de plantar e cuidar e cultivar a cultura da 

sustentabilidade.  

ESPECÍFICOS 

 Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta e 

conhecimento do processos de germinações. 

 Dar oportunidade aos alunos de aprender a cultivar plantas 

utilizados como alimentos e remédios. 

 Conscientizar da importância de saborear um alimento 

saudável e nutritivo. 

 Degustação do alimento semeado, cultivado e colhido. 

  

ESTRATEGIAS  

 O projeto será desenvolvido nas laterais da escola, onde há presença de solo. 

Os alunos da educação integral serão responsáveis pelo cuidado do solo, 

preparo com insumos e as turmas parceiras deverão demarcar seu espaço e 

organizar a pintura do muro que cerca a escola. 

 Cada turma escolhe uma hortaliça para adotar, elabora de forma coletiva uma 

pesquisa a cerca de plantio, adubação, tempo de germinação, maturação, uso 

de defensivos naturais contra as pragas e colheita. 

 Após a colheita, cada turma participante, deverá elaborar um cardápio ou uma 

receita para que a escola possa utilizar como complemento do lanche. 

 O melhor cardápio ou receita será premiado com um passeio a escolher. 

 Cabe aos professores/coordenação desenvolverem atividades interdisciplinares 



 

 

para serem realizadas em sala de aula. 

 Cabe às turmas participantes observar alguns passos para criação de uma 
horta: Preparo do solo; fertilizantes e produtos naturais (orgânicos); técnicas de 
plantio e cuidados com os canteiros. 

 Recursos Materiais: 

  Pá larga, enxada, carrinho de mão, pá de mão, mangueira para 
irrigação, regadores, telas e enxadão. 

 Sugestão de hortaliças: 
 
Alface, almeirão, couve, chicória, repolho, acelga, tomate, berinjela, pimentão, 
pepino, quiabo, abobrinha, couve flor, brócolos, alcachofra, cenoura, beterraba, 
rabanete, nabo, cebolinha, salsa, coentro e rúcula. 

 Colheita: 
A colheita será feita obedecendo ao período de maturação das hortaliças. 
Realizando em seguida, a higienização com auxílio das merendeiras e após 
higienização será servida como parte da merenda escolar. 
 

 Avaliação 

Os processos de implantação da horta serão acompanhados pelos 
alunos com seus respectivos professores de forma interdisciplinarizada bem 
como a efetiva participação de todos os envolvidos. 

“Passos para execução do projeto ‘‘Horta em ação” integrando os 
conteúdos em sala de aula e eixos transversais: 

 Livros: Alice no país das vitaminas, Sopa de Pedra, A Galinha ruiva, o 
Sanduíche de Maricota,  

 Músicas: Sopa do neném, Comida, Come, come, etc. 

 Filmes: Tá chovendo hambúrguer, 10 filmes para mudar sua relação com 
comida, ver youtube. 

 Pirâmide alimentar tridimensional 

 Matemática: Tratamento de Informação: Gráficos e tabelas. Situações-
problema. 

 Gêneros textuais: receita, propaganda, panfletos, cartazes, etc. 

 Textos informativos, produção de texto individual e coletiva. 

 Desenho de observação, desenho livro e pintura.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA 

Titulo do Projeto: Viveiro de palavras- Educação Infantil 

Etapas: alunos da Educação Infantil Total de estudantes atendidos: 108 

Áreas de conhecimento: Português 

Equipe responsável: professoras e coordenação 

JUSTIFICATIVA 

A prática de contar e recontar histórias, sempre esteve presente na diversidade cultural 
das crianças. A importância de ouvir histórias permeia o imaginário das crianças e 
possibilita a construção de sua identidade, da capacidade de ouvir o outro, de 
expressar seus sentimentos e suas expectativas. 

OBJETIVOS 

GERAL Desenvolver a linguagem oral e escrita das crianças utilizando livros 
literários. 

ESPECÍFICOS 

 Desenvolver o hábito de ouvir histórias e a oralidade 

 Possibilitar a integração de pais com os filhos por meio do projeto 
de leitura que se torne uma prática familiar. 

 Envolver a família no projeto de Leitura. 

 Conhecer os diversos gêneros literários. 

 Ter acesso aos diversos portadores de texto. 

 Participar de narrativas e acontecimentos oralmente com início, 
meio e fim. 

 Transformar a leitura num ato prazeroso 

ESTRATEGIAS  

O projeto “Viveiro de Palavras” será desenvolvido assim:  
Educação Infantil/1º Período 

 Leitura em sala: deleite 

 Exploração oral: capa, título, autor, personagens, tempo e espaço. 

 Ilustração/grafismo. 

 Ao final da semana, as crianças levarão um livro para ser compartilhado em 
família, podendo descrever em sala para os demais como foi esse momento. 

                                 Educação Infantil: 2º período   

 Organização de um caderno coletivo para ser trabalhado com a família. 

 Leitura em sala: deleite 

 Exploração oral: capa, título, autor, personagens, tempo e espaço.  

 Os alunos deverão levar o livro à escolha  e o diário de bordo de contendo a 
ficha literária para ser preenchido com auxílio da família. 

 Escolher a quarta-feira para enviar a pasta literária. 

 As crianças deverão compartilhar as produções em sala de aula. 
 
Recursos:  
Humanos: Alunos, professores e familiares. 
Materiais: Diário de bordo, livros, lápis de cor, lápis e borracha. 
Cronograma: 
O projeto terá início no 3º Bimestre e será semanal. Terá culminância na Feira 
Cultural. 
Avaliação: 
Será feita por meio da apreciação da família e professora. 

     

 



 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA 

Titulo do Projeto: Viveiro de palavras no 2º Ciclo 

Etapas: BIA, 4º e 5º anos. Total de estudantes atendidos: 226 

Áreas de conhecimento: Português 

Equipe responsável: professoras e coordenação 

JUSTIFICATIVA 

          As tecnologias: celulares, computadores e jogos eletrônicos vêm afastando cada 
vez mais as crianças dos livros literários. Outro fator que tem contribuído para o 
desinteresse é o acesso limitado da  família aos livros. Esses fatorem contribuem de 
forma significativa às dificuldades que são vivenciadas na escola: dificuldade em 
compreender as informações intrínsecas no texto, vocabulário reduzido e informal, 
erros ortográficos e produções com poucas informações. Assim faz-se necessário 
desenvolver hábitos de ler no espaço escolar desde o início da alfabetização. O projeto 
será desenvolvido no 2º Ciclo durante o segundo semestre de 2017. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

         Como despertar o gosto pela leitura por meio de livros literários? 

OBJETIVOS 

GERAL Desenvolver a linguagem oral e escrita das crianças utilizando livros 
literários. 

ESPECÍFICOS 

 Desenvolver o hábito de ler por prazer. 

 Promover o acesso aos livros literários. 

 Envolver a família no projeto de Leitura. 

 Ampliar o vocabulário através da leitura  

 Conhecer os diversos gêneros literários. 

 Ter acesso aos diversos portadores de texto. 

 Antecipar a leitura com apoio na capa e ilustrações. 

 Confirmar as antecipações e produzir textos a partir dos 
marcadores trabalhados. 

 

ESTRATEGIAS  

O projeto “Viveiro de Palavras” será desenvolvido assim:  

 Reorganização das caixas literárias e preparação do Cantinho da Leitura: um 
espaço agradável para leitura e pesquisas, para que os alunos sintam-se 
atraídos.  

 Oportunizar o  acesso à leitura prazerosa, pesquisa e entretenimento. 
 Alunos do 4º e 5º anos escolhem livros para levarem para casa, depois 

compartilham com a turma suas conclusões. 

Recursos: 
Humanos: Alunos, professores e familiares. 
Materiais: Diário de bordo, livros, lápis de cor, lápis e borracha. 
Cronograma: 
O projeto terá início no 3º Bimestre e será semanal. Terá culminância na Feira 
Cultural. 
Avaliação: 
Será feita por meio da apreciação da família e professora. 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


