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1 IDENTIFICAÇÃODAINSTITUIÇÃODEENSINO 

Município:Paranaguá código: 1840 

Instituição:EscolaMunicipalemTempoIntegral“GracielaElizabeteAlmadaDiaz” 

código:INEP4114069-SAEB:01047 

E-maildainstituição:gracielaeadiaz@gmail.com 

Endereço: Rua Dimas Maia, s/n°, Vila Itiberê, Ilha dos 

ValadaresTelefone: (41) 3420-2804 

NomedaEquipediretiva:JocimarAlvesdoCarmoBelo 

E-maildaEquipediretiva:jocimar.carmo@paranagua.pr.gov.br 

Dependência Administrativa: Secretaria Municipal de Educação e Ensino 

IntegralEntidadeMantenedora: Prefeiturade Paranaguá 

Decreto de Criação: 1.022 de 15 de julho de 

1991Ato deautorização: 143de15dejaneirode1992 

ResoluçãodeAutorização:930de10demarçode2008 

AtoadministrativodeaprovaçãodoRegimentoEscolarnº056de05deoutubrode2010. 

HoráriosdeFuncionamento: 07h30mas17h30min 

ETAPASEMODALIDADESDEENSINOOFERTADOPORESTAINSTITUIÇÃO 

( ) Educação do 

Campo(x) 

EducaçãoEspecial 

(x)EducaçãoInfantil 

(x)Ensino Fundamental 
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1.1 HISTÓRICO 

A Escola Municipal “Graciela Elizabete Almada Diaz”, foi fundada, no dia 

15dejulhode1991atravésdoDecretodeDenominaçãonº1022de15dejulhode1991.Obtev

e o reconhecimento do curso de Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries, 

pelaautorizaçãodefuncionamentocomaresoluçãonúmero681de16demarçode1993.Atr

avés da resolução da Secretaria número 3120 de 11 de setembro de 1998 

passouadenominar-seEscolaMunicipalGracielaElizabeteAlmadaDiaz-

EnsinoFundamental. 

 
1.2 QUADROSDEATOS 

AtabelaaseguirapresentaosmarcoslegaisexpedidospelaSEMEDIeCOMEDque 

afetamdiretamenteofuncionamentodainstituição. 

 

Decreto1.022de 15de 
julhode1991 

Criação 

Resolução143de15de 
janeirode1992 

Atodeautorização 

Resoluçãon°270/06de0
9/02/2006. 

Autorização de Funcionamento da Classe Especial, área 
deDeficiênciaMental 

LEINº2759,DE29 DE 
MAIODE2007. 

"DispõeSobreACriaçãoDoConselhoMunicipalDeEducação 
EDáOutrasProvidências". 

LEICOMPLEMENTARNº0
69, DE10DE 
SETEMBRODE2007. 

“DispõesobreoSistemaMunicipaldeEnsinodoMunicípiodeParanaguáed
á outrasprovidências”. 

Resoluçãon°930/08de1
6/05/2008 

A autorização para o funcionamento do Ensino Fundamental (1º ao 
5ºano) 

Deliberaçãonº001/09-
COMED 

Assunto:ORIENTAÇÃOPARAOSISTEMAMUNICIPALDEENSINONA 
TRANSIÇÃO DA VIGÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL 
DEENSINOEM2009 

 

DELIBERAÇÃON.º02/20
09 

ASSUNTO: Estabelecem normas relativas à definição do 
calendárioescolarparaosestabelecimentosdeensinodeeducaçãoinfanti
le de 
ensinofundamentalséries 
iniciaisdosistemamunicipaldeensinodeParanaguá,estado 
doParaná,edá outras providências. 

DELIBERAÇÃON.º01/20
10 

ASSUNTO:DefinediretrizesoperacionaisparaimplantaçãodoEn
sinoFundamental para9(nove)anos. 

 
DELIBERAÇÃOCOMED
/PGUÁN.º02/10 

ASSUNTO: Estabelece normas para criação, autorização 
defuncionamento, renovação da autorização de 
funcionamento,verificação, cessação de atividades escolares de 
estabelecimentosmunicipaisdoEnsinoFundamental,edeExperiênciaP
edagógicado 
SistemaMunicipaldeEnsinodeParanaguá,EstadodoParaná. 

 

DELIBERAÇÃO 
COMED/PguáN.º003/10 

ASSUNTO: Normas para a elaboração do Projeto 
PolíticoPedagógico dos Estabelecimentos Municipais do 
EnsinoFundamentalquecompõemoSistemaMunicipaldeEnsino
de 
Paranaguá,EstadodoParaná 
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DELIBERAÇÃOCOMED/P
GUÁN.º004/10 

ASSUNTO: Normas para a elaboração dos Regimentos 
EscolaresdosEstabelecimentosdeEnsinoquecompõem 
oSistemaMunicipal 
deEnsinodeParanaguá. 

DELIBERAÇÃOCOMED/P
guáN.º05/2010 

ASSUNTO:DiretrizesOperacionaisparaoEnsinoemTempoIntegraldoSi
stemaMunicipaldeEnsinode Paranaguá/PR. 

Resoluçãon°042/11-
COMED/SEMEDI 

AutorizouofuncionamentodaEducaçãoInfantilnaInstituiçãodeEnsi
no 

 
Resoluçãon°048/11-
COMED/SEMEDI 

Publicada no diário oficial do município de 23/09/2011, em seu 
Art.1°:. onde se lê: a partir do ano letivo de 2011, para a partir do 
anoletivode 2012eo§3°: quecitao prazoencerrandoa 
autorizaçãodefuncionamentoaofinaldoano letivode2015, para 
ofinaldoano 
letivode2016. 

Deliberação 
COMED/PguáN.º02/14 

Assunto:Diretrizesmunicipaisparaaeducaçãoespecialnaperspectiva da 
educação inclusiva no sistema municipal de ensino deParanaguá. 

 

Deliberação 
COMED/Pguá01/15 

Assunto: Normas para a Educação Infantil do Sistema Municipal 
deEnsino de Paranaguá/PR, para a Autorização de Funcionamento, 
deRenovaçãodaAutorizaçãodeFuncionamentoedeCessaçãodas 
AtividadesEscolares. 

Deliberação 
COMED/Pguánº02/15 

Assunto:NormasParaAOrganizaçãoDoConselhoEscolarNasInstituiçõe
s De Ensino Públicas Que Ofertam A Educação Básica 
NoSistemaMunicipal DeEnsinoDeParanaguá 

RESOLUÇÃO 
Nº.026/16SEMEDI 

HomologaroParecernº.018/2016,daSecretariaMunicipaldeEducaçãoe
EnsinoIntegral,queaprovaoEstatutodoConselhoEscolar 

 
PORTARIANº48 

Designarosservidoresabaixorelacionados,paraexerceremasfunçõesgr
atificadasdeSecretárioGeral–FG-
E4,daEstruturaOrganizacionaldaSecretariaMunicipalEducaçãoeEnsin
oIntegral,a 
partirde02dejaneirode2017: 

Deliberação N° 01/2017 Anexo I 

INSTRUÇÃON°01/2018-
SEMEDI 

Assunto:Jornadadetrabalhodosservidoresdomagistériopúblicomunicip
aldeParanaguánasinstituiçõesdaRedeMunicipaldeEnsino. 

RESOLUÇÃO 
N°040/2018SEME
DI 

Renovar, até o final do ano de 2018, o prazo para autorização 
defuncionamentodaEducaçãoInfantil 

RESOLUÇÃONº052/2018
SEMEDI 

Renovar,atéofinaldoanode2018,oprazodaautorizaçãoparaFuncionam
entodoEnsinoFundamental 

RESOLUÇÃONº070/2018
SEMEDI 

Renovar, por um prazo de 03 (três) anos, a partir do ano de 2018, 
oprazoparaautorizaçãodeFuncionamentodaClasseEspecial,áreadeDef
iciênciaMental 

PORTARIANº1.004 “DispensaDiogoAlbuquerquedafunçãogratificadaqueespecifica.” 

Decreton°1.181/2020 
RecompõeoConselhoMunicipaldeEducação–
COMED,Biênio2018/2020 

PORTARIANº2.522 
“DesignaservidoresmunicipaisparafunçãodeSecretárioGeraldasEscola
sMunicipais queespecifica”. 
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1.3 BIOGRAFIADOPATRONO 

AEscolarecebeuessenomeemhomenagemafilhadoentãoCônsulParaguaioJust

usErisAlmadaeMariaHelenaDiaz Almada: 

GracielaElizabeteAlmadaDiaznasceuemAssunçãonoParaguai,no 

dia29deoutubrode1962,veioafalecer aqui, na cidade de Paranaguá, em 18 de 

outubro de 1970, num trágicoacidente. 

 
1.4 ORGANIZAÇÃOESCOLAR 

I – etapas e modalidades da Educação Básica, oferecidas na instituição de 

Ensino() Educaçãodo Campo 

(x)EducaçãoEspecial 

(x)EducaçãoInfantil 

(x)EnsinoFundamental 
 

II -HoráriodeFuncionamento 
 

Públicoalvo Escolarização 
AtividadeComplementarM

aisEducação 
AtividadeComplementar 

EnsinoIntegral 

Aluno 07h30às11h301
3:30às17:30 

11h30às13h30 13:30às16:30 

Monitor  11h30às13h30  

Professor 07h30às11h301
3:30às17:30 

 13:30às16:30 
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III –Númerodeturmas 

Abaixo segue tabela com a constituição de turmas, número de alunos e 

turnosdefuncionamentoreferenteaoanode2022. 

EducaçãoInfantil 

 MATUTINO VESPERTINO TOTAL 

Turma Alunos Turma Alunos Turma Alunos Inclusão 
Pré-escola 01 16 01 20 02 36 - 

TOTAL 01 16 01 20 02 36 - 
EnsinoFundamental 

ANO/E.F. MATUTINO VESPERTINO TOTAL 

Turma Alunos Turma Alunos Turma Alunos Inclusão 

1ºano 00 00 03 62 03 62 - 

2ºano 01 21 03 63 04 84  

3ºano 02 45 02 47 04 92  

4ºano 04 83 00 00 04 83  

5ºano 04 94 00 00 04 94  

TOTAL 11 243 08 172 19 415  

EducaçãoEspecial 

AEE 01 04 01 07 02 11 - 

TOTAL 01 04 01 07 02 11 - 

AS 00 00 00 00 00 00 - 

TOTAL 00 00 00 00 00 00 - 

Classe 
Especial 

01 05 01 06 02 11 - 

TOTAL 02 09 02 13 04 22 - 

TOTAL 
GERAL 

Turmas 
25 

Alunos 
473 

Inclusão 
XX 

 

 
IV –Númerodeeducandosporturma 

 

Períodomatutino Períodovespertino 

Turma Alunos Turma Alunos 

Pré-escolarA 15 Pré-escolarB 23 

2º anoA 17 1º anoA 24 

2º anoB 18 1°ano B 24 

3º anoA 25 1°ano C 23 

3º anoB 25 1°ano D 23 

4º anoA 25 2°ano C 21 

4º anoB 25 2°ano D 19 

4º ano C 25 3º ano C 20 

5º anoA 21 3º ano D 20 

5º anoB 25 Classeespecial 6 

5º ano C 22   

5º anoD 23   
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Classeespecial 6   

 

V –OrganizaçãodaHora-Atividade 

A instituição de ensino, obedece a Lei Federal 11.738 de 16 de julho de 

2008que regulamenta a hora atividade dos funcionários docentes sendo “o limite 

máximode 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de 

interaçãocomos educandos”. 

Assim compreende-se que a definição de como deverá ser cumprida fica 

acargodoórgãocolegiado,oupordefiniçãodaSecretariaresponsávelpeloassunto,ena 

ausência de legislação a equipe administrativa e pedagógica determinará como 

ahora-atividadeocorrerá nainstituição. 

A ficha do registro da hora atividade deve ser mantida nas instituições, 

sendoqueaorganizaçãodosdocumentosésobresponsabilidadedosgestores.ODeparta

mentodeEducaçãoInfantilfaráasverificaçõesnosmomentosdasvisitasdossupervisores. 

A Lei Complementar nº 113, de 22 de dezembro de 2009 estipula noArt.55, §2º,que: 

A hora atividade deverá ser cumprida na escola ou centro municipal deeducação 
infantil, podendo, excepcionalmente ser cumprida em local diverso,em atividades 
autorizadas pela Secretaria Municipal de Educação e EnsinoIntegral, 
desenvolvidasnointeressedaeducação pública. 

 

A Superintendência de Planejamento Educacional elaborou a Instrução n°01/2018 

– SEMEDI que normatiza a Hora Atividade nas instituições de Ensino daRedeMunicipal 

de Paranaguá. 

INSTRUÇÃON°01/2018-SEMEDI 
Assunto:JornadadetrabalhodosservidoresdomagistériopúblicomunicipaldeParan
aguánasinstituiçõesda RedeMunicipaldeEnsino. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições;Considerando o que estabelece a Lei Municipal 113/2009 e suas 
alterações;Considerando a Lei Ordinária Federal n. º11. 738/2008, que 
regulamenta 
aalínea“e”doIncisoIII,caputdoart.60,doAtodasDisposiçõesConstitucionais 
Transitórias, para instituir o piso salarial profissional 
nacionalaosprofissionaisdomagistériopúblicodaEducaçãoBásica,emseuart.2º, 
§ 4º; Considerando a Lei Ordinária Federal n. º 9. 394/1996, que institui 
asDiretrizeseBasesdaEducaçãoNacional,emseuart.67,incisoV;Considerandoane
cessidadededefinircritérios,funçõese/ouresponsabilidades de professores, 
equipe pedagógica, equipe de direçãoescolar e Secretaria Municipal de 
Educação na organização e realização dahora-atividade, inclusive da hora 
atividade concentrada nas instituições daRede MunicipaldeEnsinodeParanaguá 
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Para tanto a divisão estabelecida pela referida instrução normativa pode 

sermelhorcompreendidatomando osquadrosabaixo comoexemplo. 

 
ESTABELECIMENTOLEGALDAHORAATIVIDADE 

 

Cargo 
Jornada
Semanal 

Atividade
Docente 

HoraAt
ividade 

ProfessorRegenteeCorregente:EducaçãoInfantil,An
osIniciais e ApoioPedagógico. 

20 
HorasSe
manais 

13h20min. 6h40min. 

 
HORAATIVIDADE–PERÍODOMATUTINO 

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Pré-II 2ºano 3°Ano;ClasseEspecial;AEE;EducaçãoFísica 4°Ano 5°Ano 

 
HORAATIVIDADE –PERÍODOVESPERTINO 

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Pré-II 2°Ano 3°Ano;ClasseEspecial;AEE;EducaçãoFísica 4ºano 5ºano 

 

 
1.5 ESTUDODAREALIDADE 

AIlhadosValadarespertenceaomunicípiodeParanaguá,situadonolitoralsuldo 

Estado do Paraná, localizada há 400m de distância da cidade, ou seja, da 

partecontinental.Éconsideradoumdosmaioresbairrosdacidade,compondoparteexpres

sivadaperiferiaurbanadeParanaguá.Comruassinuosas,becosevielas,elaestá 

subdividida em três grandes bairros: Vila Bela, Itiberê e Sete de Setembro. 

OmaispopulosodeseusbairroséoItiberê,onderesideagrandemaioriadospescadores.AV

ilaBelaéaáreaondeseconcentraocomérciolocalcom:farmácias,supermercados,lojas,p

anificadoras.ObairroSetedeSetembroéomenospovoado,é possível observar que a 

maior parte da cobertura vegetal remanescente está nestebairro. 

A dinâmica populacional acarreta demandas crescentes de serviços 

públicosqueviabilizemaqualidadeambiental.Éconsideradoumambientecommuitasfragi

lidades,apresentandoocupaçãoemáreasdemanguezal,degradaçãodavegetação 

contaminação do solo e da água. Os dados do senso de 2010 permitemobservar que 

maior parte dos moradores da Ilha estão concentrados em áreas 

demanguezal.Amaioriadospaistrabalhamnoportoem serviçostemporários,asmães 
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trabalham com serviços gerais e muitas são do lar, muito poucos ainda vivem 

dapesca.Amaioriadospaisnão concluiu oEnsinoMédio. 

Amaioriadasfamíliaspertenceaclassemédiabaixa,trabalhaparasustentoeparasa

narasdificuldadesbásicascompoucasoportunidadesdelazer,muitosvivemdetrabalhos 

temporáriosecomajuda dosprogramas Federais. 

Aestruturafamiliarnãofogedarealidadenacional,umnúmerosignificativodosnoss

osalunosconvivemapenascomamãe,nãotendonenhumoupoucoconvíviocomopai,alun

os criadospelos avós, gerandouma situaçãotransitória 

deconvívios,fatoressequerefletenaaprendizagemdosalunoseemsuaposturacomoestu

dante. 

Aparticipaçãoeconscientizaçãodamaioriadospaisemrelaçãoàvidaescolardos 

seus filhos não é satisfatória, ficando claro na entrega de boletins e reuniões 

opequenonúmerodecomparecimento.Ailhaapresentaumadinâmicatípicadeperiferiasur

banas,oqueacabaprejudicandoosalunos,poisacabammudandomuitodecidadee 

nessatransiçãoacabamtendomuitasfaltas. 
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2 FINSEOBJETIVOS 

Este Projeto Político Pedagógico é uma ferramenta que tem a finalidade 

deorientar a escola nas suas atividades diárias de formas sistemáticas, 

conscientes,participativas,democráticas,científicas,enfatizandoosseusprincípiosnorte

adores. 

Para que a instituição possa preparar o educando no exercício da 

cidadania,elaprecisafuncionarrepresentandoopapeldeumaescolacidadã,solidária,inclu

siva,e de qualidade social para todos. Para tanto, é essencial que a mesma se 

sensibilizecom as especificidades, as potencialidades, os saberes, os limites, as 

possibilidadesdas crianças e adolescentes, diante do desafio de uma formação 

voltada para acidadania, a autonomia e a liberdade responsável de aprender e 

transformar essarealidadede maneira positiva. 

Segundo Veiga (1995), um Projeto Político Pedagógico – PPP, ultrapassa 

adimensão de uma proposta pedagógica. É uma ação intencional, com um 

sentidoclaro, e um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo PPP deve 

estarintimamente articulado ao compromisso sócio-político e com os interesses reais 

ecoletivos da população. Ele é fruto da interação entre os objetivos e 

prioridadesestabelecidaspelacoletividade,queestabelece,atravésdareflexão,asaçõesn

ecessárias à construção de uma nova realidade. Antes de tudo, é um trabalho 

queexige comprometimento de todos os envolvidos no processo educativo: 

professores,equipe técnica,educandos,seuspaisea comunidade comoumtodo. 

Conforme esses ensinamentos vão se tornando claros e definidos, todos 

quefazempartedocontextoescolar,diretores,equipespedagógicas,professores 

efuncionários,devemsermotivadosasegui-

los,issoimplicaquetodosestãocomprometidoscom oobjetivomaiordaescola 

queé“ENSINAR”. 

ALeideDiretrizeseBasesdaEducação9394/96põeemdemandaaconstrução do 

PPP, no sentido de reconhecer a capacidade da escola de planejar eorganizar sua 

ação política e pedagógica a partir da gestão participativa em todos 

ossegmentosdacomunidadeescolar,em umprocessodinâmicoearticulado. 

A LDB 9394/96 no seu artigo 12 trata das incumbências dos 

estabelecimentosde ensino, respeitando as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino. No 
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incisoIV,doartigo12daLDB,osestabelecimentosdeensinoreceberamaincumbênciadez

elarpelocumprimentodoplanodetrabalhodecadadocente.Assim,naorganizaçãonaciona

ldaeducaçãonacional,osdocentessãoosprincipaismembrosnoPPPda 
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instituição,oqueexigedapartedagestãoescolar,ozelopeloseuplanodetrabalhodocente,q

ue deve estaremconsonância com oPPP. 

Oartigo13daLDBéreservadoexclusivamenteaosdocentes,vejamos: 

Art.13.Osdocentesincumbir-se-ãode: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 
deensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
doestabelecimentodeensino; 
III -zelarpelaaprendizagemdosalunos; 
IV -estabelecerestratégiasderecuperaçãoparaosalunosdemenorrendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 
participarintegralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e aodesenvolvimentoprofissional; 
VI -colaborarcomasatividadesdearticulaçãodaescolacom 
asfamíliaseacomunidade. 

 

CabeentãoaoprofessorparticipardaelaboraçãodoPPPdaescola.Aparticipaçãoati

vadodocentesefaznecessáriaàelaboraçãodapropostapedagógicauma vez que a 

escola, efetivamente, só se realiza, enquanto estabelecimento 

deensino,comapresençafísica dosdocentes. 

A segunda determinação remete que o plano de trabalho docente é uma 

dasatividades mais acadêmicas, produtivas e interessantes dos profissionais de 

ensino.Apartirdoplanodetrabalho,odocentepodeassinalar,noperíodoletivo,suasmetasc

urricularese educacionais. 

Aterceiraincumbênciapreceituaquecabeaoprofessorzelarpelaaprendizagemdos

educandos.Logo,comprometeaaprendizagemcomoprincípiodobomfazer pedagógico. 

Emsequênciadeterminaqueodocentedeveestabelecerestratégiasderecuperaçã

o para os discentes de menor rendimento, o educando, nesse inciso, é 

ofocodaatençãodoprocessoensino-

aprendizagem,eestásalvaguardadonestePPP,comoveremosadiante. 

Cabe ao docente conduzir o educando ao desenvolvimento das habilidades 

ecompetências requeridas pelo projeto pedagógico ou plano de desenvolvimento 

daescola. 

Se os educandos não conseguem assimilar tal conhecimento, nas 

condiçõesdeofertadeensino,caberáaodocenteassegurarasestratégiasderecuperação,

paraqueoseducandoscomdificuldadesdeaprendizagemsuperemseumenorrendimento

,istoé,propornovasmetodologiasdeaprendizagem. 
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Cabe ao professor administrar a hora-aula, para isso utilizar-se-á de todos 

osrecursosdisponíveis,taiscomodosjogosdidáticos,damodernatecnologiadainformátic

aeducacional e ainternet. 

Aleiindicarqueadescentralizaçãodaescola,deveocorrergraçasasarticulações do 

corpo docente com as famílias e com a comunidade. Os desafios doprofessor 

passam a ser desafios também dos pais e da comunidade. Se o educandodeixa de 

aprender, a família, em tempo hábil, deve ser comunicada da situação 

doeducando,nãoapenasemsetratandodasinformaçõesdeavaliaçãoescolar,masdesua

motivação,curiosidadeeinteressedeaprender,paraque,emregimedecorresponsabilida

deeducacional,participedoesforçodocentederecuperaroeducandoenãopermitirsuarete

nçãonoprocessoeducacional. 

A escola apresenta neste PPP teorias e práticas passiveis de mudança 

parcialsempre que se mostrar necessária, e ficando sua aprovação a cargo do 

ConselhoEscolaredasuaMantenedora.Aescolainseridanestemeioburocráticosefazregi

dapor dezenas de leis especificas e não especificas que afetam no seu 

funcionamento,mas desde já salientamos que prezamos pelos princípios da boa 

convivência e pelasnormasde respeitoe acolhidaàs criançasejovens. 

Ainstituiçãopropõealtaqualidadedoensino,quevenhaaformarintegralmenteosdis

centes,comumbomcurrículo,quevenhaasseguraranãodiscriminação,equegarantaoace

ssoepermanênciadosestudantestalcomoditopelaLeiComplementardeParanaguá-PR, 

nº69 de 10/09/2007. 

O ensino fundamental será obrigatório, e com duração de nove anos, sendo 

aescola parte inclusa neste sistema ofertará o ensino pré-escolar e do 1º ao 5º ano; 

éde obrigação dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir 

dosseisanos deidade,noensinofundamental. 

AResoluçãoCNE/CEBn.02/2001,aodefiniraspolíticasrelativasaoatendimentoes

pecializadonarederegular,afetamilharesdepessoasesuasrespectivasfamílias,emerece

umaatençãoespecialvistoqueohorizontecomoqualtrabalhaoParecerCNE/CEBn.17/20

01eaResoluçãoCNE/CEBn.02/2001éoadaeducação inclusiva na medida em que a 

obrigação de respeitar a igualdade 

entretodasaspessoashumanaséumprincípiobásicodejustiçaenunciadolegalmenteemv

áriosartigosdenossa Constituição Federalinclusive noart.205,versa: 
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovidaeincentivadacomacolaboraçãodasociedade,visandoaoplenodesen
volvimentodapessoa,seupreparoparaoexercíciodacidadaniaesuaqualificação 
paraotrabalho. 

 

AsDiretrizesexpostasnoParecerCNE/CEBn.17/2001representamopolodoresgu

ardo da diversidade na igualdade e uma orientação para os 

sistemas.Estasdiversidades e, no caso, a que atinge os alunos com necessidades 

educacionaisespeciais, é compatível com a cláusula igualitária não só porque 

explicitamenterecebida na Lei Maior mas porque atende a um nexo lógico entre o 

diferencialexistenteeoseudevidoresguardoemfunçãodaprópriaigualdade.Taisdiversid

adesapontamparaanecessáriacriaçãodeumanovacultura:adaeducaçãoinclusivaque,a

oidentificardiscriminaçõessegregadorasdetodaaespécie,visaimpediracontinuidadedas

mesmaseaomesmotempopretendeimplantarumareformaigualitária introduzindo uma 

obrigação expressa com toda a clareza no art. 7º daResoluçãoCNE/CEB02/2001: 

O atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais 
deveser realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa 
oumodalidadedaEducaçãoBásica. 

 

ConsiderandoaDeliberaçãodoCOMED75/2011,asmatrículasnestainstituição de 

ensino deverão seguir o exposto na referida deliberação, bem 

comotodasasoutraslegislaçõespertinentes,cabendoàSecretariaMunicipaldeEducação

e Ensino Integral - SEMEDI autorizar e renovar a autorização, não gerando ônus 

aesteestabelecimentode ensino. 

Abaixocolaciona-

seasjustificativasdamantenedoradestainstituição,justificativasestasqueservem 

debaseparaaampliaçãodajornadadeestudo. 

Ascriançasquehojeingressamnaescolapúblicarepresentamumageraçãoquetraz
novosdesafiosenovasresponsabilidadesparaaeducaçãopública.Esses desafios 
ultrapassam e muito os compromissos e funções que a 
escolapúblicacumpriuemoutrasépocas. 
É necessário preparar nossos educandos para viverem nesse novo 
contextosocial,marcadoporumadinâmicacadavezmaisrápidadetrocadeinformaç
õeseconhecimentos. 
Nós vivemos um momento inédito da história, o da individualização 
dascrenças, em que a escola deve repensar sua articulação entre a sua 
vidauniversalista e o pluralismo do público que ela recebe, entre a esfera 
públicaeavidaprivada,protegendoainfânciadasagressõesdomundoadulto,sem,c
ontudo, deixá-la ignorar os conflitos que o atravessam. (Dominique Juliann.1, 
p.9-43,2001) 
Repensaraescolaeassuasarticulaçõesseconstituiemumimperativoatuale de 
complexas relações, como nos lembra Dominique Julia, 
importantepesquisador eespecialista emhistóriadaeducação naépocamoderna. 
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A necessidade de valorizar a capacidade de pensar dos educandos, 
deprepará-losparaquestionararealidade,deunirateoriaeprática,deproblematizar, 
nos remete às concepções de John Dewey, que no Brasilinspirou o 
movimento da Escola Nova, liderado por Anísio Teixeira, que nametade do 
séc. XX já defendia a permanência das crianças em períodointegral 
nasinstituições. 
AimplantaçãodoregimedeTempoIntegralsejustificaporváriasrazões:NaDimensã
oDidáticoPedagógica-
Otempomédiodeestudantesbrasileirosemescolaspúblicaséomenordomundo.Ape
sardotempodepermanêncianaescolanãoconstituir-
seemgarantiadequalidade,ooferecimentodeoutrasoportunidadesdeaprendizag
emécondiçãonecessáriaparaformaçãoplena,eestáassociadaamelhoresíndices
dedesempenhonaaprendizagem.Aampliaçãodotempopedagógicotambémperm
itequeaescolaenquantoespaçosocialdeapropriação,elaboraçãoereelaboraçãod
econhecimentos, incorpore em seu currículo atividades para
 odesenvolvimentodecompetênciascognitivaseatitudinaisn
ecessáriasparaaformaçãocidadã. 
Na Dimensão Social e Política da Educação - A Educação de qualidade 
édireito de todos e a escola é um espaço de democratização da 
educação,portanto a escola pública deve oferecer a todos as mesmas 
oportunidadespara que haja o pleno desenvolvimento humano e a real 
inclusão social docidadão, confirmando assim que a educação é capaz de 
transformar umasociedade se der condições de acesso, permanência e 
sucesso na vidaescolardecadacidadão. 
Na Dimensão Político Programática - A escola em tempo integral 
acrescentaatividades diversificadas em seu currículo e propicia o acesso ao 
saberatravés da integração de conteúdos, considerando temáticas da vida 
práticae diárias tratadas nas mais variadas áreas de ensino, tendo como 
finalidadeamelhoriadaqualidadedaeducação. 

 

OProjetoPolítico-

Pedagógico(PPP)éumdocumentodeidentidadedaescolacomotambéminstrumentoteóri

co-metodológico,quetemoobjetivoajudaracomunidade escolar a enfrentar os desafios 

cotidianos de uma forma sistematizada,consciente,coerente,científicaeparticipativa. 

Este projeto é resultado de uma construção coletiva organizada através 

delevantamentodoconhecimentoquestionamentoseexpectativadarealidadedacomunid

ade,representandoassimoidealdogrupo,havendo,portanto,anecessidadede 

transparência, que é o compromisso da escola com a história da sua 

trajetóriaeducacional.Estaconstruçãoaconteceucommomentosdereflexãoeinteraçãoe

ntreos sujeitos da comunidade escolar: professores, alunos, equipe pedagógica, 

direção,pais e funcionários, comprometidos por um mesmo ideal de uma prática 

libertadora,com ações dentro da realidade escolar, com a finalidade da qualidade, 

preparar oaluno para vivenciar o mundo e seus desafios contemporâneos, 

observando 

valoreséticos,políticos,estéticos,econômicosereligiosos,valorizandoahistóriadacomun

idadeeoseucontextosociocultural.Acreditamosqueatravésdeumagestão 
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participativa podem garantir a construção de uma escola democrática e de 

qualidadeecidadã. 

 
2.1 CONCEPÇÕES 

Aconcepçõesqueembasamopensamentodosprofissionaisdainstituiçãosãoexpr

essos abaixo, elaborados a partir de conhecimento provenientes das 

ciênciashumanase sociais,pensamentos estesquesão transmitidosaosalunos. 

Construiraqualidadesocialpressupõeconhecimentodosinteressessociaisdacom

unidade escolar para que seja possível educar e cuidar mediante 

interaçãoefetivadaentreprincípiosefinalidadeseducacionais,objetivos,conhecimentoec

oncepçõescurriculares.Issoabarcamaisqueoexercíciopolítico-

pedagógicoqueseviabilizamedianteatuaçãodetodosossujeitosdacomunidadeeducativ

a. 

 
ConcepçãodeSujeito 

O sujeito, ser humano, biológico, quando em contato com sua cultura, 

vaiaprendendoarealidadeedesenvolvendo-

seafetivamente,socialmenteecognitivamente. Ao nascer, possui necessidades 

básicas que são satisfeitas atravésdooutro,quemedia suarelaçãocomo mundo, 

ohomemvaisemodificando,apropriando-

sedeconhecimentos,desenvolvendosuaautonomiaetornando-seautordesua história 

edahistória humana. 

Aprender, portanto, é uma ação que modifica o estado anterior e se dá 

emformadeprocesso.Transformaraaprendizagememprazernãosignificarealizarumaati

vidade prazerosa, e sim descobrir o prazer no ato de construir ou de reconstruir 

oconhecimento;transformarouampliaroquesesabe;relacionarconhecimentosentresiec

omavida;sercoautoreautordoconhecimento;permitir-seexperimentardiantede 

hipóteses; partir de um contexto para a descontextualização e vice-versa; 

operarsobreoconhecimentojáexistente;buscarosaberapartirdonãosaber;compartilhars

uasdescobertas;integraração,emoçãoecognição;usarareflexãosobreoconhecimentoe

arealidade;conhecerahistóriaparacriarnovaspossibilidades. 
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Concepçõesde Cidadão 

 

Asdemandasdomundomodernoexigemcadavezmaisconhecimentoseautonomiados 

indivíduos como forma de capacitação ou inserção nas diferentes atividadessociais. 

Nesse sentido é almejado que todo cidadão independentemente da faixaetária, seja 

capaz ou disposto a cumprir seus deveres. O grande desafio em 

nossaescolaédarcondiçõesaoseducandosdesetornaremcidadãosconscientes,organiz

adoseparticipativosdoprocessodeconstrução-político-

socialeculturalondeaeducaçãoconstitui-

seemumdosprincipaisinstrumentosdeformaçãodacidadania. 

 
ConcepçãodeSociedade 

Naconcepçãodesociedade,seráconsideradaaquestãodainclusãosocialnaqual o 

estabelecimento de ensino seja um espaço democrático e competente 

paratrabalharcomtodos oseducandos,semdistinção étnica,declasse,gênero 

oucaracterísticaspessoaisoudegrupos,baseando-

senoprincípiodequeadiversidadedevenãosóser aceitacomo desejada. 

 
Concepçõesde Criança 

As leis vigentes no Brasil reforçam a concepção de criança como um 

seratuanteededireitos.Hoje,portanto,acompreensãoquesetemdacriançaéadeumserhis

tóricoeculturalmentecontextualizado.Elaéumsujeitocomidentidadeprópria,em 

processo de desenvolvimento em todas dimensões humanas: 

afetiva,social,cognitiva, psicológica, motora, lúdica e expressiva. As crianças para se 

integrarsocialmente, absorvem valores, crenças e reproduzem condutas e ideias 

partilhadascom outras crianças, jovens, adultos e idosos, mas também operam 

transformaçõesapartir desuas açõesinterpretativas nos contextosemquevivem. 

 
ConcepçõesdeInfância 

Ainfânciaécompreendidacomooperíodododesenvolvimentodoserhumano,que 

vai do nascimento ao início da adolescência. Nesta fase a criança está 

emprocessodedesenvolvimentoemtodasasdimensões:afetiva,social,cognitivapsicológ
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ica motora, lúdica. É um ser histórico e culturalmente contextualizado, 

cujadiversidadesejabiológica,cultural,oucognitivaprecisaserconsideradaerespeitada.J

á a adolescência é a fase que marca a transição entre a infância e a idade adulta, 

 

sendocaracterizadaporalteraçõesemdiversosníveis-físico,mentalesocial-e 

representaparaoindivíduoumprocessodedistanciamentodeformasdecomportamento e 

privilégios típicos da infância e de aquisição de características ecompetênciasqueo 

capacitemaassumirosdeveresepapéissociais doadulto. 

 
ConcepçãodeEducação 

Aranha(1996,p.141)aorelatarosentidodeeducaçãoparaopensadorHegelassim o 

parafraseia “a educação é um meio de espiritualização do homem, 

cabendoaoEstadoainiciativanessesentido.DizHegel:‘SónoEstadotemohomemexistênc

iaracional. Toda educação se dirige para que o indivíduo não continue a ser 

algosubjetivo,mas sefaçaobjetivo, noEstado’”. 

JáparaNérici(1985,p.07)“Umadequadoconceitodeeducaçãoseria,assim,como 

que uma mola propulsora para uma consequente ação educativa que fosse 

útilaohomemeà realidade em queele seencontra inserido”. 

Omesmoautor,numaconcepçãomaisdidáticaremeteáeducaçãocomoum 

processo que visa a explicar as possibilidades do indivíduo, em estreita 
relação com omeio,tendoemvistacapacitá-
loaatuarnomesmocomeficiência,criatividade,eresponsabilidade, com vistas 
primeiras as atendimento de necessidades e aspiraçõesindividuais e vistas 
últimas à continuidade de esforços das gerações, à permanenteatualização 
dos indivíduos e das instituições, ao desenvolvimento social e à 
constanteelevaçãoespiritual dohomem(p.08). 

 

AindaNérici(1985,p.10)propõesegundooautor,outroconceitodeeducação(não 

quero remeter que os conceitos do autor aqui utilizado seja o correto, creioapenas, 

que são fundamentais para que se possa dar prosseguimento ao estudo 

emquestão)onde: 

Educação é o processo que visa levar o indivíduo a explicitar e a desenvolver 
as 
suasvirtualidades,emcontatocomarealidade,tendoemvistapromoveroseudesen
volvimentoespiritual,afimdeleva-
loaatuarnamesmarealidadecomconhecimento,eficiênciaseresponsabilidade,pa
raserematendidasnecessidadespessoais,sociais 
etranscendentaisdacriaturahumana. 

 

Confrontando com o pensamento de Émile Durkhein (1965)apud 
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Aranha(1966,p.167)notamosqueosociólogoelaborouumadefiniçãoparao termoonde: 

A educação é a ação exercida pelas gerações que não se encontram ainda 
preparadaspara a vida social, tem por objeto suscitar e desenvolver, na 
criança, certo número deestado físicos, intelectuais e morais, reclamados pela 
sociedade política no seu conjuntoepelomeioespeciala 
queseacriança,particularmente,sedestine”. 

 

 
 
EducaçãosegundoHolanda(2001): 

e.du.ca.ção: a ação ou o processo de dar ou receber conhecimentos gerais, 
de modo adesenvolver o poder de raciocínio e julgamento e, geralmente, 
preparar intelectualmenteasimesmoouaos outrosparaavida adulta.Do 
latimeducatĭo,-ōnis. 

 

Apósestascompilaçõesdoqueserefereaeducação,avançamos,atualmenteperce

be-se a importância que o Estado e a Comunidade Civil deposita na 

educação,aeducaçãoévistacomoalibertadora,como“salvadoradapátria”,comoaserofut

urodapopulação, o que defato é. 

Pensa-se então que a educação poderá mudar a concepção de muitos, 

eexpandiroshorizontes,mastambémressignificarculturasedestinos.Assimpensando 

como Aranha (1996, p. 234) – que propõe um novo estilo de vida, poisencontramo-

nosnoterceiromilênio,épocadetransformações– colaciona-se: 

Partindo do pressuposto que a educação só pode ser compreendida em 
determinadocontexto histórico, torna-se evidente a atenção aos novos rumos 
a serem perseguidosdaqui em diante, considerada a especificidade. [...] O 
momento exige invenção, comousadiadeimaginaçãoparacriaronovo. 

 

Na concepção de educação estarão definidas as concepções de 

infância,adolescência, adultos e idoso, considerando-se as necessidades, 

diversidades eespecificidades dos educandos a serem atendidos nas modalidades 

oferecidas naredemunicipal de ensino; 

Buscou-

senaimensidãodasideiaselaboradasnodecorrerdahistória,grandeslinhas de 

pensamentos que embasam as várias tendências pedagógicas 

existentesnestemomentohistórico.Umadelas,ainatista,supõeohomemcomoumserque,

aonascer,trazdeterminadoemseuinteriorumasforçaspropulsorasdodesenvolvimento, 

que desabrocha pelo simples fato de ele chegar ao mundo. 

Estemundotemumpapeldecontinentequetestemunhaoaparecimentodefacilidadesoudif

iculdadesconsideradasnaturais.Outragrandelinhadepensamentoéoambientalismo. 

Este nega o determinismo do inato, o apriorismo e considera o 
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meiocomodeterminantedodesenvolvimentohumano.Ohomemévistocomoumsersemfo

rma,que vai sendomodelado pelomundo. 

Enquanto a primeira posição enaltece o ser, suarealização pessoal, 

suacriatividade, seu ritmo próprio; a segunda destaca o fazer, o treino, a repetição, 

aadaptaçãoao ritmo externoeo resultado. 

Percebe-se,destaforma,queoinatismoeoambientalismodefendemposições 

 

complementares que, isoladamente, não privilegiam o todo, não explicam e 

nãofundamentamuma concepçãodehomememconstantetrocacomomundo. 

Essatrocaétrazidaporumaterceiravisãodemundoedehomem,ointeracionismo. A 

visão interacionista avança, neste sentido, e considera o 

mundocomoummeionoqualohomemexistee com oqualinterageparase desenvolver. 

Piaget, um dos representantes desta visão mais totalizadora, vê as 

dimensõesbiológica e psicológica do homem como determinantes das condições de 

interaçãocom o meio, assim como determinadas pelo meio sob forma de elemento 

rico deestímulosparaessedesenvolvimento. 

Segundo Vygotsky (1987), os processos psicológicos elementares, 

comunsaos homens e aos animais, transformam-se em superiores, na espécie 

humana, apartir da relação que o indivíduo estabelece com o mundo e com a cultura 

construídaeelaborada através dahistória. 

Para Klein (1993), tomar a dimensão humana como social é destacar o 

ensinoeconsideraraeducaçãocomoumesforçoconjuntodasociedadeparapermitirqueoi

ndivíduose aproprie dascaracterísticas própriasdestasociedade. 

Conhecendo-se e deixando-se conhecer, o homem, adota por princípios 

asreferências que o ajudam enquanto cidadão a compreender melhor aquilo que faz 

eaquilo que gostaria de fazer. A construção da identidade depende da cultura e 

dasociedadeondeoindivíduoestáinserido,emrazãodasdiferentesculturaseherançashist

óricas.Asculturasatendemaosproblemasdavidadoindivíduooudogrupo,eassociedades 

necessitam da cultura para sobreviverem. Ambas estão 

intimamenterelacionadas:nãohásociedadesemculturaassimcomonãoháculturasemso

ciedade. 

A Escola Municipal Graciela Elizabete Almada Diaz fundamenta-se no 

estudoda concepção de homem que, antes era concebido como sujeito de uma 

identidadequeseformaesetransformanasrelaçõessociaisque 
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estabelececomasociedadeeao mesmo tempo vai transformando-se num processo 

contínuo, que se estende portodasuavida. 

 

ConcepçãodeEscola 

Asconcepçõespedagógicasquepermeiamotrabalhoeducacionalestãosempre 

ligadas a um tempo, a uma sociedade e estas condicionam as suas práticas.De 

forma geral, duas visões sobre o processo ensino-aprendizagem podem 

serdestacadas:umaperspectivadetransmissãodeconhecimentoseoutradeconstrução 

deconhecimentos.Opontodevistatradicional,queenfatizaatransmissãodeconheciment

os, tem como característica a reprodução, recorrendo à memorização, àaquisição de 

modelos pré-estabelecidos, com pouca margem para a dúvida e adiversidade de 

respostas possíveis. A perspectiva que privilegia a construção 

doconhecimentoapontaparaumaeducaçãoproblematizadora,comênfasenosdesafiose 

na resolução de problemas; busca desenvolver a visão crítica, a curiosidade, 

apesquisa e a criatividade. Ressalta a possibilidade de diferentes respostas para 

umamesma questão. A aprendizagem é um fenômeno que ocorre na vida do ser 

humanocomo objetivo depromoverseudesenvolvimento. 

 

Concepçãoeducacionaldocontextoemqueaescolaestáinserida 

A importância da educação na vida de uma pessoa é algo inquestionável, 

poisé através dela, que se promove o desenvolvimento cultural, social, ético, 

cognitivo,entreoutros;enfimépelaeducaçãoqueocorrea humanizaçãodohomem. 

Aeducaçãopodeocorrerdeváriasformas,comoaeducaçãoformal,ainformaleanão

-formaleemvárioslugares,nafamília,atravésdaTV,igrejaseoutros,porémé na escola o 

lugar onde ocorre de forma sistematizada a transmissão de um 

saberhistoricamenteacumulado.Énesteespaçoqueocorreoencontrodeumaculturamais

populareumsabermaisfamiliareregional,trazidospeloeducando,comumaculturae um 

saber mais elaborado e amplo oferecido pela escola, como condição para 

queeledesenvolva todasas suaspotencialidades. 

A educação se inicia desde o nascimento, e ocorre por toda vida, visto que 

ohomem não é um ser “pronto” e está sempre se transformando. Tudo que 

acontecenaeducação–

osobjetivoseconteúdoquesãoselecionados,asformasdeensinareaprender que são 

privilegiadas, as relações que se estabelecem entre professores,educandos, direção 
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e comunidade, entre outros, estão relacionadas à 

determinadamaneiradepensar.Omundodaeducaçãonãoé,comoingenuamentesepens

ouemtempos passados, um espaço autônomo, isolado e independente, desvinculado 

deoutros“mundos”:dotrabalho,dapolítica,daeconomia,etc..Aocontrário,aeducaçãoestá

inseridanocenáriosocialmaisamplo,integrandoumaredederelaçõescomplexasenemse

mpre explicitadas. 

 
ConcepçãodeDesenvolvimentoeaprendizagem 

ParaPiaget,oconhecimentoéconstruídoapartirdeoutroseosprimeirossãoaqueles

queindivíduotrazconsigoaonascer,ouseja, sãohereditários. 

Na teoria de Piaget (1991, 2001), o equilíbrio faz parte do 

desenvolvimentocognitivo, sendo uma propriedade intrínseca e constitutiva da vida 

orgânica e 

mental,enquantoaaprendizagemconstituiumdosaspectosdodesenvolvimentoesecarac

teriza pela modificação (equilibrada) do comportamento em correspondênciacomas 

aquisiçõesadvindasda experiência. 

Daíaimportânciadeconhecermoserefletirmossobreorealsignificadododesenvolv

imentoeaprendizagemquenãoseresumemapenasaoespaçodaescola,masestãopresen

tesemdiversosambientesesituaçõescomo:emcasa,narua,notrabalho,nolazer,emconta

toosprodutosdatecnologiaenocontatocomanatureza. 

Comomundoemconstanteevoluçãoéprecisoqueocorrammudançastambém 

noprocessodeensino aprendizagem enaEducação emgeral. 

Oalunonãoaprendemaisporreprodução,éumdesafioparoprofessortornar-

seummediador,ampliaraspossibilidadesdeparticipaçãosocialdeconhecimentodarealid

ade, criticidade e criatividade, resgatar valores e ampliar ideias bem 

comodesenvolvercompetênciasparaainterpretaçãoeresoluçãodeproblemas,oprofesso

rtemcompromisso comaaprendizagemdosalunos. 

NaspalavrasdoEducadorPauloFreire,nãoexisteensinosemaprendizagem.Parae

leevárioseducadorescontemporâneos,educaralguéméumprocessodialógico, um 

intercâmbio constante. Nessa relação, educador e educando trocampapeis o tempo 

inteiro: o educando aprende ao passo que ensina e aprende com ooutro. 

 
ConcepçãodeAvaliação 

A avaliação deve ser continua e cumulativa. Os testes serão instrumento 
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doprofessor a fim de avaliar e levantar das causas que induziram o educando ao 

erro ecriarestratégias para que ele assupere. 

Aauto-

avaliaçãopelosgrupospermitiráaoeducandodetectarseuprogressoedeficiências e os 

participantes do grupo engajamento na solução dos problemasexistentes. 

Aavaliaçãodaaprendizagembaseia-senaconcepçãodeeducaçãoque 

 

norteiaarelaçãoprofessor-educando-conhecimento-vidaemmovimento,devendoser 

um ato reflexo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa, premissa básica 

efundamental para se questionar o educar, transformando a mudança em ato, 

acimadetudo, político. 

Em nível operacional, a avaliação da aprendizagem tem, como referência, 

oconjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções que os 

sujeitosdo processo educativo projetam para si de modo integrado e articulado com 

aquelesprincípios definidos para a Educação Básica, redimensionados para cada 

uma desuasetapas,bem assimnoprojetopolítico-pedagógicodaescola. 

A verificação do rendimento escolar é de nossa responsabilidade, na forma 

donosso regimento interno e do nosso projeto político pedagógico compreendendo 

aavaliaçãodoaproveitamentoedaapuraçãodaassiduidade,apartirdasdeterminações 

dadas pela Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, paratodaaRede 

Municipalde Ensino. 

 
ConcepçãodeCulturae Diversidade 

Noespaçodemocráticocomoéoambienteescolarénecessáriorespeitaradiversida

de,poiscadapessoaéumserúnicoeasmudançasdeatitudeporsisónãopromovematransf

ormação.Sãonecessáriasumarededeapoioaoaluno,aosprofissionaiseafamília,principa

lmenteocomprometimentodacomunidadeescolar. 

Dentrodetodaproblemáticaqueenvolveadiversidadeculturalsurge,portantoa 

necessidade de saber como compreender o outro, o diferente no seu mundo 

decultura, sem excluí-lo por antecipação, por isso através de análise e 

discussõesrealizadas consideramos importante conhecer antes de fazer 

prejulgamentos. E noque diz respeito ao professor, em sua prática pedagógica, é 

preciso conhecer o meioem que os alunos estão inseridos, para atender as 

diferentes culturas presentes nasalade aula. 
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ConcepçãodeIdentidadeeDiferença(Autonomia) 

Refere-se ao progressivo conhecimento que as crianças vão adquirindo de 

simesmas, desenvolvendo progressivamente a independência na realização das 

maisdiversas ações, conhecendo o próprio corpo, seus limites e as sensações que 

eleproduz,adquirindoatitudesehábitosadequadosàvidasocial.Duranteoprocessode 

 

socializaçãoacriançaampliaoslaçosafetivoscomoutrascriançasecomosadultos, 

contribuindoparaqueoreconhecimentodooutroeaconstataçãodasdiferençasentreaspes

soassejam valorizadaseaproveitadasparaoenriquecimentodesipróprias. 

 

2.2 CONCEPÇÃOPEDAGÓGICA,FILOSÓFICASEPSICOLÓGICAS 

ConcepçãoPedagógica 

Aorganizaçãodidáticaestáintegradaaoseixostemáticosnorteadoresquetemporo

bjetivoorientaroplanejamentodotrabalhopedagógico,quedeveestarfundamentadonalin

hapedagógicaprogressistaadotadapelaSecretariaMunicipaldeEducaçãoe 

EnsinoIntegral de Paranaguá. 

Esta linha pedagógica foi adotada em virtude de acreditarmos na 

educaçãocomo transformação social, partindo da análise crítica das realidades 

sociais quesustentam asfinalidades sociopolíticasdaeducação. 

Respeitando as especificidades das etapas da vida humana em suas 

fases:infância, adolescência, idade adulta e velhice, adotamos um trabalho 

pedagógicopautadonacombinaçãoentreaPedagogiadaEscolaNova,representada,por

AnísioTeixeira, que valoriza o indivíduo como ser livre, ativo e social, tendo o 

educando 

eseuprocessodeaprendizagemcomocentrodeatividadeescolar.SomadaàPedagogia 

Libertadora que propõe uma forma de educação com conteúdos 

críticos,voltadosàrealidade,ondeosconteúdossãoferramentasdetransformaçãodareali

dadevividapeloeducando,tornando-ocapazdecompreendê-laebuscarformaspara 

transformá-la. Associada à Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos que propõeuma 

interação entre conteúdo e a realidade concreta, visando à transformação 

dasociedadeatravés do"saber elaborado". 

Embasando a Proposta Educacional do Município temos as contribuições 
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dealgunsteóricosquetrazememsuasconcepçõesaspectosnecessáriosàcompreensãod

asrelaçõesentredesenvolvimento,aprendizagem,relaçãointerpessoal, afetividade, a 

relação cultura e educação, ajustadas às situações deaprendizagem. Entre eles as 

contribuições de Piaget, Vygotsky, Freinet, 

Adorno,Wallon,Gramsci,Dewey,DarcyRibeiroePauloFreire,pedagogos,psicólogos,soc

iólogos e filósofos, com visões de mundo e projetos educacionais explícitos 

eimplícitos, voltados para emancipação humana, para a democracia e para 

igualdadesocial. 

 
ConcepçãodeEducaçãoInfantil 

AEducaçãoinfantilsofreugrandestransformaçõesnosúltimostempos.Oprocesso 

de aquisição de uma nova identidade para as instituições que 

trabalhamcomcriançasfoilongoedifícil.Duranteesseprocessosurgeumanovaconcepçã

odecriança, totalmente diferente da visão tradicional. Se por séculos a criança era 

vistacomo um ser sem importância, quase invisível, hoje ela é considerada em todas 

assuasespecificidades,com identidade pessoale histórica. 

Sendoassim,aEducaçãoInfantildeumaperspectivaassistencialistatransforma-se 

em uma proposta pedagógica aliada ao cuidar, procurando atender 

acriançadeformaintegral,ondesuasespecificidades(psicológica,emocional,cognitiva,fí

sica, etc…)devem ser respeitadas. 

A Educação Infantil contextualizada e desenvolvida neste Estabelecimento 

deEnsino parte do previsto na Constituição Federal (1988), sedo a primeira etapa 

daeducaçãobásica,atendendocriançasentre04a05empré-

escola.Porsuaespecificidade é discutida a partir de três eixos: a perspectiva da 

criança, dos pais,dosprofessores. 

Acriançaemsuaformaçãoencontranaescolaoprimeiroespaçodedescobertas, 

socialização, aprende com cada criança ao seu redor. Identificam-secom as histórias 

contadas e recontadas. Sim,... Criança vive com a mesma emoção,independente se 

é a mesma história, cria e recria em seu imaginário. Visita oscastelos, enfrenta os 

monstros, veste-se de herói, mesmo não saindo do cantinho deleitura. Observa e 

interpreta a identidade de seus personagens. Este período lúdicoimensurável, de 

estabelecer relações, trocas e definições de papeis que gera umadultomelhor. 

Asrelaçõescriança-criançanãoocorresemconflitossemnegociações,descobrir 

diferenças e similaridades, faz parte. Adquirir autonomia e independênciatambém. 

mailto:gracielaeadiaz@gmail.com


EscolaMunicipalemTempoIntegral“GracielaElizabeteAlmadaDiaz” 
Rua:DimasMaia -S/N°-

VilaItiberê,IlhadosValadares,Paranaguá-Paraná -
CEP:83.252-000 

Telefone/fax:(41)3420-2804e-mail:gracielaeadiaz@gmail.com 

28 

 

 

Ao sentir sua adaptação na escola, esta incentiva os pais a deixar o alunono portão 

e este entrar sozinho e ir até sua sala. Para tal a proposta pedagógica daescola 

conta com o material de apoio didático da coleção Entrelinhas-Sistema 

deEducaçãoSEFEeapartirde2019aEscolaaderiuotrabalhodaEscoladaInteligênciae as 

Novas Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Ospilaresdesubsídiosquevalorizamconhecimentoshistoricamenteconstruídossobre 
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omundofísico,socialecultural.“Compreenderooutrodentrodessecontextodesenvolveu

molhar diferenciado,respeitandoe valorizandoassemelhanças 

ediferençasquecontemplamadiversidadequecompõeanossaespécie”(www.escoladain

teligencia.com.br). 

A estrutura física e estética é pensada e adaptada para a introdução ao 

mundodas letras. A organização consiste em manter uma rotina tão imprescindível 

paraexploração do Brincar e da socialização. Segundo o Plano Nacional da 

Primeirainfância os “espaços de aprendizagens requerem jogos e projetos temáticos 

quemotivemodesbravardasexperiênciasnovas”(http://primeirainfancia.org.br/wp-

content/uploads/2015/01/PNPI-Completo.pdf). 

Dopontodevistadospaisefamíliaaexpectativasqueevolvemosmesmosparadeixar

pelaprimeiravezseusfilhosemoutroambientesuperamaansiedade.Sentimentos e 

atribuições são impactados com a necessidade de subsistência eemprego. 

Fundamental a escola conhecer a comunidade local e promover 

atividadesdeaproximação.Quebrarparadigmaserepensarpráticasdeacolhimentocomo

utrasformas e formulas de pertencimento, associado a participação por meios de 

redessociais, APMF, Conselho Escolar e multimídias. A construção de um Sujeito 

deDireitosperpassaeseentrelaçacom umasociedadeem constantemudança. 

Por conseguinte, na perspectiva do professor, que este seja capaz de 

promovera realidade de dois processos indissociáveis de educar e cuidar. A clareza 

de duasferramentas carinho e segurança, para quem guia cidadãos ávidos para 

conhecer omundo. 

 
ConcepçãodeEnsinoFundamental 

Aeducaçãodevesergratuita,pelomenosacorrespondenteaoensinoelementarfunda

mental.Oensinoelementaréobrigatório.Entretanto,noBrasil,osdadosestatísticos 

relativos aos índices de acesso e aproveitamento escolar apontam que aconquista 

desse direito, na prática, ainda está aquém da realidade almejada 

pelasociedadebrasileira. 

Conforme o PNE, a determinação legal (lei n° 10. 172/2001, meta 2 do 

EnsinoFundamental) de implantar progressivamente o Ensino Fundamental de nove 

anos,pela inclusão das crianças de seis anos de idade, tem duas intenções: 

oferecermaioresoportunidadesdeaprendizagemnoperíododaescolarizaçãoobrigatória
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assegurar que ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças 

prossigamnosestudos,alcançandomaiornívelde escolaridade. 

Oensinofundamentalconsisteemumdosníveisdaeducaçãobásica,obrigatória no 

Brasil. Ele tem duração de nove anos e é direcionado na maioria dasvezesás 

pessoas comidadeentre6e14anos. 

O objetivo principal do ensino fundamental é a formação básica do cidadão. 

Deacordo com o artigo 32 da lei n°9394/2006, a Lei de diretrizes e Bases da 

Educação(LDB) do Brasil, é necessário que o aluno já tenha o domínio da leitura e 

da 

escritaparaodesenvolvimentoeacapacidadedeobternovosconhecimentosatravésdesta

shabilidades. 

Também é necessário que o aluno tenha uma compreensão do ambiente 

socialem que é inserido e que consiga evoluir esta habilidade e sociabilidade e dos 

valoresquefundamentamasociedade(https://www.significados.com.br/ensino-

fundamental). 

A Escola obrigatoriamente fornecer pelos menos 200 dias efetivos de aula, 

comduraçãode no mínimo4h.diárias. 

 
EnsinoemTempoIntegral 

OEnsinoIntegraltemcomoobjetivopromoverapermanênciadoeducandonaescola

emhorárioampliado,assistindo-ointegralmenteemsuasnecessidadesbásicas e 

educacionais,reforçando o aproveitamento escolar, aautoestima e osentimentode 

pertencimento. 

 
Concepçãode AtendimentoEducacionalEspecializado 

A Educação Especial, como modalidade transversal a todos os níveis, 

etapasemodalidadesdeensino,éparteintegrantedaeducaçãoregular,têmcomofinalidad

eassegurareducaçãodequalidadeatodososeducandoscomnecessidadeseducacionais 

especiais, em todas as etapas da Educação Básica, oferecendo 

apoio,complementação,suplementaçãoe/ousubstituiçãodosserviçoseducacionaisregu

lares. 

A inclusão adaptar-se-á, transformar-se-á, para onde inserir em suas 

classesregulares, crianças e jovens portadores de deficiência que estão em busca 
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do 

seuplenodesenvolvimentoeexercíciodacidadaniaeondetodososenvolvidospossibilitem 

o cultivo dos bens sociais e culturais, considerando as experiências e as 

 

necessidadesdoseducandos,dospais,dosmembrosdacomunidade,dosprofessores,enf

im,dosenvolvidosdiretamente noprocessoeducativo. 

As pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter acesso as 
escolascomuns que deverão integrá-las numa pedagogia centralizada na 
criança, capaz deatenderaessas necessidades. 
Adotarcom 
forçadeleioucomopolítica,oprincípiodaeducaçãointegradaquepermiteamatrícul
a de todas as crianças em escolas comuns, a menos que haja convincentes 
paraocontrário.(CONFERENCIAMUNDIALSOBRENECESSIDADES 
ESPECIAIS) 

 

ConcepçãodeClasseEspecial 

É um serviço de natureza pedagógica, no qual o professor especializado 

emeducaçãoespecialrealizaacomplementaçãoousuplementaçãocurriculares,utilizando

equipamentoematerialespecífico.Esseserviçorealiza-sepreferencialmente nas escolas 

e quando não se tem essa condição, em local 

dotadodeequipamentoserecursospedagógicosadequadosàsnecessidadesespeciaisdos

educandos,comoclínicasparceirasdaescola.Podeserrealizadoindividualmenteouempeq

uenosgrupos.Otrabalhotemcomoobjetivodesenvolverereforçarascapacidades 

sensoriais e intelectuais, motoras e de prontidão que antecedem 

oprocessodeaquisiçãodeleituraeescrita,embuscademaiorintegraçãodomovimento,pens

amentoelinguagem. 

 
2.3. CONCEPÇÃODEAVALIAÇÃOINTEGRALDACRIANÇA,NAEDUCAÇÃOINF

ANTILEENSINOFUNDAMENTAL 

Aavaliaçãoconstaráqueserácontínua,cumulativa,somatória,formativa,compreval

ência dos aspectos qualitativos, sobre os quantitativos, apresentando seuscritérios e 

instrumentos, respeitando os mesmos, inerentes a cada etapa: EducaçãoInfantile 

EnsinoFundamental. 

Hoje,aavaliaçãoassumeumcaráterprocessual,considerandoumdiagnósticoprévio

,buscandoavaliaraqualidadedoaprendizado;eformativo,exigindoobservaçãoe 

registropermanenteporpartedo professor. 

O processo de avaliação inclusiva acompanha o percurso de cada estudante,a 

evolução de suas competências e conhecimentos, verificando o progresso 
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doseducandosnaorganizaçãodosestudos,notratamentodasinformaçõesenaparticipação

davidasocial,criandoinstrumentosqueexercitem/auxiliemoseducandos a adquirir o 

hábito de refletir sobre as ações que realizam na escola e 

 

comoestão vivenciando aexperiência de aprender. 

Caberá a cada professor utilizar os instrumentos pertinentes aos 

objetivostraçados, dentre eles: registros, anotações diárias do professor, portfólios e 

demaisarquivosdeatividadesdoseducandos,diáriosdeclasse,provaseauto-avaliação. 

 

AvaliaçãonoEnsinoFundamental 

Aavaliaçãodoeducandoserácontinua,deformaglobal,atravésdaverificaçãoda 

aprendizagem, em atividades realizadas dentro ou fora da sala de aula e atravésda 

apuraçãodafrequência. 

Naavaliaçãodoseducandosserádadamaiorênfaseaosresultadosobtidosnodecor

rerdoanoescolarquecontarácomarecuperaçãoparalela,aplicadaapartirdoscritériosesta

belecidosnestalei. 

Os critérios para a verificação do rendimento escolar, deverão atender 

aospressupostosbásicosdeavaliação,previstonalegislaçãosuperiorenaLeiComplemen

tar69/07,comatençãoespecialparaascondiçõesdocrescimentohumanoedas 

situaçõessociais dos educandos. 

Aavaliaçãodorendimentoescolarseráexpressanumaescaladevaloresde0(zero)a

10,0 (dez),admitindo-sefracionamentode0,5(zerovírgulacinco)pontos. 

Aformadeexpressaroresultadodorendimentoescolardeveráobservar: 

I - O período letivo terá 03 (três) trimestres onde estarão registrados 

emboletins, expedidos pelo Estabelecimento de Ensino aos educandos; as médias 

dasverificações de rendimento do educando nas disciplinas em que a Matriz 

Curriculardeterminarparaotrabalhojuntoa cadasériedoEnsinoFundamental; 

II - Os educandos devidamente matriculados, em quaisquer das séries 

doEnsinoFundamental,terãoquealcançaremtodasasdisciplinas,asomaanualde20(vint

e)pontos,ouseja,média5,0(cinco)emcadabimestre,por disciplina. 

MediaAnual =1ºTri+ 2° Tri+ 3º Tri=5,0 

3 

Asíntese do Sistemade Avaliação dainstituição de ensino acontece 

daseguintemaneira: 
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0,0–4,9=Reprovado 5,0– 10,0=Aprovado 

Oprocessodepromoçãodoseducandos,aofinaldecadasérieenaconclusãodosres

pectivosníveisdeensino,ficaránadependênciadecritériosestabelecidospor 

 

esteSistemaMunicipaldeEnsinoeseráemtodososcasos,umprocessodecorrente 

dacompetenteavaliaçãodorendimentoescolar,previstotambémnoprojetopedagógicoe 

norespectivo regimento escolar. 

Paraqueoeducandoobtenhaaprovaçãoeconsequentepromoção,énecessário 

que tenha frequentado, pelo menos, setenta e cinco por cento (75%) 

dototaldehorasda respectiva série ecurso. 

A avaliação da aprendizagem no Ensino Fundamental, de caráter 

formativopredominandosobreoquantitativoeclassificatório,adotaumaestratégiadeprogr

essoindividualecontínuoquefavoreceocrescimentodoeducando,preservando a 

qualidade necessária para a sua formação escolar, sendo 

organizadadeacordocomregras comuns aessasduasetapas. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

EducaçãoBásica, a avaliação da qualidade associa-se a ação planejada, 

coletivamente, pelossujeitos da escola e supõe que tais sujeitos tenham clareza 

quanto aos princípios 

efinalidadesdaeducação,alémdoreconhecimentoeanálisedosdadosindicadospeloIDE

B e/ou outros indicadores municipais, dando à relevância de um projeto político-

pedagógicoconcebidoeassumidocoletivamentepelacomunidadeeducacional,respeitad

asas múltiplas diversidadeseapluralidadecultural. 

 
AvaliaçãonoEnsinoemTempoIntegral 

A avaliação será feita através de análise permanente dos dados, 

avaliaçãoprocessual,diagnósticaederegistrodescritivorelacionadoàassiduidadedoedu

cando. 

A avaliação não deve ser considerada um fim, mas um elemento 

integradoentreoensinoeaaprendizagem,visandooportunizartantoasuperaçãodasdificul

dadesencontradas,comoumamaneiradoseducandosperceberemseusavanços e 

possibilidades. Ao professor cabe a reflexão contínua sobre sua práticaeducativa. 

 

 
2.4 PRÍNCIPIOSNORTEADORESEOBJETIVOS 
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Busca-se um ambiente favorável para o aprendizado e boa convivência, 

destemodo a instituição busca que todos os docentes, funcionários, pais e 

comunidadecorroborem para a formação do educando, tornando este uma pessoa 

solidária, 

 

amistosaecordial.Ointuitomaioréaconstantebuscapelamelhorasocialdosujeito, 

mediadapelosgestores,coordenadores,orientadores,professores,pais,educandos,fun

cionários, mantenedores, sempre com o objetivo de harmonizar o ambiente 

daescolaemprol dosestudantes,mitigandoosconflitosevalorizandoo respeito. 

Aescoladequalidadesocialadotacomocentralidadeodiálogo,acolaboração,ossuj

eitoseasaprendizagens,oquepressupõe,semdúvida,atendimentoarequisitostais como: 

I. Revisãodasreferências conceituaisquantoaosdiferentesespaçosetempos 

II. educativos,abrangendoespaçossociaisnaescolaeforadela; 

III. Consideração sobre a inclusão, à valorização das diferenças e o 

atendimentoàpluralidadeediversidadecultural,resgatandoerespeitandoosdireito

shumanos,individuaisecoletivoseasváriasmanifestaçõesdacomunidade; 

IV. Foconoprojetopolítico-pedagógico,nogostopelaaprendizagem,enaavaliação 

das aprendizagens como instrumento de contínua progressão dosestudantes; 

V. Inter-relaçãoentreorganizaçãodocurrículo,dotrabalhopedagógicoeda 

VI. jornadadetrabalhodoprofessor,tendocomofocoaaprendizagemdoestudante; 

VII. Preparaçãodosprofissionaisdaeducação; 

VIII. Compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida 

comoespaço formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a 

suautilizaçãoeacessibilidade; 

IX. Integraçãodosprofissionaisdaeducação,osestudantes,asfamílias,osagentesda 

comunidadeinteressados na educação; 

X. Valorizaçãodosprofissionaisdaeducação,comprogramadeformação 

XI. continuada, critérios de acesso, permanência, remuneração compatível com 

ajornadadetrabalhodefinidano projetopolítico-pedagógico; 

XII. Realizaçãodeparceriacomórgãos,taiscomoosdeassistênciasocial,desenvolvim

ento e direitos humanos, cidadania, ciência e tecnologia, 

esporte,turismo,culturaearte,saúde,meioambiente; 

XIII. Efetivar a articulação pedagógica entre os professores que atuam na sala 

derecursos multifuncionais e os professores das salas de aula comuns, a fim 
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depromoverascondiçõesdeparticipaçãoeaprendizagem doseducandos. 

 

Assim, a gestão da convivência e as situações em que se torna necessária 

àsolução de problemas individuais e coletivos pelas crianças devem ser 

previamenteprogramadas, com foco nas motivações estimuladas e orientadas pelos 

professorese demais profissionais da educação, respeitados os limites e as 

potencialidades 

decadacriançaeosvínculosdestacomafamíliaoucomoseuresponsáveldireto.Deve-

seconsiderarocurrículocomoconjuntodeexperiênciasemquesearticulamsaberesda 

experiência e socialização do conhecimento em seu dinamismo, 

depositandoênfase:nagestãodasemoções;nodesenvolvimentodehábitoshigiênicoseali

mentares;navivênciadesituaçõesdestinadasàorganizaçãodosobjetospessoaise 

escolares; na vivência de situações de preservação dos recursos da natureza; 

nocontatocomdiferenteslinguagensrepresentadas,predominantemente,porícones– 

enãoapenas pelo desenvolvimentodaprontidãopara a leitura eescrita –

,comopotencialidadesindispensáveisàformaçãodo interlocutorcultural. 

Aescolaatendeaositensdescritosaseguir:EducaçãoInfantil,EnsinoFundamental,Edu

cação Inclusiva e Ensino Integral, 

 

I –PRINCÍPIOSNORTEADORES 

 Cabeaoprofessorreconhecerasdiferençasnacapacidadedeaprenderdos alunos, 

para poder ajudá-los a superar suas dificuldades e avançarnaaprendizagem; 

 A partir desta análise a avaliação constitui-se em um momento reflexivosobre 

teoria e prática no processo ensino-aprendizagem. Ao avaliar 

oprofessorestaráconstatandoascondiçõesdeaprendizagemdosalunos,paraprove

rmeiosparasuarecuperaçãoenãoparasuaexclusão; 

 A concepção de criança como cidadã como sujeito histórico, criador decultura, 

devendo sua educação ter o mesmo grau de qualidade que seexigepara as 

demaisetapasda educação. 

 
II -OBJETIVOSDAESCOLA 

 Respeitarasmúltiplasdiversidades; 

 Responsabilidadequantoverificaçãodorendimentoescolar; 

 Pensaremestratégiasdeassiduidade 
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 Acompanhamentoeregistrododesenvolvimentodosalunos; 

 

 Elaboraçãodeinstrumentoseprocedimentosdeobservação; 

 Recuperaçãodeestudos; 

 Oportunizarasuperaçãodasdificuldadesencontradas; 

 Reflexãocontínuadapráticaeducativa; 

 Selecionarastécnicasadequadasparaavaliar,umavezqueaavaliaçãorefletetantos

obreoníveldotrabalhodoprofessorquantoaaprendizagem doaluno. 

 

3. DIAGNÓSTICOEDEFINIÇÃODEMETAS 

Não é simples selecionar o que ensinar, mas precisamos refletir sobre 

quaissaberespoderãosermaisrelevantesparaoconvíviodiáriodosalunosquefrequentam

nossaEscolaeparasuainserçãocadavezmaisplenanasociedade,poiselestêmodireitode

aprenderosconteúdosdasdiferentesáreasdeconhecimento. Éfundamental que cada 

professor se sinta desafiado a repensar o tempo pedagógico,analisando se ensina o 

que é de direito para os estudantes e se a 

seleçãodeconteúdos,capacidadesehabilidadesé,defatoimportantenaquelemomento,c

onsiderandoqueessesalunosapresentamcaracterísticassingularesdessasetapasdode

senvolvimento. 

Assim, propomos que cada professor ao planejar as situações didáticas, 

reflitasobre os estudantes, considerando o desenvolvimento integral deles, 

contemplandoascaracterísticas culturais eindividuais. 

 
3.1 EIXOENSINOE APRENDIZAGEM 

Éimportanteconhecererefletirsobreorealsignificadodoensinoedaaprendizagem

quenãoseresumeapenasaoespaçodaescola,mas estãopresentesemdiversos 

ambientes esituações. 

A escola vem procurando melhorar o desenvolvimento de sua atuação 

comoinstituição educacional tendo como principal meta o ensino-aprendizagem 

efetivo,repensando os conteúdos e novas abordagens das metodologias melhorando 

assimapráticapedagógica.Acreditamosqueumdosmaioresdesafiosquetemosrefere-

sea pouca ou quase nula participação dos pais na vida escolar de nossos alunos, 

faltadecomprometimentocomassiduidadedosfilhosoqueprejudicaaaprendizagem. 
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3.1.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS DO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEMIDEB 

IdebéoÍndicedeDesenvolvimentodaEducaçãoBásica,criadoem2007,peloInstitut

oNacionaldeEstudosePesquisasEducacionaisAnísioTeixeira(Inep),formulado para 

medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas 

paraamelhoriadoensino. 

O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o 

monitoramentodaqualidadedaEducaçãopelapopulaçãopormeiodedadosconcretos,co

moqual 

asociedadepodesemobilizarembuscademelhorias.Paratanto,oIdebécalculadoa partir 

de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médiasde 

desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação 

sãoobtidosapartir doCensoEscolar,realizado anualmente. 

As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas 

emunicípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os 

estadoseoPaís,realizadosacadadoisanos.AsmetasestabelecidaspeloIdebsãodiferenci

adas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 

6pontosaté2022,médiacorrespondenteaosistemaeducacionaldospaísesdesenvolvido

s. 

 
I –ÍNDICECOMPARATIVO:ESCOLAXMUNÍCIPIO 

 

 IdebObservado 

4ªsérie/ 5ºano 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Paranaguá 4,0 4,1 4,8 4,3 5,1 5,5 5,3 

Escola 3,9 3,9 4,6 3,6 4,4 5,2 4,9 
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 MetasProjetadas 

4ªsérie/ 5ºano 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

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

Escola 3,9 4,3 4,7 5,0 5,2 5,5 5,8 6,1 

 
 

 

II –ÍNDICECOMPARATIVO:IDEBOBSERVADOXMETASPROJETADAS 
 

 
Escola 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

IdebObservado 3,9 3,9 4,6 3,6 4,4 5,2 4,9 

MetasProjetadas 3,9 4,3 4,7 5,0 5,2 5,5 5,8 
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SAEB 

AsescalasdeproficiênciadeLínguaPortuguesa(Leitura)eMatemáticado 

Saebsãocompostasporníveisprogressivosecumulativos.Issosignificaqueaescalaestá 

organizada em níveis que vão da menor para a maior proficiência, e que cadanível 

de desempenho acumula também os saberes e habilidades do(s) 

nível(is)anterior(es).Assim,quandoumquantitativo(%)dealunosfoiposicionadoemdeter

minadoníveldaescala,pressupomosqueestesalunos,alémdeteremdesenvolvido as 

habilidades descritas neste nível, provavelmente também tenhamdesenvolvidoas 

habilidades dosníveis anteriores. 

 
I –MATEMÁTICA2019 

 
Nível NotaçãoMédia 

Nível0-Desempenhomenorque125 0.00 
Nível1-Desempenhomaiorouiguala125emenorque150 0.88 

Nível2-Desempenhomaiorouiguala150emenorque175 6.80 

Nível3-Desempenhomaiorouiguala175emenorque200 20.65 

Nível4-Desempenhomaiorouiguala200emenorque225 21.58 

Nível5-Desempenhomaiorouiguala225emenorque250 20.03 

Nível6-Desempenhomaiorouiguala250emenorque275 15.83 

Nível7-Desempenhomaiorouiguala275emenorque300 10.14 

Nível8-Desempenhomaiorouiguala300emenorque325 4.09 

Nível9-Desempenhomaiorouiguala325emenorque350 0.00 

Nível10-Desempenhomaiorouiguala350 0.00 
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II –LINGUAPORTUGUESA 

 
Nível NotaçãoMédia 

Nível0-Desempenhomenorque125 0.00 

Nível1-Desempenhomaiorouiguala125emenorque150 3.36 

Nível2-Desempenhomaiorouiguala150emenorque175 20.81 

Nível3-Desempenhomaiorouiguala175emenorque200 19.42 

Nível4-Desempenhomaiorouiguala200emenorque225 17.35 

Nível5-Desempenhomaiorouiguala225emenorque250 20.79 

Nível6-Desempenhomaiorouiguala250emenorque275 11.71 

Nível7-Desempenhomaiorouiguala275emenorque300 5.72 

Nível8-Desempenhomaiorouiguala300emenorque325 0.00 

Nível9-Desempenhomaiorouigualque325 0.0 

 
 

 

 

ANA 

AAvaliaçãoNacionaldaAlfabetização(ANA)temcomoobjetivoaferironível 

dealfabetizaçãoeletramentoemLínguaPortuguesaealfabetizaçãoemMatemática,por 

meio de testes cognitivos. Além dos testes, a ANA oferece um conjunto 

deindicadores importantes para análise do contexto do trabalho realizado pela 

escola.Naediçãode2016,aplicadade14a25denovembro,participaramdaavaliaçãocerca

de2,2milhõesdeestudantesmatriculadosno3oanodoEnsinoFundamentalemmaisde48

milescolaspúblicas. 

A terceira edição da ANA foi realizada entre 14 e 25 de novembro de 2016 

emescolas públicas com pelo menos dez estudantes matriculados no 3º ano do 

EnsinoFundamental, naquele ano. Foram aplicados testes de Leitura, Escrita e 

Matemática.OsdeLeituratinham20questõesderespostaobjetiva,comquatroalternativas
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O teste de Escrita tinha três questões de resposta construída, por meio das quais 

oestudante teve de escrever duas palavras de estruturas silábicas distintas, com 

baseem imagem, e produzir um pequeno texto, a partir do comando da questão. E o 

testedeMatemáticatinha20questõesderespostaobjetiva,comquatroalternativascada. 

 
I –ESCALADEPROFICIÊNCIA EMLEITURA 

 

 2016 2014 2013 

Nível1(até 425pontos) 11,49% 6,41% 3,99% 

Nível2(maiorque425 até525pontos) 45,98% 48,72% 51,04% 

Nível3(maiorque525 até625pontos) 36,78% 38,46% 37,82% 

Nível4(maiorque625pontos) 5,75% 6,41% 7,15% 

 
 

 

II – DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES DE SUA ESCOLA POR NÍVEL 

DEPROFICIÊNCIA ESCRITA 

 2016 2014 2013 

SemPontuação 0,00% 0,00% 0,00% 

Nível1:Desempenhoaté 400pontos 27,59% 5,13% 5,98% 

Nível2:Desempenhomaiorque400até500pontos 0,00% 6,41% 25,11% 

Nível3:Desempenhomaiorque500até580pontos 67,82% 79,49% 46,04% 

Nível4:Desempenhomaiorque580pontos 4,60% 8,97% 22,87% 
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até525 pontos) 

Nível3 (maiorque525 Nível4(maior que 625 
até625 pontos) pontos) 

2016 2014 2013 
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III – DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES DE SUA ESCOLA POR NÍVEL 

DEPROFICIÊNCIA MATEMÁTICA 

 2016 2014 2013 

Nível1(até 425pontos) 9,09% 19,45% 26,46% 

Nível2(maiorque425 até525pontos) 42,05% 50,65% 51,82% 

Nível3(maiorque525 até575pontos) 21,59% 20,78% 15,73% 

Nível4(maiorque575 pontos) 27,27% 9,09% 5,98% 
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PROVA BRASIL 

MUTIRÃODELEITURA 

Segundo Dutra (2017) é uma “ação que envolve todos os profissionais 

deeducação das escolas municipais, bem como supervisores da SEMEDI, no intuito 

deoferecer todo o suportenecessário aos alunos. Os projetos de leitura têm 

sidovalorizados cada vez mais pelos professores em sala de aula, que contam 

tambémcom o apoio dos projetos parceiros que incentivam a estimular a leitura 

como MosaicEducaeEstantede Histórias”. 

Para Alboite (2017), o “Mutirão de Leitura constitui-se em valioso 

instrumentoquepermitiráaosgestoreseducacionaiseaosprofessoresrealizaremumdiag

nósticodo nível de leitura dos alunos durante o ano de escolarização, visando à 

intervençãopedagógicaparasanarasdificuldadesdetectadasnoensinoenaaprendizage

m”. 

 
I –RESULTADO GERALDOMUTIRÃODELEITURA2019 
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II –RESULTADOSPORTURMASDOMUTIRÃODELEITURA2019 
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3.1.2 AÇÕESDEAPOIOPEDAGÓGICO EAÇÕESDEINCLUSÃO 

Hoje, a inclusão de educandos com necessidades educativas especiais é 

umarealidadeenossaescolaestáabertaparareceberestes,atendendoerespeitandoasdif

erenças individuais, através da flexibilização e adaptação curricular, como 

tambématender à diversidade de crianças com vistas a inclusão de todos no 

processo deensino e de aprendizagem, visando a preservação da dignidade, o 

fortalecimento 

daidentidadesocialeoexercíciodacidadaniadecadaumdosenvolvidosnesteprocesso. 

Osprofessoreseequipepedagógica,identificam,elaborameorganizamrecursos 

de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicasdos 

estudantes. Facilitam a socialização dosconteúdos atravésde uma 

práticainterdisciplinar, recuperação de estudos e aulas de reforço. Quando 

identificado eesgotados todos os recursos, os alunos são encaminhados para 

avaliação comespecialistas. 

 
3.1.3 ANÁLISEDEAVANÇOSEDIFICULDADES 

A educação inclusiva tem por objetivo inserir portadores e não portadores 

denecessidades especiais em salas de aula. Ainda existe muita dificuldade 

encontradapelos professores que trabalham com alunos inclusos seja na aplicação 

de conteúdoprogramático como na estratégia didática. A inclusão escolar demanda 

uma reuniãode vários fatores: ambiente apropriado, políticas públicas direcionadas 

para a 

área,estruturasinsuficientes.Osalunoscomdificuldadedeaprendizagemesgotandotodo

sosrecursosdaescolaficammuitotempoesperandoumaavaliaçãoespecializadapararece

beratendimentoespecialdeacordo comsuasnecessidadesedificuldades. 

 
3.1.4 PROPOSTADEAÇÃOPARAOANO CORRENTE 

 

 Melhorarorendimentoescolarcomaulasdereforçoeatendimentoindividualpref

erencialmenteparaosalunoscommaiordificuldadedeaprendizagem;

 Definiçãoemmenortempopossíveldoscasosaseremencaminhadosparaavali

açãoPsicopedagógica;
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 Intervençãonasturmasqueapresentammaiordificuldade;
 

 Reuniãoeentrevistascomos pais.

 
 

3.1.5 PROJETOSPEDAGÓGICOS 

Os projetos desenvolvidos têm por finalidade a integração de 

professores,alunos e comunidade, visando à complementação dos conteúdos 

trabalhados emcada bimestre bem como buscar a promoção da interdisciplinaridade 

proporcionandoaoeducando oportunidadedeexpressar-se. 

Projeto Paz: o Objetivo do projeto é desenvolver uma postura não 

violenta,com intenção de alcançarmos dias em que a paz ganhe lugar em nossas 

mentes epossamos aprender a conviver. É desenvolvido durante todo o ano letivo, 

tendo umaapresentaçãoparaacomunidadeenvolvendotodasasturmas. 

Projeto EcoViver: Visa preparar os alunos para desafios futuros, 

abordandoquestões ligadas à sustentabilidade, evidenciando como é possível 

trabalhar o 

meioemquevivemosnaformadeexpressõesartísticas.Ostrabalhosdesenvolvidospelosa

lunossãoapresentados e compartilhadoscomtodaa comunidade. 

ProjetodeLibras:ConsiderandoaimportânciadeLibrascomoprimeiralínguado 

surdo, e como segunda língua oficial do Brasil e considerando a Lei n°10. 436 de24 

de abril de 2002. E Decreto n°5. 626 de dezembro de 2005. A Língua de Sinaisestá 

ganhando espaço em nossa sociedade, pois é entendida como 

instrumentofundamental para inclusão social. O Projeto visa apresentar e divulgar a 

LínguaBrasileira de Sinais e a cultura na escola; promover a inclusão da pessoa 

surda 

nacomunidade;oferecerparaosalunosouvintesemesmoconteúdoefunçõesnecessários

àmediaçãodeaprendizagem,formais ouinformais. 

ProjetoMosaicEduca:Desenvolverogostopelaleituratantodosalunoscomodos 

professores, estimularem a leitura para melhorar escrita. Leitura profissional 

dosprofessoresequeestesetorneomediador durantealeitura. 

Projeto Proerd: Esse projeto consiste num esforço cooperativo da 

PolíciaMilitar, Escola e Família para oferecer atividades educacionais em sala de 

aula, a fimdepreveniroureduzirousodedrogasea violênciaentrecriançase 

adolescentes. 
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ProjetodeReforçoEscolar:AoficinadeReforçoEscolarcontribuinoprocessoesc

olarparaquesejamcriadassituaçõesdesuperaçãodasdificuldades 
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apresentadaspelosalunos,atravésdeaulas complementares, 

tarefasdiferenciadas,pesquisaseexercíciosquenãoprovêmsomentedesaladeaula,mast

ambém,deencaminhamentoespecialmenteprojetadoapartirdeumaavaliaçãodiagnóstic

adoaluno.Oreforçoescolardeveteraduraçãodeumahoradiária,éoespaçoderecuperação 

de estudos para alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem.Projeto 

BibliotecaViva:Nascedaimportânciadetrabalhar a 

formaçãodepúblicoleitorapartirdosequipamentosculturaisdaescola,promovendouman

ova 

visão dopapeldasbibliotecas,doslivrosedaleitura. 
 
 MPT 

O objetivo do MPT (Ministério Público do Trabalho) é erradicar a exploração do 

trabalho da criança e proteger o trabalho do adolescente. As estratégias firmadas junto a 

sua coordenadoria promove a conscientização, de que, "lugar de criança é na escola." 

A  coordenadoria Nacional de Combate a Exploração do Trabalho da Criança e da 

Adolescência (COORDINFÃNCIA) realiza Projetos a exemplo do MPT na Escola. 

O Projeto visa ampliar a discussão e conscientização da sociedade sobre a 

importância de medidas educacionais a serem desenvolvidas no espaço escolar com 

educandos no sentido, de prepará-los a ter a ideia de que o trabalho infantil é prejudicial 

ao seu desenvolvimento e mostrar a importância de que o lugar da criança é na Escola. 

A Escola Graciela Elizabete Almada Diaz,  alinha-se ao Sistema de Garantias dos 

Direitos da Criança e Adolescente -  Projeto - MPT na Escola como prioridade no resgate 

a infância e promove discussões e atividades com os alunos sobre o assunto. Para este 

intento utiliza o material Kit  pedagógico distribuído para os alunos; 

4° ano (Trabalho Infantil) Caderno de orientação pedagógica - GIBI - Trabalho 

Infantil, Jogo de Tabuleiro, poster; 

Por sua vez, 5° ano (Reciclagem) Caderno de orientação - GIBI - Reciclagem - 

Jogo de Tabuleiro. poster; articulado com  a ludicidade  motivadora para as crianças. 

A Escola reconhece a necessidade do debate, tendo em vista o contexto social 

onde a escola está situada e busca no trabalho pedagógico MPT na Escola a superação 

das desigualdades geradas com falta de escolaridade e da educação de qualidade. 
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3.1.6 ARTICULAÇÃOENTREAÇÕESDECUIDAREEDUCAR,NOPROCESSODE 

ACOLHIMENTODAS FAMÍLIASECRIANÇASNAEDUCAÇÃOINFANTIL 

A escola recebe os pais apresentando a sala de aula bem como as 

demaisdependências, os pais têm total acesso para levar e buscar seus filhos na 

sala.Conversamos com a família sobre a importância da autonomia e do processo 

desocialização, pois durante esse processo que a criança amplia os laços afetivos 

comoutrascriançasecomosadultos,contribuindoparaqueoreconhecimentodooutroeaco

nstataçãodasdiferenças entreas pessoassejamvalorizadas. 

 
3.1.7 ARTICULAÇÃODAEDUCAÇÃO INFANTIL 

Duranteoanoletivooprofessordevedirecionaroalunoapercebernovassituações,a

organizaçãodainstituiçãoeducacional,propiciandoaosalunosmomentosdevisitaçãoeac

ompanhamentodasturmasdoPrimeiroAnoparaquepossam vivenciar outra realidade, 

novas formas de acomodação, possam vivenciar orecreio com outros alunos não 

sendo mais um recreio dirigido somente para a turma.A articulação entre a educação 

infantil e os anos iniciais do ensino 

fundamentalenvolveojogo,aimaginação,obrincareaexpressãoeminúmeraslinguagens.

Oprimeiroanodassériesiniciaisqueseencontrasobalógica.Oprimeiroanodassériesiniciai

squeseencontrasobalógicadaescolarizaçãopossuiafunçãodeinstruiracriança,essencia

lmente,nasprimeirasletras,fazendocomqueaconcepçãodecriançanaeducaçãoinfantilto

rneoalunoumaprendiznassériesiniciaisdoensino 

fundamental. 
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3.2 EIXOGESTÃODERECURSOSHUMANOS,FÍSICOS,MATERIAISEFINANCEIR

OS 

A escola contempla espaços apropriados, mas a dificuldade de manutenção 

efalta de equipamentos como lâmpadas, ventiladores, vidros, sendo assim é 

difíciltrabalhar em outros espaços que não sejam a sala de aula, e acaba dificultado 

o 

usodemateriaispedagógicosquevemparaaescola,epoderiamserusadosnopátio,ouemu

ma área segura. 

 
3.2.1 LEVANTAMENTOS DE AÇÕES QUE POTENCIALIZAM RECURSOS 

PARACRIAÇÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

DOPROCESSOENSINO-APRENDIZAGEM 

AescolapossuiumasaladeClasseEspecialepoderiaatingiríndicesmelhoresde 

aprendizagem com uma sala de AEE, pois demora nas avaliações prejudica 

osalunos. Sendo assim cabe ao professor identificar, elaborar, produzir e 

organizarrecursos Pedagógicos, de acessibilidade estratégias, considerando as 

necessidadesespecíficasdosestudantesdeformaaconstruirumplanodeatuaçãoparaeli

minarasbarreirasimpostaspelasdeficiênciasdeaprendizagem.Bemcomofacilitarasocial

ização de conteúdos através de uma prática interdisciplinar envolvendo 

todosossetoresdaescola.Aquisiçãodejogospedagógicosdealfabetizaçãoematerialpara

usoemsala comobanner. 

 
3.2.2 ANÁLISEDEAVANÇOSEDIFICULDADES 

Cobertura da quadra foi um avanço, pois não podia ser usada nos dias de 

solforte nem chuva, porém o piso é irregular e sem escoamento, alagando nos dias 

dechuva. Todo o pátio da escola precisa ser reviso na sua acessibilidade. A 

escolacontemplaespaçosapropriados,masàdificuldadedemanutençãoefaltadeequipa

mentoscomoventiladores,vidros,arcondicionado.Sendoassimdifíciltrabalharemoutros 

espaços quenão sejama saladeaula. 
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3.2.3 DESCRIÇÕES DO ESPAÇO FÍSICO, INSTALAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS,RESGUARDADASASESPECIFICIDADESETÁRIASDASCRIANÇ

ASDAEDUCAÇÃOINFANTIL E DOENSINOFUNDAMENTAL 

A escola possui um bom espaço físico coberto, porém apresenta 

grandesirregularidadesnopisoatingindomaisde20cmdealturaeemdiasdechuvanãotem

escoamento,permanecendo pordiaságuaparada. 

 
ORGANIZAÇÃODOESPAÇOFÍSICO 

 

Dependência QTDE 
Condiçõesdeutilização 

Oqueestáinadequado? 
Adequada Inadequada 

Diretoria   X Espaçoinsuficiente 

Secretaria   X Espaçoinsuficiente 

SaladeProfessores   X Espaçoinsuficiente 

SaladaPed
agógica 

   
X Espaçoinsuficiente 

Sala
 deMu
ltifuncional 

Recursos 
- - - - 

ClasseEspecial 0
1 

X   

SaladeApoioEscolar 0
1 

- - - 

 

Biblioteca 
 

0
1 

  

x 
Esteespaçofoidivididopara
atendermosointegral,nãofu
ncionandoaquefoidestinad
a 

LaboratórioI
nformática 

de 
0
1 

  Não funcionam os 
aparelhos 
dearcondicionado 

Auditório - - - - 

SaladeAula 1
3 

 
X 

Falta de
 manutençã
oelétrica,portas, 
vidro. 

parte 

Depósito de material delimpeza 
- - - - 

Dispensa   X Espaçoinsuficiente 

Refeitório - - - - 

 
Pátiocoberto 

 
0
1 

  
X 

Orefeitóriofuncionanopátio
cobertotornando-
seespaçopequenoparaaco
modarosalunos 

 

Quadra
 de
coberta 

 

esportes 
 
- 

 
- 

 
X 

Ainda não está concluída, 
temcobertura, porém piso 
não 
estaterminadoecontinuaod
a 
quadraantiga. 

Cozinha 0
1 

X   

Áreadeserviço - - - - 
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SanitárioPr
ofessores 

dos 
 

- 
 

- 
 

- 
Umdossanitáriosestáprobl
emavazamento,entãotorne
iranãofunciona. 

Sanitáriodosserviçosgerais 
0
1 

 
X 

Funcionacomodepósitode
materialdelimpeza 

 
 

Sanitáriodosmeninos 

01 
com 
06di
visó
rias
sani
tária
s 

 x Das06divisóriasapenas03
estãofuncionando(vasose
ntupidos e falta d’água 
devidoaomotorquenãoestá 
funcionando 

 
Sanitáriodasmeninas 

01 com 
06divisóri
assanitári
as 

 x Das06divisóriasapenas03estãof
uncionando(vasosentupidosefal
tad’água 
frequente. 

 
 A nossa escola até a presente data não dispõe de nenhum 

espaçoadaptadoparaosalunoscomnecessidadeseducacionaisespeciaist

aiscomo:(rampas,portasalargadas, sinalização).

 A escola conta com espaço arborizado, mas inviável, pois se trata 

deumaárea úmida.

 A escola não conta com uma área de hidratação (bebedouros) para 

ascrianças,referente suaestatura.

 Em dias de chuva uma das carências da escola trata-se de um toldo, 

epátioqueficamuito alagado.

 Bibliotecatemespaçoadequadoeorganizadoparaatenderosalunos.

 

3.2.4 PROPOSTASDE 

AÇÃOPARAOANOCORRENTEPlanodeAção do 

DiretorEscolar 

 Promoverotrabalhoemequipe;

 Contarcomsaladereforçopermanenteduranteoanoparaosalunoscomdificuldade

comportuguês ematemática;

 ContarcomoapoiodeumrepresentantedoconselhotutelarnailhadosValadares;

 Oportunizarumacompanhamentomaisefetivoaosalunoscomlaudosna salade 

AEE;

 MobilizaracooperaçãodocolegiadodaescolaentreelesAPMFeConselhoEscolarp

ara atuar juntodosprincipaisproblemasdaescola;
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 Oportunizaraosprofessoresreuniõespedagógicasprevistasnocalendário,paradi

scutir os problemasdodia adia;

 Utilizarasmaisdiversaspossibilidadesparamelhoraraqualidadedeensino;

 Aumentarosíndicesdeparticipaçãodacomunidadeescolarparajuntosaumentaros 

índicesde avaliaçãoexterna.

 Incentivarodesenvolvimentodeprojetosemdiversasáreasparaformaçãomaisinte

gral.

 

EixoI –GestãodosRecursosHumanos 

 Assegurarodesenvolvimentodotrabalho,nosentidoqueaescolasejaprotagonista

de ações,por contade seumaterial humano.

 Destacar a necessidade constante de formação continuada da 

comunidadeescolar, principalmente desenvolver projetos no interior da escola, 

visando oaproveitamentoda equipe.

EixoII– GestãodeRecursosFinanceiros 

 Seguir controlando e prestando conta com toda a transparência dos 

valoresquechegamaté aescola;

 Promover junto a APMF eventos e datas comemorativas já consagradas 

pelaescola,atémesmo para arrecadar receitas;

 Planejar ações que possam ser desenvolvidas e realizadas com apoio de 

umaAPMFsólidaeatuante;notadamentenaaquisiçãodejogosemateriaispedagóg

icospara salade AEE;

EixoIII–GestãodeMateriaiseinfraestrutura

 Proporaçõesdemanutençãoconstantedopatrimôniopúblico;

 Projetaroaumentodeminimamente demaisumasaladeaula;

EixoIV–GestãoDemocráticaParticipativa

 Proporaçõesparaquetodoocolegiadoeacomunidadesejampertencentesdaescol

a;

 Acreditarqueasaçõesdemocráticassãoconstruçõesquerequermuitotrabalhoeinc

entivo;

 Demonstrarqueagestãodemocráticasefazapartirdeumdiálogoconstantenarealiz

açãodasmetas.

 Fortalecerasiniciativasjáexistentesnaescolaentreelas:Cafécomfuxico;soudailha
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simsenhor;

EixoV–GestãoPedagógica 

 ObterumconsensoparadesenvolverprojetosligadosaessênciadaIlhadosValadar

es,sobretudo,quevenhauniraprendizadoe sustentabilidade;

 Ternocalendárioanualdatasprevistasparareuniõespedagógicaseconselhodecla

sse; 

 Promoverprojetospedagógicosparaincentivarapesquisa,leituraeescrita;

 Desenvolveroficinascomosprofessoresdeformaçãoequalificaçãopedagógica;

 Incentivarintercâmbiosdetrabalhoecapacitação,comoporexemploSEBRAE,EixoV

I–Gestão Administrativa

 Desenvolverestratégiascolaborativasparafluirotrabalho;

 Aprimorar o planejamento de ações para o bom funcionamento da 

escola;EixoVII–Formação continuada

 A formação continuada terá grande incentivo. Acreditamos na “prata da 

casa”,a idéia é desenvolver oficinas com diversas temáticas organizada pelo 

grupo.No inicio do ano criar um calendário planejado com as oficinas e 

assuntosapontadospelaequipede trabalhoda escola.

 
PlanodeAçãodoPedagogoCoordenadorEscolar 

 Promoverecoordenarreuniõespedagógicasegruposdeestudoparareflexãoeapro

fundamentodetemasrelativosaotrabalhopedagógicovisandoàelaboraçãodeprop

ostasdeintervençãoparaa qualidadedeensino;

 CoordenaraelaboraçãocoletivadoPPP;

 Organizar a hora-atividade dos professores do estabelecimento de ensino, 

demaneiraagarantirqueesseespaço-temposejadeefetivotrabalhopedagógico;

 OrientaroprocessodeelaboraçãodosPlanosdeEnsinojuntoaosprofessores;

 Organizarjuntoàdireçãodaescola,arealizaçãodosPré-

ConselhosedosConselhosdeclasse;

 Coordenaraelaboraçãoeacompanharaefetividadedepropostasdeintervençãode

correntes dasdecisõesdoConselhodeClasse;

 Orientareacompanharadistribuição,conservaçãoeutilizaçãodoslivrosedemaism

ateriaispedagógicos;

 Acompanharosprocessosdeavaliaçãodainstituição.
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PlanodeAçãodoPedagogoOrientadorEscolar 

 Contato com a família através de ligações constantes a fim promover 

umtrabalho coletivo na minimização das faltas, na importância e cuidados 

com asaúde;

 Aplicaçãodeflúorsemanalmenteouquandoépossível;

 Visitasdomiciliar;

 Orientação para os pais procurarem quando necessário atendimento 

comPediatra,Psicólogos,oftalmologista, avaliaçãoauditiva;

 Acompanhamento pedagógico; acompanhamento dos alunos em sala 

paracolaborarcomoprofessor;

 Orientação sobre drogas, saúde emocional familiar e com profissionais 

daescola sobre a importância do vínculo afetivo e da responsabilidade com 

ascrianças,respeitaro tempodecada um;

 Encontrocomasfamíliasnaescola,compalestras,apresentações.

 

PlanodeAçãodaEquipedeApoioAdministrativo 

 CumpriralegislaçãoemvigoreasinstruçõesnormativasdaSecretariaMunicipalde 

EducaçãoInfantile EnsinoIntegral;

 Organizaremanteratualizadosofíciosedemaisdocumentos;

 Manteratualizadososregistrosescolaresdosalunosnosistemainformatizado;

 Organizaremanteratualizadooarquivoescolarativoeconservaroinativo,deformaa

permitir,verificararegularidadedavidaescolardoalunoedaautenticidadedosdocu

mentosescolares;

 Prestarinformaçõeseorientaçõesacomunidadeescolar.

 

PlanodeAçãodaequipedeApoioOperacional 

 Manterrelacionamentocooperativodetrabalhocomseuscolegas,comalunos,com

pais ecom osdemaissegmentos dacomunidade;

 Zelar peloambiente 

físicodaescolaesuasinstalações,cumprindoasnormasestabelecidaspela 

vigilância sanitária;

 Organizaremanterlimpoosambientesescolaresutensílioseinstalações;
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 Cumprirhorárioeasescalas previstas;

 Auxiliarnosserviçoscorrelatosàsuafunçãoparticipandodasdiversasatividadeses

colares.

 
3.3 EIXOGESTÃODEMOCRÁTICAE PARTICIPATIVA 

Existem vários elementos que contribuem para a consolidação da 

gestãodemocráticanaescola,aexemplodoPPP,queéumdocumentoelaboradoportodos

osmembrosdacomunidadeescolar,sejamelesprofessores,gestoresecomunidadelocal, 

com o propósito de organizar todo o trabalho da escola, tais como 

atividadesadministrativas, pedagógicas e didáticas. O direito para que todos 

participem dagestãoestágarantidona legislação. 

 
3.3.1 INTEGRAÇÃOESCOLAECOMUNIDADE 

Asinstânciascolegiadasemporfinalidadeintegrarafamíliaàunidadeescolar;oportu

nizar a comunidade à participação do trabalho e levar ao conhecimento esoluções 

de problemas da unidade escolar, conhecendo todo trabalho 

desenvolvido,asdificuldadesencontradase osobjetivosalcançados. 

Aescolamanterásistemadecomunicaçãocomasfamíliasparaqueafrequência e o 

desempenho do aluno sejam objeto de acompanhamento. A 

escolaadotaráprovidênciasinternasparaestimularafrequênciadosalunosemsuasativida

desparacumprimentodacargahorária.Conscientizarasfamíliasdaimportância da 

participação na escola, levando a perceber que todo êxito escolar sedaráapartirde 

açõesconcretasecontínuasentrefamília e escola. 

 
3.3.2 PROJETOSEPARCERIAS 

A Escola Municipal Graciela Elizabete Almada Diaz possui parceria com 

asinstanciascolegiadasasquaisforamdemocraticamente compostas. 

 
3.3.3 INSTITUIÇÕESAUXILIARES:APPE CONSELHOESCOLAR 

Os Órgãos Colegiados de Representação da Comunidade Escolar 

abaixocitadosseguirãoasnormasconformeestatutos a seremelaborados: 

O Conselho Escolar é o maior órgão de decisão da instituição. Terá 

comofunção averiguar o que a escola precisa e quais os assuntos mais importantes 

que aescoladevefocalizar,assessoraasnecessidadesfinanceirasdaescola,orientao 
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diretornabuscademelhoresdecisõesnocotidianoescolar.OConselhoEscolarseráo 

grupo responsável pelo objetivos e metas a serem seguidas pela direção durante 

oanoletivo oumandato,conformedecisãodoConselho. 

AAssociaçãodePaiseProfessores(APP)éumainstituiçãoauxiliardaescola,que 

tem como objetivo contribuir com o processo educacional e a integração família-

escola-

comunidade.Ainstituiçãonãodispõedaautonomiaparamovimentarrecursosfinanceirosd

iretamente;logo,édeincumbênciadesteórgãoorecebimentoeaplicaçãodosrecursos. 

 
ConselhoEscolar 

Composto por representantes da comunidade escolar e representantes 

demovimentos sociais, organizados e comprometidos com a educação, presentes 

nacomunidade,sendopresididoporseumembronato,o (a)diretor (a)escolar. 

Os representantes do Conselho Escolar são escolhidos entre 

seuspares,medianteprocessoeletivo,decadasegmentoescolar,garantindo-

searepresentatividade dos níveis e modalidades de ensino. As eleições dos 

membros doConselho Escolar, titulares e suplentes, realizar-se-ão em reunião de 

cada segmentoconvocadapara estefim,parauma únicareeleiçãoconsecutiva. 

O Conselho Escolar, de acordo com o princípio da representatividade e 

daproporcionalidade,é constituídopelosseguintesconselheiros: 

 Diretor(a); 

 Representantedaequipepedagógica; 

 Representantedaequipedocente(professores); 

 Representantedaequipetécnico–administrativa; 

 Representantedaequipeauxiliaroperacional; 

 RepresentantesdosPaisouresponsáveispeloeducando; 

 Representante dos movimentos sociais organizados da 
Comunidade(Associação de Pais e Professores, Associação de 
Moradores, Igrejas,UnidadesdeSaúde, etc.). 

 
I – PLANODEAÇÃODOCONSELHOESCOLAR 

 Realizaçõesdereuniõesparadiscussãodeprestaçãodecontas; 

 ArticulaçãoentreAPMFeConselhoEscolarparaqueocorraumtrabalhoefetivo. 
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AssociaçãodePaiseProfissionaisdaEducação 

Teve início aos sete dias do mês de abril de mil novecentos e noventa e 

seis.Reuniram-se em Assembleia pais e professores nas dependências da Escola 

parafundar sua Associação de Pais e Professores, conhecer seu estatuto e eleger 

osintegrantes de sua primeira diretoria e conselho deliberativo. Funciona 

juridicamentesoboCNPJ/MF: 01.360.918/0001-04. 

Compete à Associação planejar e executar a distribuição de materiais 

doadospor terceiros aos alunos, com devida documentação; gerir recursos próprios; 

prestarassistênciamaterialaosalunoscarentes.OConselhoDeliberativosófuncionaráco

mamaioriade seusmembros sendoestemandatoválidopordoisanos. 

A APMF é composta pelos seguintes membros eleitos de modo 

democráticoem 12 de Novembro de 2021, comgestãoatéoano de 2023. 

 Presidente: Elza Nascimento Mendes de Miranda 

 Vice-presidente: Zolaine Maria de Lima dos Anjos dos Passos 

 1ªSecretaria: Elenir Ivete Koeke 

 2ªSecretaria: Joyci do Rocio Ferreira Victal 

 1ª Tesoureira: Fernanda Alves Trigo 

 2ª Tesoureira: Maristela Rodrigues Ferreira 

 Conselho Deliberativo: Silvana Cunha de Oliveira(funcionária),Elaine 

Cristina Pereira da Cruz(mãe),Barbara Cristina Carvalho (mãe),Marcia 

Loureiro Guimarães da Silva (mestre). 

 Conselhofiscal: Luciana Mendes Dina (mãe),Dayane 

MendesPrestes(mãe), Edielma Ribeiro Duarte(funcionária), Joycianne 

Cristna Cabral Ribeiro(mestre). 

 
A articulação entre a família e a comunidade se dará através de encontro 

depaiscomprofessoreseequipepedagógicacomobjetivodeacompanharoprogressode 

seus filhos na escola, convite para palestras e eventos que permitam 

contatoentretoda acomunidade. 

 
3.4 EIXODEFORMAÇÃO 

Percebe-se que os professores em seu fazer pedagógico tem sido 

cobrado,tanto no sentido de desenvolver suas atividades com eficácia, quanto 

mostrar-sequalificadoeatualizado, oquerequer umaformaçãocada vezmaissólida. 
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AmaisrecentereformadoEnsinoseinstaurapelaLeideDiretrizeseBasesdaEducaç

ão Nacional (LDBN 9394/96) e a formação de professores ganha um capítulopróprio: 

Art. 67-Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionaisdeeducação,assegurandooaperfeiçoamentoprofissionalcontin
uado,inclusive com licenciamento periódico par esse fim - período 
reservado 
aestudos,planejamentoeavaliação,incluindonacargahorária.Aatualização,o
aprofundamentodosconhecimentosprofissionaiseodesenvolvimento da 
capacidade de reflexão sobre o trabalho educativodeverão ser promovidos 
a partir de processos de formação continuada 
queserealizarãonaescolaondecasaprofessortrabalhaeemaçõesrealizadasp
elasSecretariasdeEducaçãoeoutrasinstituiçõesformadoras,envolvendoase
quipesdeumaoumaisescolas.(ReferenciasparaformaçãodeProfessores-
Brasil,1999,P. 131). 

 
 

3.4.1 DIAGNÓSTICOEPLANODEFORMAÇÃOCONTINUADA 

Por meio da formação continuada os professores, e os gestores da 

instituiçãotornam-se mais capacitados para ponderar sobre todos os aspectos 

pedagógicos e,para além eles, proporem estratégias com finalidade de sanar as 

dificuldades einstalarmudançassignificativas emtodacomunidadeescolar. 

Fazemos uma análise dos problemas e dificuldade da instituição formulou 

asjustificativaseosbenefíciosquepodemseralcançadoscomosresultadosdaformaçãoco

ntinuada.Elaboramosafundamentaçãoteórica,osobjetivosametodologiaeavaliação.Apr

esentamoscronogramacomosdiasdaformação,preferencialmente na hora-atividade, 

sendo realizada uma vez por mês com duraçãode4horas. 

 
3.4.2 FORMAÇÃOCONTINUADAPARAPROFESSORESEFUNCIONÁRIOS 

Entende-se por formação continuada como um conjunto de ações didático-

pedagógicas, cujo foco incide sobre a aprendizagem, subsidiada pela consciência 

deque o processo de comunicação entre educandos e professores é efetivado por 

meiodepráticas erecursos. 

Pressupõecompreenderquesetratadeaprenderemredeenãodeensinarnarede,e

xigindoqueoambientedeaprendizagemsejadinamizadoecompartilhadoportodos os 

sujeitos do processo educativo, enquanto ferramenta didático-pedagógica.Essessão 

procedimentos quenãoseconfundem. 
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Esta opção requer planejamento sistemático integrado, estabelecido entre 

aSecretariaMunicipaldeEducaçãoeEnsinoIntegraleosestabelecimentosdeensino.Env

olveelementosconstitutivosdagestãoedaspráticasdocentescomoinfraestrutura 

favorável, prática por projetos, respeito ao tempo escolar, avaliaçãoplanejada, perfil 

do professor, perfil e papel da direção escolar, formação do 

corpodocente,valorizaçãodaleitura,atençãoindividualaoeducando,atividadescomplem

entareseparcerias. 

As experiências em andamento têm revelado êxitos e desafios vividos 

pelosestabelecimentosdeensinonabuscadaqualidadedaeducação.Osdesafioscentram

-

se,predominantemente,nosobstáculosparaagestãoparticipativa,aqualificaçãodosfunci

onárioseainclusãodeeducandoscomdeficiência.Sãoressaltados, como pontos 

positivos, o intercâmbio de informações; a agilidade 

dosfluxos;osrecursosquealimentamrelaçõeseaprendizagenscoletivas,orientadasporu

mpropósito comum:a garantiadodireitodeaprender. 

A Formação Continuada acontece nas reuniões pedagógicas realizadas 

pelaescolaeatravésdoatendimentodaEquipePedagógicanahoraatividade. 
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4. ORGANIZAÇÃODAINSTITUIÇÃODEENSINO 

 
4.1 QUADROGERALDEFUNCIONÁRIO 

 

FUNCIONÁRIO FORMAÇÃO
INICIAL 

GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO NÍVELATUAL
NATABELA 

GESTOR 

 
JocimarAlvesdoCarmo 

 
Magistério 

 
Pedagogia 

Neuropsicopedagogia;
Processo em Gestão 
eDiversidadeeInclusão 

  

PEDAGOGOCOORDENADOR 

 
 
 
 
Vania Ferreira da Silva 

 
 
 
 

Técnico em 
Contabilidade 

 
 
 
 

Contabilidade    
Pedagogia 

Gestão 
Escolar,Educação 

Especial e Inclusiva, 
Transtornos do Aspecto 

Autista e Transtorno 
Global do 

Desenvolvimento, 
Tutoria 

emEducaçãoaDistância, 
Educação Infantil e Anos 

Iniciais. 
 

  
 
 
 
 
PROPA40N01-1 

Christopher Smith 
BignardiNeves 

 Pedagogia; 
GestãodeTuris
mo 

Gestão Escolar; 
QuestãoSocial; 

Coordenaçãopedagógica 

Turismo; 
Gestãoe Direção 

deEquipes 

 
PROPB40N03-1 

PEDAGOGOORIENTADOR 

ElenirIvete Koeke  Pedagogia Andragogia  PROFA40N01-1 

SECRETÁRIOESCOLAR 

MauricioVeigadosSantos EnsinoMédio GestãoAmbiental    
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PROFESSORES PADRÃO FORMAÇÃO
INICIAL 

GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO NÍVELATUAL
NATABELA 

CarolineJoseCosta Tarde Magistério História  PROFE20N03-1 

CristianeFerreiraFigueiredo Manhã Magistério   PROFA20N08-1 

DrianaDiatchukDamaceno Tarde Magistério Pedagogia  PROFD20N06-1 

ElzaNascimentoMendesdeMiranda Manhã Magistério Letras/Inglês 

 PROFD20N01-
1PROFE20N09-
1 

EvelineTenórioMendes Tarde     

FernandaAlvesTrigo Manhã/Tarde Magistério Pedagogia Psicopedagogia 
PROFE20N09-
1PROFE20N05-
1 

Helen Monica dos Santos Domingues Tarde    PROFA20N01-1 

HelyanaFernandes Manhã Magistério Pedagogia Neuropsicopedagogia PROFE20N10-1 

JanainadosSantosPedro Manhã Magistério Pedagogia Neuropsicopedagogia PROFE20N09-1 

JerusaNascimentoMendesdoRosário Manhã/Tarde Magistério Pedagogia Neuropsicopedagogia PROFA20N09-1 

JoycianneCristinaCorreaCabral Manhã/Tarde Magistério Pedagogia Neuropsicopedagogia 
PROFE20N13-1 
PROFE20N09-1 

JulianaQuintinoRosin Tarde Magistério    

LoriceSouzaTeixeira Manhã Magistério   PROFA20N15-1 

LuciMariaKorsankeMartins 
LuciMariaKorsankeMartins 

Manhã Magistério História PatrimônioCultural PROFE20N15-1 

Marcia Loureiro Guimarães Tarde     

MariaAparecidaSouzaMarinho Manhã Magistério Publicidade 
Psicopedagogia/Ge

stãodoTrabalho 
Pedagógico. 

 
PROFE20N03-1 
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MariaLúciaLeonardodeOliveiraSalinet Manhã/Tarde Magistério Pedagogia 
Ludicidade/P

sicopedagogia 
PROFE20N11-1 

Marisa de Souza Caldas Tarde     

MariseSerafimdeMiranda Manhã/Tarde Magistério Pedagogia  PROFE20N12-1 

MarleneMendes Manhã/Tarde Magistério Pedagogia Ed.Especial PROFE20N16-1 

Michele Vernizi Caldas Manhã/Tarde     

MidiãAlvesDeSouza Manhã/Tarde Magistério 
Letras 

Português 

 PROFE20N07-1 
PROFE20N09-1 

RosairRosa José DaCosta Manhã/Tarde Magistério Pedagogia Ed.Especial 
PROFE20N12-
1PROFE20N10-
1 

RosanaTavaresdeMendonçaMello Tarde Magistério Pedagogia 
Ed. 

Especial/Neuropsicop
edagogia 

PROFE20N17-1 

RosideteMaronitiPereira Manhã/Tarde Magistério Pedagogia Ed.Especial  

SandraJoséVellozo Manhã/Tarde Magistério Pedagogia Ed.Especial 
PROFE20N17-
1PROFE20N05-
1 

SandraMaraTomazGomes Manhã/Tarde Magistério Pedagogia Psicopedagogia 
PROFE20N03-1 
PROFE20N11-1 

SimonePereiradeMello Manhã/Tarde Magistério Pedagogia GestãoEscolar PROFE20N19-1 

SuelenPereiraSantos Tarde  Pedagogia Ed.Especial/EJA 
PROFE20N10-
1PROFE20N10-
1 

TatianaAlvesPinheiro Manhã  Ed.Física   

 

 

FUNCIONÁRIO PADRÃO FORMAÇÃOINICIA
L 

ServiçosGerais   
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ServiçosGerais   

ServiçosGerais   

ServiçosGerais   

ESTAGIÁRIO 

Nataliados SantosLacerda   

SaraAlexandredoRosário   

JamileCarolineBatistaMartinsAlves   

LilianedosSantos   

 

4.2 QUADRODEHORÁRIOS DAEQUIPEDOCENTEE HORAATIVIDADE 
 

FUNCIONÁRIO 
MANHÃ TARDE 

ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA 

CarolineJoseCosta   13:30 17:30 

CristianeFerreiraFigueiredo 07:30 11:30   

DrianaDiatchukDamaceno   13:30 17:30 

ElzaNascimentoMendesdeMiranda 07:30 11:30 13:30 17:30 

EvelineTenórioMendes   13:30 17:30 

FernandaAlvesTrigo 07:30 11:30 13:30 17:30 

Helen Monica dos Santos Domingues   13:30 17:30 

HelyanaFernandes 07:30 11:30   

JanainadosSantosPedro 07:30 11:30   

JerusaNascimentoMendesdoRosário 07:30 11:30 13:30 17:30 

JoycianneCristinaCorreaCabral 07:30 11:30 13:30 17:30 

JulianaQuintinoRosin   13:30 17:30 
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LoriceSouzaTeixeira 07:30 11:30   

LuciMariaKorsankeMartins 07:30 11:30   

Marcia Loureiro Guimarães   13:30 17:30 

MariaAparecidaSouzaMarinho 07:30 11:30   

MariaLúciaLeonardodeOliveiraSalinet 07:30 11:30   

MarisaSouzaCaldas   13:30 17:30 

MariseSerafimdeMiranda 07:30 11:30   

MarleneMendes 07:30 11:30   

Michele Vernizi Caldas 07:30 11:30 13:30 17:30 

MidiãAlvesDeSouza 07:30 11:30 13:30 17:30 

RosairRosa José DaCosta 07:30 11:30 13:30 17:30 

RosanaTavaresdeMendonçaMello 07:30 11:30   

RosideteMaronitiPereira 07:30 11:30 13:30 17:30 

SandraJoséVellozo 07:30 11:30 13:30 17:30 

SandraMaraTomazGomes 07:30 11:30 13:30 17:30 

SimonePereiradeMello 07:30 11:30 13:30 17:30 

SuelenPereiraSantos 07:30 11:30 13:30 17:30 

TatianaAlvesPinheiro 07:30 11:30   
 
 
 

Turno Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Matutino Pré–Escolar 2ºAno 
3º Ano; Ed. 

Física;ClasseEspecia
l;AEE 

4ºAno. 5ºAno. 

Vespertino Pré– Escolare1ºAno 2ºAno 
3º Ano; Ed. 

Física;ClasseEspecia
l;AEE 
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HORAATIVIDADE–PERÍODOMATUTINO 
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SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

     

     

     

     

 

 

HORAATIVIDADE –PERÍODOVESPERTINO 

 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

     

     

     

     

 
4.3 QUADRODETURNOSECLASSES 

 

MANHÃ TARDE 

Classe Classe 

Pré-I Pré-II 

2°AnoA 1°AnoA 

3°AnoA 1°AnoB 
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3°Ano B 1°AnoC 

4°AnoA 2°AnoB 

4°AnoB 2°AnoC 

4°AnoC 2°AnoD 

4°AnoD 3°AnoC 

5°AnoA 3°AnoD 

5°AnoB Integral 

5°AnoC Integral 

5°AnoD Integral 
 Integral 
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4.4 QUADRODEMATRIZCURRICULAR 

A matriz curricular deve ser entendida como algo que funciona 

assegurandomovimento, dinamismo, vida curricular e educacional na sua 

multidimensionalidade,detalmodoqueosdiferentescamposdoconhecimentopossamsei

ntegrarcomoumconjuntodeatividadeseducativaseinstigar,estimularodespertardenece

ssidadesedesejosnos sujeitosque dãovidaàescola comoumtodo. 

Amatrizcurricularconstitui-

senoespaçoemquesedelimitaoconhecimentoerepresenta, além de alternativa 

operacional que subsidia a gestão de 

determinadocurrículoescolar,subsídioparaagestãodaescolaeprimeiropassoparaaconq

uistade outra forma de gestão do conhecimento pelos sujeitos que dão vida ao 

cotidianoescolar,traduzida como gestãocentradanaabordagem interdisciplinar. 

Entende-

seporbasenacionalcomum,naEducaçãoBásica,osconhecimentos,saberes e valores 

produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e quesão gerados nas 

instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico; 

nomundodotrabalho;nodesenvolvimentodaslinguagens;nasatividadesdesportivasecor

porais; na produção artística; nas formas diversas de exercício da cidadania; 

nosmovimentossociais,definidosnotextodaLDB9394/96,emseusartigos26e33,queassi

m se traduzem: na Língua Portuguesa; na Matemática; na História, Geografia 

eCiências abrangendo o conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social 

epolítica, especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da História e Cultura Afro-

BrasileiraeIndígena;naArteemsuasdiferentesformasdeexpressão,incluindo-

seamúsica;naEducaçãoFísica; no Ensino Religioso. 

Tais componentes curriculares desenvolvem as habilidades indispensáveis 

aoexercício da cidadania, em ritmo compatível com as etapas do 

desenvolvimentointegraldo cidadão. 

Município: PARANAGUA 

Estabelecimento: GRACIELAEADIAZ,EMTEMPOINT-EIEF 

PeríodoLetivo: 2022-1 

Curso: CLASSEESPECIALD.I.(6402)(6402) 

Turno: Manhã 

CódigoMatriz: 1384806 

Organização: SemSeriação 

 
Nº 

 
NomedaDisciplina(CódigoSAE) 

Composição
Curricular 

C.H 
Semanal 

GrupoDis
ciplina 

Padrão 
doGrupo 

 
O(*) 
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1 ARTE(704) BNC 0   S 

2 CIENCIAS(301) BNC 0   S 

mailto:gracielaeadiaz@gmail.com


EscolaMunicipalemTempoIntegral“GracielaElizabeteAlmadaDiaz” 
Rua:DimasMaia -S/N°-

VilaItiberê,IlhadosValadares,Paranaguá-Paraná -
CEP:83.252-000 

Telefone/fax:(41)3420-2804e-mail:gracielaeadiaz@gmail.com 

70 

 

 

 
3 EDUCACAOFISICA(601) BNC 0   S 

4 ENSINORELIGIOSO(7502) BNC 0   S 

5 GEOGRAFIA(401) BNC 0   S 

6 HISTORIA(501) BNC 0   S 

7 LINGUAPORTUGUESA(106) BNC 0   S 

8 MATEMATICA(201) BNC 0   S 

 
Município: PARANAGUA 

Estabelecimento: GRACIELAEADIAZ,EMTEMPOINT-EIEF 

PeríodoLetivo: 2022-1 

Curso: CLASSEESPECIALD.I.(6402)(6402) 

Turno: Tarde 

CódigoMatriz: 1368342 

Organização: SemSeriação 

 
Nº 

 
NomedaDisciplina(CódigoSAE) 

Composição
Curricular 

C.H 
Semanal 

GrupoDisci
plina 

Padrãod
oGrupo 

 
O(*) 

1 ARTE(704) BNC 0   S 

2 CIENCIAS(301) BNC 0   S 

3 EDUCACAOFISICA(601) BNC 0   S 
4 ENSINORELIGIOSO(7502) BNC 0   S 

5 GEOGRAFIA(401) BNC 0   S 

6 HISTORIA(501) BNC 0   S 

7 LINGUAPORTUGUESA(106) BNC 0   S 

8 MATEMATICA(201) BNC 0   S 

 
Município: PARANAGUA 

Estabelecimento: GRACIELAEADIAZ,EMTEMPOINT-EIEF 

PeríodoLetivo: 2022-1 

Curso: EDUCINFANTIL(2001)(2001) 

Turno: Manhã 

CódigoMatriz: 1345209 

 
Nº 

 
NomedaDisciplina(CódigoSAE) 

Composição
Curricular 

C.H 
Semanal 

GrupoDisci
plina 

Padrãod
oGrupo 

 
O(*) 

 
1 

CAMPOSDEEXPERIENCIAS(
1224) 

 
BNC 

 
0 

   
S 

 

Município: PARANAGUA 

Estabelecimento: GRACIELAEADIAZ,EMTEMPOINT-EIEF 

PeríodoLetivo: 2022-1 

Curso: EDUCINFANTIL(2001)(2001) 

Turno: Tarde 
CódigoMatriz: 1360136 

 
Nº 

 
NomedaDisciplina(CódigoSAE) 

Composição
Curricular 

C.H 
Semanal 

GrupoDisci
plina 

Padrãod
oGrupo 

 
O(*) 

 
1 

CAMPOSDEEXPERIENCIAS(
1224) 

BNC 0   S 

 

Curso: 
ProgramasdeatividadescomplementaresCur. 
Emcontraturno(3005)(3005) 

Turno: Tarde 

CódigoMatriz: 1413060 

 
Nº 

 
NomedaDisciplina(CódigoSAE) 

Composição
Curricular 

C.H 
Semanal 

GrupoDisci
plina 

Padrãod
oGrupo 

 
O(*) 

 
1 

AULAESP.AT.DESPORTIVA-
REXONA(613) 

 
PD 

 
0 

   
N 
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1 
MC.APROFUNDAMENTODO
APRENDIZ.(517) 

 
PD 

 
0 

   
N 

1 MC.CULTURAE ARTE(519) PD 0   N 
1 MCDIREITOSHUMANOS(523) PD 0   N 

1 MC.ESPORTEELAZER(520) PD 0   N 

 
1 

MC.EXPERIMENTACAO 
EIN.CIENTIF(518) 

 
PD 

 
0 

   
N 

1 MC.MEIOAMBIENTE(522) PD 0   N 

 
1 

MC.MUNDODOTRAB.E
GER.RENDAS(525) 

 
PD 

 
0 

   
N 

1 MC.PROMOCAO DASAUDE(524) PD 0   N 

 
1 

MC.TEC.DAINF.COM.EUSO
MIDIAS(521) 

 
PD 

 
0 

   
N 

 

Curso: ENSINOFUND.1/5ANO-SERIE(4035)(4035) 

Turno: Manhã 

CódigoMatriz: 1330893 

Organização: 3ºano 

 
Nº 

 
NomedaDisciplina(CódigoSAE) 

Composição
Curricular 

C.H 
Semanal 

GrupoDisci
plina 

Padrãod
oGrupo 

 
O(*) 

8 ARTE(704) BNC 0   S 

3 CIENCIAS(301) BNC 0   S 

6 EDUCACAOFISICA(601) BNC 0   S 

7 ENSINORELIGIOSO(7502) BNC 0   S 

4 GEOGRAFIA(401) BNC 0   S 

5 HISTORIA(501) BNC 0   S 

1 LINGUAPORTUGUESA(106) BNC 0   S 

2 MATEMATICA(201) BNC 0   S 

 

Curso: ENSINOFUND.1/5ANO-SERIE(4035)(4035) 

Turno: Manhã 

CódigoMatriz: 1330893 

Organização: 4ºano 

 
Nº 

 
NomedaDisciplina(CódigoSAE) 

Composição
Curricular 

C.H 
Semanal 

GrupoDisci
plina 

Padrãod
oGrupo 

 
O(*) 

8 ARTE(704) BNC 0   S 

3 CIENCIAS(301) BNC 0   S 

6 EDUCACAOFISICA(601) BNC 0   S 

7 ENSINORELIGIOSO(7502) BNC 0   S 

4 GEOGRAFIA(401) BNC 0   S 

5 HISTORIA(501) BNC 0   S 

1 LINGUAPORTUGUESA(106) BNC 0   S 

2 MATEMATICA(201) BNC 0   S 

 

Curso: ENSINOFUND.1/5ANO-SERIE(4035)(4035) 

Turno: Manhã 

CódigoMatriz: 1330893 

Organização: 5ºano 

 
Nº 

 
NomedaDisciplina(CódigoSAE) 

Composição
Curricular 

C.H 
Semanal 

GrupoDisci
plina 

Padrãod
oGrupo 

 
O(*) 

8 ARTE(704) BNC 0   S 

3 CIENCIAS(301) BNC 0   S 

6 EDUCACAOFISICA(601) BNC 0   S 
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7 ENSINORELIGIOSO(7502) BNC 0   S 

4 GEOGRAFIA(401) BNC 0   S 

5 HISTORIA(501) BNC 0   S 

1 LINGUAPORTUGUESA(106) BNC 0   S 

2 MATEMATICA(201) BNC 0   S 

 

Curso: ENSINOFUND.1/5ANO-SERIE(4035)(4035) 

Turno: Tarde 

CódigoMatriz: 1335970 

Organização: 1ºano 

 
Nº 

 
NomedaDisciplina(CódigoSAE) 

Composição
Curricular 

C.H 
Semanal 

GrupoDisci
plina 

Padrãod
oGrupo 

 
O(*) 

8 ARTE(704) BNC 0   S 

3 CIENCIAS(301) BNC 0   S 

6 EDUCACAOFISICA(601) BNC 0   S 

7 ENSINORELIGIOSO(7502) BNC 0   S 

4 GEOGRAFIA(401) BNC 0   S 

5 HISTORIA(501) BNC 0   S 

1 LINGUAPORTUGUESA(106) BNC 0   S 

2 MATEMATICA(201) BNC 0   S 

 

Curso: ENSINOFUND.1/5ANO-SERIE(4035)(4035) 

Turno: Tarde 

CódigoMatriz: 1335970 

Organização: 2ºano 

 
Nº 

 
NomedaDisciplina(CódigoSAE) 

Composição
Curricular 

C.H 
Semanal 

GrupoDisci
plina 

Padrãod
oGrupo 

 
O(*) 

8 ARTE(704) BNC 0   S 

3 CIENCIAS(301) BNC 0   S 

6 EDUCACAOFISICA(601) BNC 0   S 

7 ENSINORELIGIOSO(7502) BNC 0   S 

4 GEOGRAFIA(401) BNC 0   S 

5 HISTORIA(501) BNC 0   S 

1 LINGUAPORTUGUESA(106) BNC 0   S 

2 MATEMATICA(201) BNC 0   S 

 

Curso: ENSINOFUND.1/5ANO-SERIE(4035)(4035) 

Turno: Tarde 

CódigoMatriz: 1335970 

Organização: 3ºano 

 
Nº 

 
NomedaDisciplina(CódigoSAE) 

Composição
Curricular 

C.H 
Semanal 

GrupoDisci
plina 

Padrãod
oGrupo 

 
O(*) 

8 ARTE(704) BNC 0   S 

3 CIENCIAS(301) BNC 0   S 

6 EDUCACAOFISICA(601) BNC 0   S 

7 ENSINORELIGIOSO(7502) BNC 0   S 

4 GEOGRAFIA(401) BNC 0   S 

5 HISTORIA(501) BNC 0   S 

1 LINGUAPORTUGUESA(106) BNC 0   S 

2 MATEMATICA(201) BNC 0   S 
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4.4.1 EDUCAÇÃOINFANTIL 

 
SEMEDI MUNICÍPIO:Paranaguá 

INSTITUIÇÃODEENSINO:41140699EscolaMunicipalemTempoIntegral“GracielaElizabeteAlmadaDiaz” 

ENDEREÇO:RuaDimasMaia,S/N°, VilaItiberê,IlhadosValadares. 

FONE:413420-2804 

ENTIDADEMANTENEDORA:PrefeituraMunicipaldeParanaguá 

CURSO(n°2001):EducaçãoInfantil 

TURNO:Diurno C.H.TOTALDOCURSO:800h DIASLETIVOSANUAIS:200 

ANODEIMPLANTAÇÃO:2018 FORMA:Simultânea 

OFERTA: 4a 5anos e 11meses  ORGANIZAÇÃO:Anual 

INTERAÇÕESEBRINCADEIRA CAMPOSDEEXPERIÊNCIAS 

Totaldehorasrelógiosemanais 20horasrelógio 

 
Aceitaçãoereconhecimentodeafetosecarinhos 

Aescolaeseuespaço 

Ampliaçãodovocabulárioatravésdetextosdiversos 

Análisedediferentesrealidadeseuniversossociais 

Animaiseseushabitats 

Articulaçãodeideiasentreoindivíduoeogrupo 

Atitudesdecidadania 

Cançõesenvolvendoconceitos 

Característicasdasplantasesuaspartes 

Característicasdosanimais 

Característicasdosfenômenosnaturais(dia,noite,frio,calor) 

Classificaçãoeseriaçãodeelementos 

Compreensãoetransmissãodeavisos,recadosemensagens 

Contatocomdiferentestiposdetexto 

Cooperaçãoematividadescoletivas 

Cuidadoscomoprópriocorpo 

Cuidadoscom ooutro 

Defesadoponto devista 

Desenvolvimentodaargumentaçãoeindagação 

Desenvolvimentodaconsciênciaecológicaparapreservaçãodoambiente 

Desenvolvimentodevaloreseprincípiospositivos 

Desenvolvimentosustentável 

Dinâmicadachamada 

Diversidadereferenteacaracterísticaspessoais 

Elementosdanatureza 

Encenaçãodesituações ouhistórias 

Escritadopróprionomeedoscolegas 

Estabelecimentoderelaçãoentrenumeralequantidade 

Estaçõesdoano 

Experiênciascomosistemamonetário 

Expressãoatravésdaintegraçãodemúsicas,sonsemovimentos 

Expressãoatravésdeproduçõesartísticas,como:desenho,pintura,colagem,modelagem,recortes,texturas,dobradur
as,entre outros. 

Expressãodenecessidades,emoçõesesentimentos 

Expressãoverbalegráficadoconceitonumérico 

Figurasgeométricasplanasenãoplanas 

Identificaçãodarelaçãofamiliareseulugarnafamília 

Identificaçãodosórgãosdossentidos 

Identificaçãodeconceitosrelativosaespaço(longe,perto,emcima,embaixo) 

Identificaçãodeelementosdeorientaçãocausaletemporal(começo,meioefim) 

Identificaçãodenormasbásicasdesaúde(Vacinação,higiene) 
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Identificaçãodenumeraisemdiferentescontextos 

Identificaçãodepertencesatravésdonome 

Identificaçãoderitmosvariados 

Identificação,representaçãoecomparaçãodeformasgeométricas 

Importânciadaalimentaçãoparaasaúde 

Importânciadosol,águaearparasobrevivênciados seresvivos 

Interpretaçãodecontosehistóriasouvidas 

Leituraeinterpretaçãodesímbolos 

Leituraeinterpretaçãodetextoescrito,aindaquenãodemaneiraconvencional 

Leituradarotina 

Leituradeobrasdearte 

Manuseiodemateriaisimpressosdiversos 

Memorizaçãodecanções,quadrinhas,adivinhasepoemas 

Moradiaeseustipos 

NoçãodeAdiçãoesubtraçãodeformaconcretaerepresentativa 

Olixoeareciclagem 

Ordenaçãodeobjetossegundodeterminadaordem 

Orientaçãoespacialemdeterminadoespaçodeescrita 

Participaçãoemjogosebrincadeirasemgrupo 

Participaçãoemjogoscom regras 

Participaçãoemjogosebrincadeirasqueenvolvamdança 

Participaçãoemsituaçõesnasquaisascriançasleiam 

Participaçãoemsituaçõesreaisdeescrita 

Participaçãonaorganizaçãodarotinadiária 

Percepçãodedetalhesemimagensdiversas 

Percepçãoderelaçõesentreconceitoscomo:cor,forma,tamanho,quantidade,pesoeespessura 

Pluralidadecultural:costumes,crenças,etnias 

Prevençãodedoenças 

Produçãocoletivadetextos 

Produçãoereproduçãodehistóriasecontos 

Profissões:Importânciaerelações 

Realizaçãodecálculomentalsimples 

Reconhecimentodosmeiosdecomunicação 

Reconhecimentodasletrasdoalfabetocomosímbolosconvencionaisdeescrita 

Reconhecimentodediferentesformasartísticasvisuais 

Reconhecimentodopróprionomeedoscolegas 

Reconhecimentoeescritadonomecompleto 

Práticasdeescritaindividualecoletiva 

Reconhecimento,leituraeescritadenúmeros 

Regrasdecomportamentosocial 

Relaçõesentreomeioambienteeasformasdevida 

Relaçõesespaciaistopológicaselementares:lateralidade,anterioridade,profundidade 

Representaçãoatravésdegráficoetabela 

Usodocalendário 

Representaçãodequantidades 

Respeitoàsleis detrânsito 

Respeitopelassemelhançasediferençasentreaspessoas 

Sensoderesponsabilidadeporseusatos 

Sentidodecooperaçãohumana 

Seresvivosenãovivos 

Tomadadedecisões 

Transformaçõesnaspaisagensnaturaisocorridasaolongodotempo 

Trocadeinformaçõescomoscolegas 

Utilizaçãodegrandezasemedidasconvencionaisenãoconvencionais(comprimentoepeso) 

Utilizaçãodenumeraisemsituaçõesdiversas 

Variaçãodetempo(ontem,hoje,amanhã…) 

Reconhecimentodasconquistaselimitações 

Respeitomútuoparalidarcomconflitosnasinteraçõescomcriançaseadultos 
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Hábitosdeautocuidadorelacionadosàhigiene,alimentação,confortoeaparência 

 

4.4.2 MATRIZCURRICULARENSINOFUNDAMENTAL 
SEMEDI MUNICÍPIO:Paranaguá 

INSTITUIÇÃODEENSINO:41140699EscolaMunicipalemTempoIntegral“GracielaElizabeteAlmadaDia
z” 
ENDEREÇO:RuaDimasMaia, S/N°,Vila Itiberê,IlhadosValadares. 

FONE:413420-2804 

ENTIDADEMANTENEDORA:PrefeituraMunicipaldeParanaguá 

CURSO(4035):AnosIniciaisdoEnsinoFundamental 

TURNO:Diurno 
C.H.TOTALDO
CURSO: 800h 

DIASLETIVOSANUAIS:200 

ANODEIMPLANTAÇÃO:2018 FORMA:Simultânea 

ORGANIZAÇÃO1: 

COMPONENTES 
CURRICULARES(DISCIPLINAS) 

1ºANO 2ºANO 3ºANO 4ºANO 5ºANO 

ARTE2
  

 
 
 

 
20h 

 
 
 
 

 
20h 

 
 
 
 

 
20h 

 
 
 
 

 
20h 

 
 
 
 

 
20h 

CIÊNCIAS 

EDUCAÇÃOFÍSICA 

GEOGRAFIA 

HISTÓRIA 

LÍNGUAINGLESA3
 

LÍNGUAPORTUGUESA 

MATEMÁTICA 

Totaldehorasrelógiosemanais6 20h 

LÍNGUA 
PORTUGUESA1ºANO 

EIXO–Oralidade 

 

Unidade
Temática 

Práticasdecompreensãoeproduçãodetextosoraisemdiferentescontextosdiscursivos.  

 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Expressar-se,emsituaçõesdeintercâmbiooral,comautoconfiança(semmedodefalarempúblico), 
para explorar e apresentar informações, esclarecer dúvidas, trocar idéias, propor,criarou 
engajar-se emjogo oubrincadeira. 
Escutar,comatençãoecompreensão,instruçõesorais,acordosecombinadosqueorganizam 
aconvivênciaemsala de aula. 
Participardeconversaçãoespontâneareconhecendosuavezdefalaredeescutar,respeitandoostu
rnosdefalaeutilizandofórmulasdecortesia(cumprimentoseexpressõescomo,,”porfavor,”,“obriga
do(a)”, “comlicença”etc.),quandonecessário. 
Identificar aspectos não lingüísticos (paralinguísticos) presentes no ato de fala (tom da 
vozemovimentoscorporais)como partedosignificado doqueé dito. 
Recuperar assuntos e informações pontuais em situações de escuta formal de textos.Relatar 
experiênciaspessoaisdeseucotidiano,emsequênciacronológicaeníveldeinformatividadeadequa
do. 

 

 

 
Conteúdos 

Rodadeconversa; 
Interação oral: Leitura de 
imagem;Conversaçãoespontânea; 
Expressões corporais como complementos da 
fala;Interaçãooral: Recados; 
Relatooral:experiênciaspessoais. 

 

 

1 AorganizaçãoCurricularpoderá seranual,ciclos,etc.(Art.23,LDB9394/96). 
2 Poderãoserministradaspeloprofessordaturmaouporprofessoresespecialistas. 
3 PoderáserofertadaaLínguaInglesaououtrocomponentecurricular. 
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LÍNGUA 
PORTUGUESA1ºANO 

EIXO–Leitura 

Unidade
Temática 

Práticasdecompreensãoeinterpretaçãodetextosverbais,verbos-visuaisemultimodais. 

 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

Lerpalavrasepequenostextos,apoiando-seempistasgráficasesemânticas. 
Ler,emtextos,palavrasconhecidasviamemóriaourelacionadasàsua experiênciapessoal(nomes 
próprios,nomesdosdiasdoano,da semana,marcas deprodutosetc.). 
Relacionar os objetivos de leitura de textos lidos na escola aos seus próprios objetivos 
deleiturafora daescola. 
Formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos, com base no manuseio dos 
suportes,observando formato, informações da capa, imagens, entre outros, confirmando, ou 
não, ashipóteses realizadas. 
Localizar,emtextos,títulos,nomedoautor,localedataepublicação(sehouver). 
Buscar, selecionar e ler textos que circulam em meios impressos ou digitais para 
satisfazercuriosidades. 
Identificarafunçãosóciocomunicativadetextosquecirculamemesferasdavidasocialdasquaispartici
pa,reconhecendoparaquetaistextosfossemproduzidos,ondecirculamquemproduziua 
quemsedestinam. 
Associarostemasdetextoslidospeloprofessoraoseuconhecimentoprévioouconhecimentode 
mundo. 
Reconhecerosignificadodepalavrasconhecidasemtextos. 

 
 

Conteúdos 

Leitura de rótulos, marcas, entre 
outros;Leitura:Textosverbaisenão-verbais; 
Gênerostextuais:título,autor,local,dataepublicação(quandohouver);Leituraautôn
oma; 
Característicasdetextoslidos; 
Leitura de textos impressos e 
digitais;Usododicionário 

LÍNGUA 
PORTUGUESA1ºANO 

EIXO3 – Escrita 

Unidade
Temática 

Práticasdeescritadepalavras,frasesepequenostextos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – 
usandoletras/grafemasque representemfonemas. 
Escrever, corretamente, mesmo que de memória, o próprio nome, o nome dos pais 
ouresponsáveis, o endereço completo, no preenchimento de dados pessoais em fichas 
deidentificaçãoimpressasoueletrônicas. 
Escrever, em colaborações com os colegas e com a ajuda do professor textos 
breves,mantendo suas características e voltando para o texto sempre que tiver dúvidas sobre 
suadistribuiçãográfica,espaçamentoentreaspalavras,escritadaspalavrasepontuação. 
Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a 
situaçãocomunicativa,osinterlocutores(quemescreve/paraquemescreve);afinalidadeou 
opropósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é 
oportadordotexto);alinguagem,organização,estrutura; otemaeassuntodotexto. 
Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, agendas, 
bilhetes,recados, avisos, convites, listas e legendas para fotos ou ilustrações, considerando 
asituaçãocomunicativae o tema/assuntodotexto. 
Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos com regrasde 
convivência escolar ou combinados, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assuntodo texto. 
Rever, com a colaboração do professor e de colegas, o texto produzido individualmente ouem 
grupo. 

Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor,ilustrando,quandoforocaso,emportadoradequadoimpressooueletrônico. 

 

 
Conteúdos 

Escrita do próprio 
nome;Nome da 
professora;Nome dos 
amigos;Paragrafaçãodetext
os; 
Produçãodefrasesepequenostextoscoletivoseindividuais;Reestruturaçãodetexto 
individuale coletivo. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA1ºANO 

EIXO4-EIXOCONHECIMENTOSLINGUÍSTICOSEGRAMATICAIS 
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Unidade
Temática 

Compreensãoeapropriaçãodosistemaalfabéticodeescrita,reflexãosobreconvençõesgráficasd
aescritaeampliação doléxico (vocabulário). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

Reconhecerosistemadeescritaalfabéticacomorepresentaçãodossonsdafala.Distinguirasletr
asdoalfabetode outrossinais gráficos. 
Escreveropróprionomeeutilizá-
locomoreferênciaparaescrevereleroutraspalavras.Segmentares oralmente 
palavrasemsílabas. 
Compararpalavrasidentificandosemelhançasediferençasentresonsdesílabasiniciais,mediais 
e finais. 
Identificarfonemasesuarepresentaçãoporletrascomparandounidadessonoras(palavras)com 
significados próprios, mas que se diferenciam por apenas um fonema/letra 
(comofaca/vaca,mola/sola/cola/bola, mapa/mala). 
Completar palavras com fonema/letra inicial ou medial, com base na escuta da palavra 
ouem desenhoquea represente. 
Reconhecerquealteraçõesnaordemescritadosgrafemasprovocamalteraçõesnacomposiçãoe
nosignificadodapalavra,fazendocorresponderfonemas egrafemas. 
Nomearasletrasdoalfabeto. 
Recitaroalfabetonaordemdasletras. 
Escreverletras doalfabetoemrespostaaonomedaletra. 
Reconheceraseparaçãodaspalavras,naescrita,porespaçosembranco. 
Agruparpalavraspelocritériodeaproximaçãodesignificado(sinonímia)esepararpalavraspelocrit
ériode oposiçãode significado (antonímia). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conteúdos 

Letras de imprensa maiúscula e 
minúscula;Sistematização da base alfabética: letras 
do alfabeto;Históriadaescrita; 
Símbolos, letras, números, placas, logotipos, 
cores;Consoantes; 
Vogais; 
LetrasdeimprensamaiúsculaeminúsculaAlf
abetomaiúsculomanuscrito; 
Alfabetominúsculomanuscrito; 
Sistematizaçãodasletrasdoalfabeto(consoante+vogal);Escritad
o próprionome; 
Nome da 
professora;Nomedos
amigos; 
Palavrascomsílabascanônicas 
enãocanônicas.(CVCV/CVV/CVCVV/CVVCV);Consciênciafonológica; 
Separação 
silábica;Dicionário; 
Usododicionário; 
Ordemalfabética:dicionário,listatelefônica,agenda,entreoutros. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA1ºANO 

EIXO5-EIXOEDUCAÇÃOLITERÁRIA 

Unidade
Temática 

Práticasdeleituraereflexãoparaapreciartextosliteráriosoraiseescritos. 

 
 
 
 
 

 
Habilidades 

Identificarosconstituintesbásicosdaestruturadenarrativaficcionallidaououvida:personagens,te
mpoe espaço. 
Reconhecer,emtextosversificados,rimas,sonoridades,jogosdepalavras,palavras,expressões,
comparações,relacionando-ascomsensaçõese associações. 
Construir,pelaobservaçãodasequênciadeimagens,osentidodeumanarrativavisual(livros de 
imagem,históriasemquadrinhos). 
Recontaroralmente,comesemapoiodeimagem,etendoounãooprofessorcomoescriba,textos 
literárioslidospelo professor. 
Recitar par lenda, quadras, quadrinhas e poemas, com entonação e 
emotividade.Reconhecerqueostextosliteráriosfazempartedomundodoimaginárioereconhecert
ambéma sua dimensão lúdicae deencantamento. 
Ouvir, com atenção e interesse, a leitura de textos literários de gêneros e autores 
variados,feitapeloprofessor,econversarcomos colegassobre oqueacharamdotexto. 
Selecionarlivrosdabibliotecae/oudocantinhodeleituradasaladeaulaparaleituraindividual,naesc
olaouemcasa, explicandoosmotivosdesuaescolha. 
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Conteúdos 

Gênerostextuais:lugar,tempoepersonagem;Te
xtos diversificados; 
Roda de 
conversa;Interação
oral; 
Parlenda,quadras,quadrinhasepoemas,comentonaçãoeemotividade. 
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MATEMÁTICA
1°ANO 

EIXO1 –NÚMEROSNATURAIS 

Unidade
Temática 

NúmerosNaturais 

 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

Utilizarnúmerosnaturaiscomoindicadordequantidadeoudeordememdiferentessituaçõescotidi
anas. 
Contardemaneiraexataouaproximada,utilizandodiferentesestratégiascomoopareamentoeou
trosagrupamentos. 
Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20 
elementos),porestimativae/ouporcorrespondência(umaum,doisadois)paraindicar“temmais”,“
temmenos”ou “temamesmaquantidade”. 
Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado 
porregistros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, 
brincadeiras,materiais dasala de aula,entre outros. 
Compararnúmerosnaturaisdeatéduasordensemsituaçõescotidianas,comesemsuportedareta
numérica. 
Construir fatos fundamentais da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo 
pararesolverproblemas. 
Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com 
osuporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de características 
dosistemadenumeraçãodecimaleodesenvolvimentodeestratégias decálculo. 

 
 
 
 
 
 
 

Conteúdos 

Números de0 a9: 
–sistematização; 
- usosocial; 
- Contagem; 
- Quantificação,comparação,ordenação,classificaçãoesequenciação; 
- Representaçãoeleituranumérica;O
rdem crescente e 
decrescente;Antecessore sucessor; 
SistemadeNumeraçãoDecimal: 
– princípios:aditivo,posicional,decimal(pormeiodautilizaçãodemateriaismanipuláveis,jogos 
ena resolução de problemas); 
– unidadeedezena:agrupamentosedesagrupamentos;Nú
meros ordinaisatéo 10.º; 
Operaçõesfundamentaisnaresoluçãodeproblemas: 
– adição; 
– subtração; 
– noçãodemultiplicação; 
– noçãodedivisão. 

MATEMÁTICA
1°ANO 

EIXO2 – PENSAMENTOALGÉBRICO 

Unidade
Temática 

Álgebra 

 
Habilidade 

Organizareordenarobjetosfamiliaresourepresentaçõesporfiguras,pormeiodeatributos,taiscom
ocor, forma emedida. 
Descrever,apósoreconhecimentoeaexplicitaçãodeumpadrão(ouregularidade),oselementosau
sentesemseqüênciasrecursivasdenúmerosnaturais,objetosoufiguras. 

 
 

Conteúdos 

- correspondência; 
- comparação; 
- classificação; 
- sequenciação; 
- seriação; 
- inclusão; 
- conservação. 

MATEMÁTICA
1°ANO 

EIXO3–GEOMETRIA 

Unidade
Temática 

Geometria 

Habilidade 
Descreveralocalizaçãodepessoasedeobjetosnoespaçoemrelaçãoàsuaprópriaposição,utilizan
do termos comoàdireita,àesquerda,emfrente,atrás. 
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 Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto 

dereferência,compreendendoque,paraautilizaçãodetermosquesereferemàposição,comodirei
ta,esquerda,emcima,em baixo,é necessárioexplicitar-seo referencial. 
Relacionarfigurasgeométricasespaciais(cones,cilindros,esferaseblocosretangulares)aobjeto
sfamiliaresdomundofísico.Identificarenomearfigurasplanas(círculo,quadrado, 
retânguloetriângulo)emdesenhosapresentadosemdiferentesdisposiçõesouemcontornos 
defacesdesólidosgeométricos. 

 
 

Conteúdos 

Noçõestopológicas(vizinhança,separação,ordem,contornoecontinuidade);Lateralidade:dir
eitaeesquerda; 
Localização;M
ovimentação; 
Figurasgeométricasespaciais:cubo,blocoretangular(paralelepípedo),pirâmide,esferaecilindro; 
• Figurasgeométricasplanas:quadrado,retângulo,triânguloecírculo; 

MATEMÁTICA
1°ANO 

EIXO4– GRANDEZASEMEDIDAS 

Unidade
Temática 

GrandezaseMedidas 

 

 
Habilidade 

Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, 
utilizandocalendário,quandonecessário.Compararcomprimentos,capacidadesoumassas,util
izandotermoscomomaisalto,mais 
baixo,maiscomprido,maiscurto,maisgrosso,maisfino,maislargo,maispesado,maisleve,cabe
mais,cabemenos,entreoutros,paraordenarobjetosdeusocotidiano.Reconhecererelacionarval
oresdemoedasecédulasdosistema 
monetáriobrasileiropararesolversituaçõessimplesdocotidianodoestudante. 

 
 

 
Conteúdos 

Medidasde comprimento. (maior, menor,igual, maisalto,maisbaixo,mais comprido, 
maiscurto,maisgrosso,maisfinoemaislargo); 
Medidasdecapacidade.(maischeio,maisvazio); 
Medicasdemassa.(maispesado,maisleveemesmo“peso”); 
Medidasdetempo.(Reconhece,ordenaerelacionaperíodosdodia,diasdasemana,mesesdoano,d
ataserelaçõesentreessesperíodosdetempo,utilizandorelógiosecalendários); 
Medidasdevalor:sistemamonetáriobrasileiro.(Reconhece,nomeiaecomparacédulasemoedasd
osistema monetáriobrasileiro). 

MATEMÁTICA
1°ANO 

EIXO5 – TRATAMENTODEINFORMAÇÃO 

UNIDADET
EMÁTICA 

PROBABILIDADEEESTATÍSTICA 

 
 

Habilidade 

Classificareventosenvolvendooacaso,taiscomo“acontecerácomcerteza”,“talvezaconteça”e 
“éimpossívelacontecer”,emsituações do cotidiano. 

Lerdadosexpressosemtabelas eemgráficosdecolunassimples. 
Realizarpesquisa,envolvendoatéduasvariáveiscategóricasdeseuinteresseeuniversodeaté30e
lementos,eorganizardados pormeioderepresentaçõespessoais. 

 
Conteúdos 

Coletadedados; 
Tabelas e quadros 
simples;Gráficosdebarrasouco
lunas;Probabilidade. 

CIÊNCIAS
1°ANO 

EIXO1–MATÉRIAE ENERGIA 

Unidade
Temática 

MatériaeEnergia 

Habilidade Compararcaracterísticasdediferentesmateriaispresentesemobjetosdeusocotidiano. 

Conteúdos Propriedadesdosmateriaiscomoforma,cheiroetextura. 

CIÊNCIAS
1°ANO 

EIXO2– VIDAEEVOLUÇÃO 

Unidade
Temática 

VidaeEvolução 

 
 

Habilidade 

Localizarenomearpartesdocorpohumanorepresentá-
laspormeiodedesenhoseexplicaroralmentesuasfunções. 
Discutirasrazõespelasquaisoshábitosdehigienedocorpo(lavarasmãosantesdecomer,lavaros
dentes,limparolhos,narizeorelhasetc.)sãonecessáriosparaa 
manutençãodasaúde. 
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 Comparar características físicas entre os colegas, de modo a constatar a diversidade 

decaracterísticas,reconhecendoaimportânciadavalorização,doacolhimentoedorespeitoaes
sasdiferenças. 

 
 

Conteúdos 

Auto–imagemcorporal; 
Higiene:corporal/mental/ambiental;
Alimentaçãosaudável; 
Transmissãoeprevençãodealgumasdoenças:Dengue;Esquemacor
poral:Órgãosdos sentidos. 

CIÊNCIAS
1°ANO 

EIXO3–TERRAE UNIVERSO 

Unidade
Temática 

TerraeUniverso 

 
Habilidade 

Identificarenomeardiferentesescalasdetempo:osperíodosdiários(manhã,tarde,noite)ea 
sucessão dosdias,semanas,meseseanos. 
Selecionarexemplosdecomoasucessãodediasenoitesorientaoritmodeatividadesdiárias de 
sereshumanosede outrosseresvivos. 

 
Conteúdos 

Água; 
Seres vivos e não 
vivos;Poluiçãoe Saúde. 

GEOGRAFIA1
ºANO 

EIXO1 –SUJEITOE SEULUGAR NOMUNDO 

Unidade
Temática 

Sujeitoeseulugar nomundo 

 
 

 
Habilidade 

Descrevercaracterísticasobservadasdeseuslugaresdevivência(moradia,escolaetc.)eidentifi
carsemelhançasediferençasentreesseslugares. 
Identificarsemelhançasediferençasentrejogosebrincadeirasdediferentesépocaselugares. 
Identificarerelatarsemelhançasediferençasdeusosdoespaçopúblico(praças,parques)paraola
zer ediferentesmanifestações. 
Discutireelaborar,coletivamente,regrasdeconvívioemdiferentesespaços(saladeaula,escolae
tc.). 

Conteúdos 
Repartiçõesdaescola,osprofissionaisesuasfunções; 
Jogosebrincadeirascomoformadeinteraçãosocial. 

GEOGRAFIA1
ºANO 

EIXO2 – ConexõeseEscalas 

Unidade
Temática 

ConexõeseEscalas 

Habilidade 
Observaredescreverritmosnaturais(diaenoite,variaçãodetemperaturaeumidadeetc.)emdifer
entesescalasespaciais etemporais,comparandoasuarealidadecomoutras. 

Conteúdos 
Identidade 
espacial;Transformaçãode
espaço. 

GEOGRAFIA1
ºANO 

EIXO3 – Mundodo trabalho 

Unidade
Temática 

MundodoTrabalho 

 

Habilidade 
Descreverecomparardiferentestiposdemoradiaouobjetosdeusocotidiano(brinquedos,roupas
,mobiliários),considerandotécnicasemateriaisutilizadosemsuaprodução. 
Descreveratividadesdetrabalhorelacionadascomodiaadiadasuacomunidade. 

Conteúdos 
Diferentes tipos de 
moradia;Mundotrabalho. 

GEOGRAFIA1
°ANO 

EIXO4–FORMASDEREPRESENTAÇÃOEPENSAMENTOESPACIAL 

Unidade
Temática 

Formasderepresentaçãoepensamentoespacial 
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Habilidade 

Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos literários, 
históriasinventadase brincadeiras. 
Elaborareutilizarmapassimplesparalocalizarelementosdolocaldevivência,considerandorefe
renciaisespaciais(frenteeatrás,esquerdaedireita,emcimaeembaixo,dentroe fora) e tendo 
ocorpocomo referência. 
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Conteúdos 
Relações espaciais topológicas e projetivas elementares: dentro, fora, ao lado, na 
frente,atrás, perto, longe, em cima, embaixo, antes, depois, entre, junto, separado, direita 
eesquerda. 

 

GEOGRAFIA
1°ANO 

EIXO3 – Mundodotrabalho 

 

Unidade
Temática 

Natureza,ambientesequalidadedevida.  

 
Habilidade 

Descrevercaracterísticasdeseuslugaresdevivênciarelacionadasaosritmosdanatureza(chuva
,vento, caloretc.). 
Associarmudançasdevestuárioehábitosalimentaresemsuacomunidadeaolongodoano,decor
rentesdavariaçãodetemperaturaeumidadenoambiente. 

 

Conteúdos Mudançasclimáticas.  

2º 
AnoLínguaPortugu
esa 

EIXO-Oralidade 

Unidade
Temática 

Práticasdecompreensãoeproduçãodetextosoraisemdiferentescontextosdiscursivos 

 
 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com autoconfiança (sem medo de falar 
empúblico),liberdadeedesenvoltura,preocupando-
seemsercompreendidopelointerlocutoreusandoapalavra com tomdevozaudível, 
boaarticulaçãoeritmoadequado. 
Colaborarcomoprofessoreos colegasparaadefiniçãodeacordosecombinadosqueorganizem 
aconvivênciaemsala deaula. 
Escutar,comatençãoecompreensão,instruçõesoraisaoparticipardeatividadesescolares.Recon
hecercaracterísticasda conversaçãoespontâneapresencial,respeitandoosturnosde fala, 
selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento 
adequadas,deacordo com asituaçãoe aposiçãodointerlocutor(“senhor/a”, “você”etc.). 
Interpretarosentidodeaspectosnãolinguísticos(paralinguísticos)dafala,comoolhar,riso,gestos,m
ovimentosdecabeça (deconcordância oudiscordância) 
Identificarfinalidadesdainteraçãooral,emdiferentescontextoscomunicativos(solicitarinformações
,apresentaropiniões,informar,relatarexperiências etc.). 
Usarestratégiasdeescutadetextosemsituaçõesformais:formularperguntasdeesclarecimento,rec
uperar informações. 
Relatar experiências pessoais, com observância da sequência dos fatos e do nível 
denormatividade necessário, utilizando expressões que marquem a passagem 
dotempo(“antes”,“depois”,“ontem”,“hoje”,“amanhã”,“outrodia”,“antigamente”,“hámuito 
tempo”etc.). 

 
 
 

Conteúdos 

Roda de 
conversa;Conversaçãoes
pontânea; 
Expressõescorporaiscomocomplementosdafala;Co
nversaçãoespontânea; 
Conversaçãoespontânea; 
Expressõescorporaiscomocomplementosdafala;Int
eração oral: opinião, relato e 
informações;Interaçãooral:formulaçãodeperguntas; 
Interaçãooral:experiênciapessoal. 

2º 
AnoLínguaPortugu
esa 

EIXO- Leitura 

 

 
Unidade
Temática 

Práticas de compreensão e interpretação de textos verbais, verbos-visuais e 
multimodais.Textos do cotidiano próximo e da vivência e interesse do aluno, com imagens 
que forneçaminformações adicionais, assunto e tema infantil, apropriados à faixa etária do 
leitor(crianças)eníveldetextualidadeadequado:vocabulárioprevisível,disposiçãoeordemdireta
das 
proposições,recursosexpressivospredominantementedenotativos;nocasodetextosverbais,co
maproximadamente 300palavras 
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Habilidades 

Identificarafunçãosociocomunicativadetextosquecirculamemesferasdavidasocial,reconhecen
do para que foram produzidos, onde circulam, quem produziu, a quem sedestinam 
Reconhecer o tema de textos, com base em títulos, legendas, imagens, pistas 
gráficas.Deduzirosignificadodepalavrasdesconhecidasoupoucofamiliares,combasenocontext
odafrase ou dotexto. 
Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais, 
emilustraçãode históriaemquadrinhosoutira. 

Conteúdo -Gênerostextuaisdodiscursooral:características; 
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 - Elementosconstitutivosdeumtexto:títulos,legendas,imagens,entreoutros; 

- Usododicionário; 
- Elementosconstitutivosdosquadrinhosetiras. 

2º 
AnoLínguaPortugu
esa 

EIXO-Escrita 
Unidade 
Temática 

Práticas de produção de textos verbais, verbos-visuais e multimodais de diversos 
gênerostextual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a 
situaçãocomunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade 
ou 
opropósito(escreverparaquê);acirculação(ondeotextovaicircular);osuporte(qualéoportado
rdotexto);alinguagem,organização,estrutura;otemaeassuntodotexto. 
Escrever listas de nomes ou de objetos, associando, quando pertinente, texto verbal 
evisual,considerandoasituação comunicativaeotema/assunto dotexto. 
Escrever bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou digital (e-mail, mensagem em rede 
socialetc.), mantendo as características do gênero textual e dos portadores, considerando 
asituaçãocomunicativae o tema/assuntodotexto. 
Produzirpequenosrelatosdeobservaçãodeprocessos,defatos,deexperiênciaspessoais,mantend
o as características do gênero textual, considerando a situação comunicativa e 
otema/assuntodotexto. 
Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou com 
estruturassilábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em substantivos 
próprios,segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto de 
exclamação.Reler os textos produzidos, com a mediação do professor e colaboração dos 
colegas, parafazercortes,acréscimos,reformulações,correções deortografiaepontuação 
Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obedecendo 
àsconvenções dedisposiçãográficaedeinclusãode títuloeautoria. 
Editaraversãofinaldotexto,emcolaboraçãocomoscolegasecom 
aajudadoprofessor,ilustrando,quandoforocaso,em portador adequadoimpressoou eletrônico. 

 
 
 
 

Conteúdos 

Produção oral (com destino 
escrito);Produçãode texto:Lista ; 
Produção de texto: Bilhete, carta, e-
mail;Produçãode texto:relato; 
Produçãodetexto:empregocorretodeletrasmaiúsculaseminúsculas,parágrafo,pontuação,esp
açamento entre palavras,entreoutros; 
Produçãodetexto:Reestruturaçãodetexto;Pr
oduçãodetexto:Reescritadetexto; 
Produçãodetexto:Reestruturaçãoereescritadetexto. 

2º 
AnoLínguaPortugu
esa 

EIXO-ConhecimentosLingüísticoseGramaticais 

Unidade
Temática 

Consolidaçãodaapropriaçãodosistemaalfabéticodeescrita,reconhecimentoeescritadepalavrasc
omestruturassilábicasmenoscomplexaseampliaçãodoléxico(vocabulário). 
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Habilidades 

Lereescreverpalavrascomcorrespondências regularesdiretasentreletrasefonemas(f,v,t, d, p, 
b) e correspondências regulares contextuais (c e g; e e o, em posição átona em 
finaldepalavra). 
Segmentarpalavrasemsílabaseremoveresubstituirsílabasiniciais,mediaisoufinaisparacriarnova
spalavras. 
Recitaroalfabetonaordemdasletras. 
Escreverpalavras,frases,textoscurtosnasformasimprensaecursiva. 
LereescrevercorretamentepalavrascomsílabasCV,V,CVC,CCV,identificandoqueexistem 
vogaisemtodasas sílabas. 
Lereescrevercorretamentepalavrascommarcasdenasalidade(til,m,n). 
Memorizaragrafiadepalavrasfreqüentesnoambienteescolarenostextoslidosnasaladeaula, 
independentemente da estrutura silábica e de correspondências irregulares fonema-grafema. 
Segmentarcorretamenteaspalavrasaoescreverfrasesetextos. 
Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de 
exclamação.Identificarsinônimosdepalavrasdetextolido,determinandoadiferençadesentido
entreeles. 
Formarantônimosdepalavrasencontradasemtextolidopeloacréscimodoprefixodenegaçãoin-
/im-. 
Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos -ão e -inho/-
zinhoReconheceroconflitogeradordeumanarrativaficcionalesuaresolução,alémdepalavras,expr
essõese frases quecaracterizampersonagens e ambientes. 
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 Identificarrecursosrítmicosesonoroseoefeitodesentidodemetáforas,emtextosversificados. 

Identificarfunçõesdotextodramático(escritoparaserencenado)eorganizaçãoProduçãode texto 
pormeiodediálogosentre personagens. 
Relacionar ilustrações de narrativas com o texto 
verbal.Reescrevertextosnarrativosliterárioslidospeloprofessor
. 
Recitarparlendas,quadras,quadrinhasepoemas,alémdecantarmúsicasecanções,comritmo,mel
odia esonoridade, observandoasrimas. 
Compartilhar em sala de aula textos de tradição oral pesquisados na família e 
nacomunidade (em versos – cantigas de roda, adivinhas, par lendas, quadrinhas, trava-
línguasetc.–eemprosa –contospopulares,fábulas,mitos, lendasetc.). 
Ouvir,comatençãoeinteresse,aleiturafeitapeloprofessor,ouler,deformaautônoma,textos 
literários,eexpressarpreferências porgêneros, temas eautores. 
Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula para 
leituraindividual,naescolaouemcasae,apósaleitura,compartilharcomoscolegassuaopiniãosobre
o livro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conteúdos 

Consciênciagrafofonêmica; 
Sistematizaçãodasletrasdoalfabetoatravésdeconsoante+vogal;Palavra
s com sílabas canônicas e não canônicas. (B ao 
Z);Consciênciasilábica; 
Sílabas canônicas e não canônicas. (B ao 
Z);Divisãosilábica; 
Alfabeto 
maiúsculo;Alfabeto
minúsculo; 
Letras de imprensa maiúscula e 
minúscula;Sílabas canônicas e não 
canônicas. (B ao Z);Ordem do alfabeto; 
Uso do 
dicionário;Consciênciaf
onológica; 
Pontuação:Pontofinal,interrogaçãoeexclamação;.Sinônimoe 
Antônimo; 
Aumentativoediminutivo;Elementosc
onstitutivosdanarração;Elementosco
nstitutivosdapoesia; 
Gêneros textuais não literários e literários tradicionais, da cultura popular, afro-
brasileira,africana,indígena ede outrospovos; 
Leitura: cantigas de roda, adivinhas, parlendas, quadrinhas, trava-línguas, contos 
populares,fábulas,mitos,lendas; 
Práticasdiversificadasdeleitura. 

2ºANO 
MATEMÁTICA 

Unidade 
Temática 

NúmerosNaturais 

 
 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

Comparareordenarnúmerosnaturais 
(atéaordemdecentenas)pelacompreensãodecaracterísticasdosistemadenumeraçãodecimal(val
orposicionalefunçãodozero). 
Registraroresultadodacontagemouestimativadaquantidadedeobjetosemcoleçõesdeaté300 
unidades,realizadapormeio dediferentesestratégias. 
Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou 
porcorrespondência(umaum,dois adois,entreoutros),paraindicar“temmais”,“temmenos”ou 
“tem a mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos 
amenos. 
Comporedecompornúmerosnaturaisdeatétrês ordens,comsuportedematerialmanipulável,por 
meiode diferentes adições. 
Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou 
escrito.Resolvereelaborarproblemasdeadiçãoedesubtração,envolvendonúmerosdeatétrêsorde
ns, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégiaspessoais 
ou convencionais. 
Resolvereelaborarproblemas demultiplicação(por2,3,4e5)comaidéiadeadiçãodeparcelas iguais 
por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou 
nãosuportedeimagense/oumaterialmanipulável. 
Resolvereelaborarproblemasenvolvendodobro,metade,triploeterçaparte,comosuportedeimage
nsoumaterialmanipulável,utilizandoestratégias pessoais. 
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Conteúdos 
SistemadeNumeraçãoDecimal 
Númerosde0a100:-leituraeescritados números,quantificação,comparaçãoeordenação 
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 Pares e 

ímparesAntecessores
ucessor 
Ordemcrescenteedecrescente 
linhadotempoeretanumérica( de1em 1e2 em 2). 
Princípios: aditivo, posicional e decimal (por meio da utilização de materiais 
manipuláveis,jogos ena resolução de problemas); 
Unidade,dezenaecentena:composiçãoedecomposição.Númerosordinaisaté20.Operações 
fundamentaisnaresolução deproblemas 
Adição e subtração – primeira e segunda parcelas formadas por numeral de 1 e 
2algarismoscomesemreagrupamentoaté onúmerotrabalhado. 
Multiplicação–conceitos-multiplicandoformadopornumeralde1algarismo(tabuadado2).Divisão–
conceitos 

Unidade 
Temática 

Álgebra 

 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Construirseqüênciasdenúmerosnaturaisemordemcrescenteoudecrescenteapartirdeum 
númeroqualquer, utilizandoumaregularidade estabelecida. 
Descreverumpadrão(ouregularidade)deseqüênciasrepetitivasedeseqüênciasrecursivas,por
meio depalavras,símbolos ou desenhos. 
Descreveroselementosausentesemseqüênciasrepetitivaseemseqüênciasrecursivasdenúmeros
naturais, objetosou figuras. 

Seqüências;Cri
térios;Regulari
dades. 
Geometria 

Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os 
deslocamentosdepessoasedeobjetosnoespaço,considerandomaisdeumpontodereferência,ei
ndicaras mudançasde direção edesentido. 
Esboçarroteirosaserseguidosouplantasdeambientesfamiliares,assinalandoentradas,saídas e 
algunspontosde referência. 
Reconhecer,nomearecompararfigurasgeométricasespaciais(cubo,blocoretangular,pirâmide,co
ne,cilindroeesfera),relacionando-ascomobjetos domundofísico. 
Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e 
triângulo),pormeiodecaracterísticascomuns,emdesenhosapresentadosemdiferentesdisposiç
õesouemsólidosgeométricos. 

 
 

Conteúdos 

Lateralidade:Esquerda/direita,frente/atrás/entre,acima/abaixo; 
Localização: perto/longe, menor, maior, médio, alto, baixo, comprido, curto, estreito, 
largo,longe,perto,cheio e vazio; 
Movimentação:agora,já,depressa/devagar; 
Figurasgeométricasespaciais:cubo,blocoretangular(paralelepípedo),pirâmide,esfera,cilindroe 
cone; 
Figurasgeométricasplanas:quadrado,retângulo,triânguloecírculo. 

Unidade 
Temática GrandezaseMedidas 

 
 
 

 
Habilidades 

Estimar,medirecompararcomprimentosdeladosdesalas(incluindocontorno)edepolígonos, 
utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas 
(metro,centímetroemilímetro) einstrumentosadequados. 
Estimar,medirecompararcapacidadeemassa,utilizandoestratégiaspessoaiseunidadesdemedi
danãopadronizadasoupadronizadas(litro,mililitro,cm3,gramaequilograma). 
Indicaraduraçãodeintervalosdetempoentreduas 
datas,comodiasdasemanaemesesdoano,utilizandocalendário,paraplanejamentoseorganizaç
ãodeagenda. 
Mediraduraçãodeumintervalodetempopormeioderelógiodigitaleregistrarohoráriodoinícioedo 
fimdo intervalo. 
Estabeleceraequivalênciadevaloresentremoedasecédulasdosistemamonetáriobrasileiropara 
resolversituações cotidianas. 

 
Conteúdos 

Medidasdecomprimento(metro,centímetroemilímetro); 
Medidas de capacidade e de massa (litro, mililitro, grama e 
quilograma);Medidas detempo (calendárioe relógio); 
Medidasdevalor:sistemamonetáriobrasileiro(cédulasemoedas). 

Unidade 
Temática ProbabilidadeeEstatística 

Habilidades 
Classificarresultadosdeeventoscotidianosaleatórioscomo“poucoprováveis”,“muitoprováveis”,“i
mprováveis”e “impossíveis”. 
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 Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada 

eem gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da 
realidadepróxima. 
Realizarpesquisaemuniversodeaté30elementos,escolhendoatétrêsvariáveis 
categóricasdeseuinteresse,organizandoosdadoscoletadosemlistas,tabelasegráficosdecolu
nassimples. 

 

Conteúdos 

Coletadedados; 
Tabelas e quadros 
simples;Gráficosdebarrasouco
lunas; 
Gráficos 
pictóricos;Probabili
dade. 

2° 
ANOCIÊN

CIAS 
EIXO1–MATÉRIAE ENERGIA 

Unidade 
Temática Matériaeenergia 

 

Habilidades 

Identificardequemateriais(metais,madeira,vidroetc.)sãofeitososobjetosquefazemparte da 
vida cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais materiais eramproduzidosno 
passado. 
Discutiroscuidadosnecessáriosàprevençãodeacidentesdomésticos(objetoscortanteseinflamáv
eis,eletricidade,produtosdelimpeza emedicamentos etc.). 

 

Conteúdos 
Noçõessobresustentabilidade; 
Tecnologias criadas pelo ser humano para minimizar os impactos 
ambientais;Prevençãodeacidentesdomésticos. 

2º 
ANOCIÊN

CIAS 
EIXO2– VIDAEEVOLUÇÃO 

Unidade 
Temática VidaeEvolução 

 

 
Habilidades 

Descrevercaracterísticasdeplantaseanimais(tamanho,forma,cor,fasedavida,localondesede
senvolvemetc.) relacionadosàsua vidacotidiana. 
Descobrir e relatar o que acontece com plantas na presença e ausência de água e 
luz.Identificaras principaispartesdeumaplanta(raiz,caule,flores efrutos)eafunção 
desempenhadaporcadaumadelaseanalisarasrelaçõesentreasplantas,osdemaisseresvivos e 
outroselementoscomponentesdoambiente. 

 

Conteúdos 

AmbientesdaTerra:aquáticos(oceanos,rioselagos)eterrestres(cidade,floresta,desertoecampo
). 
Características dos animais e plantas e sua relação com o ambiente onde 
vivem.Atividades humanasqueafetamanimaiseplantas; 
Qualidadedosambientes. 

2º 
ANOCIÊN

CIAS 
EIXO3–TERRAE UNIVERSO 

Unidade 
Temática 

TerraeUniverso 

 
Habilidades 

Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá-las ao tamanho de 
suaprópriasombra e dasombra de diferentes objetos. 
Comparareregistraroefeitodaradiaçãosolar(aquecimento)emdiferentestiposdesuperfície(águ
a,areia,solo, superfícieescura,superfícieclaraetc.). 

 

Conteúdos 
Sol:importânciaparaavidanaTerra; 
RotaçãodaTerraealternânciadodiaedanoite; 
Energiasolarcomoalternativaparaminimizarosimpactosambientais. 

2º 
ANOGEOGR

AFIA 
EIXO1–OSUJEITOE SEULUGARNOMUNDO 

Unidade 
Temática Osujeitoeseulugarnomundo 
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Habilidades 

Descreverahistóriadasmigraçõesnobairrooucomunidadeemquevive. 
Compararcostumesetradiçõesdediferentespopulaçõesinseridasnobairrooucomunidadeem 
quevive, reconhecendoa importânciadorespeito às diferenças. 
Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu papel 
naconexãoentrelugares,ediscutirosriscosparaavidaeparaomeioambienteeoscuidadosem seu 
uso. 

Conteúdos Costumesetradiçõesdaslocalidades. 
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 Valorizarerespeitarasdiversidadesculturais 

Osdiferentesmeiosdetransporteedecomunicação. 

2º 
ANOGEOGR

AFIA 
EIXO2 – CONEXÕESEESCALAS 

Unidade 
Temática Conexõeseescalas 

 

Habilidades 

Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no 
mododeviver depessoasemdiferenteslugares. 
Analisarmudançasepermanências,comparandoimagensdeummesmolugaremdiferentes 
tempos. 

 
Conteúdos 

Simbologia:símbolosecódigoscriadospelasociedadeparaorganizaroespaço(placas,semáforos,e
tc.). 
Adiversidadehumananosespaçosdevivências.Pai
sagemesuas mudançasaolongodotempo. 

2º 
ANOGEOGR

AFIA 
EIXO3 – MUNDODOTRABALHO 

Unidade 
Temática 

Mundodotrabalho 

 
Habilidades 

Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais (horário escolar, 
comercial,sonoetc.). 
Descreverasatividadesextrativas(minerais,agropecuáriaseindustriais)dediferenteslugares. 

 

 
Conteúdos 

Osdiferentesprofissionaisquetrabalhamnaescolaeaimportânciadecadaprofissionalparaapráti
caeducacional; 
Tiposdetrabalhoeseushoráriosdiferenciados;Asin
dústriaslocais; 
Osprodutosagropecuáriosdacomunidade. 
Oscuidadoscomasextraçõesdosrecursosminerais. 

2º 
ANOGEOGR

AFIA 
EIXO4– FORMASDEREPRESENTAÇÃOEPENSAMENTO ESPACIAL 

Unidade 
Temática Formasderepresentaçãoepensamentoespacial 

 
 

Habilidades 

Identificareelaborardiferentesformasderepresentação(desenhos,mapasmentais,maquetes)par
arepresentarcomponentesdapaisagem doslugaresdevivência. 
Identificarobjetoselugaresdevivência(escolaemoradia)emimagensaéreasemapas(visãovertic
al) e fotografias(visãooblíqua). 
Aplicarprincípiosdelocalizaçãoeposiçãodeobjetos(referenciaisespaciais,comofrenteeatrás, 
esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora), por meio de 
representaçõesespaciaisdasala deaula edaescola. 

 
 
 

Conteúdos 

Relaçõesespaciais:dentro,fora,aolado,nafrente,atrás,perto,longe,emcima,embaixo,antes,depoi
s, entre,junto,separado, direitae esquerda; 
Localizapessoas,objetoseelementosnoespaçodaescolaedoentornodaescola,tendocomoreferen
cial ocorpo do(da) estudante; 
Localizaelementose/ouobjetosnoespaçodasaladeaulaentresi; 
Utiliza as noções de lateralidade, usando como referência seu próprio 
corpo;Objetos e elementosnasvisões:frontal, vertical,etc; 
Proporçãoelocalização:representaçãotridimensional(maquete)erepresentaçãobidimensional(d
esenho). 

2º 
ANOGEOGR

AFIA 
EIXO5– NATUREZA,AMBIENTESEQUALIDADEDEVIDA 

Unidade 
Temática Natureza,ambientesequalidadedevida 

 

Habilidades 
Reconheceraimportânciadosoloedaáguaparaavida,identificandoseus 
diferentesusos(plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades) e os 
impactos desses usosnocotidianodacidadee do campo. 
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Conteúdos 

Paisagemesuastransformações. 
Aorganizaçãodosespaçosdevivências:daescolaedoentornodaescola;Os 
diferentestipos deconstruçõesesuasfunções; 
Problemas ambientais dos espaços de 
vivências;Cuidadocoma água eo solo; 
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 As características da paisagem do entorno da escola (elementos naturais, 

elementosculturais,sinalizaçõesdetrânsito eplacasdelocalização); 
Osefeitosdaaçãohumananoprocessodetransformaçãodaspaisagens. 

2º 
ANOHISTÓR

IA 
EIXO1 –ACOMUNIDADEESEUSREGISTROS 

Unidade 
Temática Acomunidadeeseusregistros 

 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Reconhecerespaçosdesociabilidadeeidentificarosmotivosqueaproximameseparamaspessoas 
emdiferentesgrupos. 
Identificaredescreverpráticasepapéissociaisqueaspessoasexercememdiferentescomunidades. 
Selecionarsituaçõescotidianasqueremetamàpercepçãodemudança,pertencimentoememória. 
Selecionarecompararobjetosedocumentospessoaiscomofontesdememóriasehistóriasnosâmbit
ospessoal,familiare escolar. 
Selecionarobjetosedocumentospessoaisedegrupospróximosaoseuconvívioecompreendersuaf
unção,seuusoeseu significado. 
Identificareorganizar,temporalmente,fatosdavidacotidiana,usandonoçõesrelacionadasaotem
po (antes,durante,aomesmo tempo edepois). 
Identificareutilizardiferentesmarcadoresdotempopresentesnacomunidade,comorelógioecalen
dário. 

 
 
 

Conteúdos 

Transformaçãodosespaçosvividos; 
Memória e registro histórico (pessoais, da comunidade no tempo e no 
espaço);Noçãodetempo:permanências 
emudanças(ahistóriadacomunidade,formasdeocupação); 
Brincadeira de ontem e de 
hoje;Diversidade cultural: formas de 
brincar;Relógiocronológico; 
Datascomemorativas. 

2º 
ANOHISTÓR

IA 
EIXO2 – ASFORMASDEREGISTARASEXPERIÊNCIASDACOMUNIDADE 

Unidade 
Temática Asformasderegistrarasexperiênciasdacomunidade 

 
Habilidades 

Compilar histórias da família e de conhecidos registradas em diferentes 
fontes.Identificarobjetosedocumentospessoaisqueremetamàprópriaexperiênciaouàdaf
amília, e discutir as razões pelas quais alguns objetos são preservados e outros 
sãodescartados. 

 

 
Conteúdos 

Registroshistóricosefotografia;M
inhafamília; 
Certidão de 
nascimento;Direitoà 
cidadania; 
Dever das 
crianças;DatasComem
orativas. 

2º 
ANOHISTÓR

IA 
EIXO3– OTRABALHOE ASUSTENTABILIDADEDACOMUNIDADE 

Unidade 
Temática Otrabalhoeasustentabilidadedacomunidade 

 
Habilidades 

Identificardiferentesformasdetrabalhoexistentesnacomunidadeemquevive,suasespecificidades
e importância. 
Identificarimpactosnomeioambientecausadospelasdiferentesformasdetrabalhoexistentesnac
omunidade emque vive. 
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Conteúdos 

PreservaçãodoPatrimônionaturaleculturaldascomunidades(indígenas,quilombolasedocampo); 
Povos 
indígenas;Cultura 
afro-brasileira;Lendas; 
Datascomemorativas. 

2ºANOEDUCAÇÃO
FÍSICA 

EIXO1– BRINCADEIRASE JOGOS 
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Unidade
Temática 

BrincadeiraseJogos 

 
 
 
 
 

Habilidades 

Experimentarefruirdiferentesbrincadeirasejogosdaculturapopularpresentesnocontextocomunit
ário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais 
dedesempenhodoscolegas. 
Explicar,pormeiodemúltiplaslinguagens(corporal,visual,oraleescrita),asbrincadeirasejogos 
populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e valorizando 
aimportânciadesses jogosebrincadeiras para suas culturasdeorigem. 
Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares 
docontexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características 
dessaspráticas. 
Colaborarnaproposiçãoenaproduçãodealternativasparaaprática,emoutrosmomentos 
e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na 
escola,produzindotextos(orais,escritos,audiovisuais)paradivulgá-
lasnaescolaenacomunidade. 

 
 
 
 

Conteúdos 

Jogosmotores; 
Jogos de baixa 
organização;Jogos 
departicipação; 
JogosdeCoordenaçãomotorafina;Jo
gos Cooperativos; 
Jogos de 
Linha;Jogosdetabu
leiro; 
Jogos de 
Memorização;Jogos 
deOposição; 
SaúdeeQualidadedeVida. 

2ºANOEDUCAÇÃO
FÍSICA 

EIXO2 –ESPORTES 

Unidade 
Temática Esportes 

 
Habilidades 

Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, a prática 
deesportesdemarcaedeprecisão,identificandooselementoscomunsaessesesportes. 
Discutiraimportânciadaobservaçãodasnormaseregrasdosesportesdemarcaedeprecisãoparaas
seguraraintegridadeprópriaeas dosdemais participantes. 

 

Conteúdos 
Atletismo; 
Jogos 
Cooperativos;Jogospré-
desportivos. 

2º 
ANOEDUCAÇÃO 
FÍSICAEIXO3–
GINÁSTICA 

Unidade 
Temática Ginástica 

 
 
 
 

Habilidades 

Experimentar,fruireidentificardiferenteselementosbásicosdaginástica(equilíbrios,saltos,giros, 
rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da ginástica geral, de forma individual eem 
pequenosgrupos,adotando procedimentosdesegurança. 
Planejareutilizarestratégiasparaaexecuçãodediferenteselementosbásicosdaginásticaeda 
ginásticageral. 
Participar da ginástica geral, identificando as potencialidades e os limites do corpo, 
erespeitandoas diferençasindividuais ede desempenhocorporal. 
Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), 
ascaracterísticas dos elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, 
identificando apresençadesseselementos emdistintas práticascorporais. 

 

Conteúdos 
JogosGinásticoscomdeslocamento;J
ogos Ginásticoscommateriais; 
JogosMotorescomelementosdeginástica. 

2ºANOEDUCAÇÃO 
FÍSICAEIXO4– 

DANÇA 

Unidade 
Temática 

Dança 
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Habilidades 

Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional (rodas 
cantadas,brincadeirasrítmicaseexpressivas),erecriá-
las,respeitandoasdiferençasindividuaisededesempenhocorporal. 
Identificaroselementosconstitutivos(ritmo,espaço,gestos)dasdançasdocontextocomunitárioere
gional,valorizando-as,sempreconceitosdequalquernatureza. 
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Conteúdos 

Jogos 
rítmicos,Cantigas
deroda; 
ExpressãoeEsquemacorporal;E
lementos dadança. 

2° 
ANOA
RTE 

EIXO1 –ARTESVISUAIS 

Unidade
Temática 

ArtesVisuais 

 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas,cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético.Elementos dalinguagem 
Explorarereconhecerelementosconstitutivosdasartesvisuais(ponto,linha,forma,cor,espaço,mov
imento etc.). Matrizes estéticaseculturais 
Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das 
artesvisuaisnasmanifestações artísticasdasculturaslocais,regionaisenacionais. 
Materialidades 
Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, 
colagem,quadrinhos,dobradura,escultura,modelagem,instalação,vídeo,fotografiaetc.),faze
ndouso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e 
nãoconvencionais.Processosdecriação 
Experimentaracriaçãoemartesvisuaisdemodoindividual,coletivoecolaborativo,explorandodife
rentesespaçosda escolaedacomunidade. 
Dialogarsobreasuacriaçãoeasdoscolegas,paraalcançarsentidosplurais.Sistemasdalinguagem 
Reconheceralgumascategoriasdosistemadasartesvisuais(museus,galerias,instituições,artistas,
artesãos,curadoresetc.). 

 
 
 
 
 

Conteúdos 

Leituradeimagem,investigandooselementosvisuais,cores,formas,volume,textura;Produçãode 
trabalhopráticoemdesenhosobre otema; 
Produzirreleiturasdasobraspesquisadas; 
Técnicasartísticas;pintura,ilustraçãodetexto,recorteecolagem,modelagememmassinhae/ouargi
la,vídeo,fotografia,históriasemquadrinhos,produções informatizadas 
Coresquentesefrias; 
Recorteecolagem:mosaicos,texturas;F
ormas geométricas; 
Pinturaedescriçãodepersonagens; 
Desenhosdesimetria,pintura,dobradura,colagememodelagem,escultura,gravura,histórias 
emquadrinhos; 
Leituraereleituradeobrasartísticaslocais. 

2° 
ANOA
RTE 

EIXO2 – DANÇA 
Unidade 
Temática 

Dança 

 
 
 
 

 
Habilidades 

Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes 
emdiferentescontextos,cultivandoapercepção,oimaginário,acapacidadedesimbolizareorepert
óriocorporal. Elementosda linguagem. 
Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na 
construçãodomovimento dançado. 
Experimentardiferentesformasdeorientaçãonoespaço(deslocamentos,planos,direções,camin
hos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção 
domovimentodançado. Processosde criação. 
Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e 
colaborativo,considerandoosaspectosestruturais,dinâmicoseexpressivosdoselementosconsti
tutivosdomovimento,combase noscódigosdedança. 
Discutirasexperiênciascorporaispessoaisecoletivasdesenvolvidasemaula,demodoaproblematiz
arquestõesdegênero ecorpo. 

Conteúdos 
Danças folclóricas (cultura 
local);Estilosmusicaiseculturais. 

2° 
ANOA
RTE 
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EIXO3–MÚSICA 

Unidade 
Temática 

Música 
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Habilidades 

Identificar e apreciar diversas formas e gêneros de expressão musical, tanto 
tradicionaisquantocontemporâneos,reconhecendoeanalisandoosusoseasfunçõesdamúsicaem
diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. Elementos 
dalinguagem 
Perceber e explorar os elementos constitutivos e as propriedades sonoras da 
música(altura,intensidade,timbre,melodia,ritmoetc.),pormeiodejogos,brincadeiras,cançõesep
ráticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical. 
MaterialidadesExplorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo 
(palmas, voz,percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo 
timbres ecaracterísticasdeinstrumentos musicais variados. Notaçãoe registromusical 
Explorardiferentesformasderegistromusicalnãoconvencional(representaçãográficadesons, 
partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio 
eaudiovisual, e reconhecer a notação musical convencional. Processos de 
criaçãoExperimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre 
outros,utilizandovozes,sonscorporais e/ouinstrumentosmusicaisconvencionais ounão 
convencionais,demodoindividual,coletivoecolaborativo. 

 

Conteúdos 
Rodas,cantigas; 
Estilos musicais e 
culturais;Músicas 
folclóricas. 

ARTE2
°ANO 

EIXO4 – TEATRO 

Unidade 
Temática 

Teatro 

 
 
 
 
 

 
Habilidades 

Reconhecereapreciarformasdistintasdemanifestaçõesdoteatropresentesemdiferentescontexto
s,aprendendoavereaouvirhistóriasdramatizadasecultivandoa 
percepção,oimaginário,acapacidadedesimbolizareorepertórioficcional.Elementosdalinguagem. 
Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais 
(variadasentonaçõesdevoz,diferentesfisicalidades,diversidadedepersonagensenarrativasetc.).
Processos de criação 
Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais 
eprocessosnarrativoscriativosemteatro,explorandodesdeateatralidadedosgestosedasações 
docotidianoatéelementos dediferentesmatrizesestéticas eculturais. 
Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se 
nolugardooutro,ao comporeencenaracontecimentos 
cênicos,pormeiodemúsicas,imagens,textos ououtrospontos 
departida,deformaintencionalereflexiva. 
Experimentaraspossibilidadescriativasdocorpoedavoz,discutindoquestõesdegêneroecorpo. 

 

Conteúdos 
Encenaçãodecontosehistóriasproduzidaspelosprópriosalunos.Mímicas; 
ManipulaçãodeFantoches; 

ARTE2
°ANO 

EIXO5– ARTESINTEGRADAS 

Unidade 
Temática 

ArtesIntegradas 

 
 
 
 

Habilidades 

Reconhecereexperimentar,emprojetostemáticos,asrelaçõesprocessuaisentrediversaslinguage
nsartísticas.Matrizesestéticasculturais 
Caracterizareexperimentarbrinquedos,brincadeiras,jogos,danças,cançõesehistóriasdedifere
ntes matrizes estéticas e culturais. Patrimônio cultural Conhecer e valorizar opatrimônio 
cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira,incluindo-se suas 
matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas,favorecendo a construção 
de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagensartísticas.Arte e tecnologia 
Explorardiferentestecnologiaserecursosdigitais(multimeios,animações,jogoseletrônicos,gravaç
õesemáudioevídeo,fotografia,softwaresetc.)nosprocessosdecriaçãoartística. 

Conteúdos -x- 
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3º ANOS 
 

Língua 
PortuguesaEIXO- 

Oralidade 
Unidade 
Temática 

Práticas de compreensão e produção de textos orais em diferentes 
contextosdiscursivos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

Interagircomoscolegas eoprofessor,demodoacontribuircomaconstruçãodeumarelação 
comunicativa produtiva em sala de aula, respeitando as opiniões divergentes.Escutar com 
atenção perguntas e apresentação de trabalhos de colegas, fazendointervenções 
pertinentesaotema, emmomentoadequado. 
Identificarerespeitarascaracterísticasdosturnosdaconversação(alternânciadosparticipantes 
quese revezamnospapéisdefalanteeouvinte). 
Atribuirsignificadoaaspectosnãolingüísticos(paralinguísticos)observadosnafala,comodireção 
do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou 
discordância),expressãocorporal,tomde voz. 
Identificargênerostextuaisdodiscursooral,utilizadosemdiferentessituaçõesecontextoscomunic
ativos, e suas características (conversação espontânea, conversação telefônica,entrevistas 
pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e 
TV,narraçãodejogosesportivosno rádio eTV, aulaetc.). 
Usarestratégiasdeescutadetextos,emsituaçõesformais:escutarosoutros,esperarsuavez para 
falar e solicitar esclarecimentos (sobre o assunto em foco e o significado 
depalavrasdesconhecidas). 
Relatarexperiênciasecasosouvidosoulidos,comsequênciacoerente(princípio,meioefim), 
usando marcadores de tempo e espaço, de causa e efeito, com nível 
deinformatividade,vocabulárioeestruturasfrasais adequados. 

 
 

Habilidades
(3º ao 
5ºano) 

Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio em 
recursosmultimodais (imagens, tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o 
tempo defalae adequandoa linguagemà situaçãocomunicativa. 
Identificarfatoresdeterminantesderegistrolinguístico(formal,informal),como:contexto,ambiente
,tema,estadoemocionaldofalante,graudeintimidadeentreosfalantes. 
Ouvirgravações,canções,textosfaladosemdiferentesvariedadeslingüísticas,identificandocarac
terísticasregionais,urbanase ruraisda fala. 
Respeitaravariaçãolinguísticacomocaracterísticadeusodalínguapordiferentes 
gruposregionaisoudiferentescamadas sociais,rejeitandopreconceitos linguísticos 

 
 
 
 

 
Conteúdos 

Interação 
oral;Relatooral
; 
Conversação 
espontânea;Interação 
oral;Conversação 
espontânea;Interação 
oral;Conversaçãoespontâ
nea; 
Expressões corporais como complementos da 
fala;Gênerostextuaisdodiscursooral; 
Interação 
oral;Relatooral; 

Conversação 
espontânea;Gênerosorais. 

3º 
AnoLínguaPortugu
esa 

EIXOLeitura 

 

Unidade
Temática 

Práticas de compreensão e interpretação de textos verbais, verbo-visuais e 
multimodais.Textos da atualidade e da vivência do aluno, com assunto e tema familiar, 
apropriados àfaixaetáriadoleitor(crianças) eníveldetextualidadeadequado:vocabulário 
familiar, disposição e ordem direta das proposições e recursos 
expressivospredominantementedenotativos;nocasodetextosverbais,comaproximadame
nte400 
palavras. 

3ºAno 
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Habilidades 

Localizarinformaçõesexplícitasemtextos. 
Buscareselecionar,comoapoiodoprofessor,informaçõesdeinteressesobrefenômenossociais 
enaturais,em textos quecirculam emmeios impressos oudigitais. 
Inferir informações implícitas de fácil identificação, em 
textos.Identificar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros 
textuais.Inferirotemaeoassunto,com basenacompreensãodotexto. 
Inferirosentidodepalavrasouexpressõesdesconhecidasemtextos,combasenocontextodafrase 
ou dotexto. 
Identificar, em notícias e reportagens, fatos, participantes, local e momento/tempo 
daocorrência. 

 Recuperarsubstituições,aolongodotexto,depalavraporsinônimos(coesãolexical)ouporpronom
espessoais, possessivos,demonstrativos(anáforas). 
Identificar recursos de persuasão (cores, imagens, escolha de palavras, jogo de 
palavras,tamanhodeletras),utilizadosnostextospublicitáriosedepropaganda,comoelementosd
econvencimento. 
Reconhecerfunçãodegráficosetabelasemtextos,comoformadeapresentaçãodedadoseinform
ações. 

 

Habilidades
comuns 
do3ºao5ºan
o 

Lertextosdediferentesextensões,silenciosamenteeemvozalta,comcrescenteautonomiaefluênc
ia(padrãorítmicoadequadoeprecisão),demodoapossibilitaracompreensão. 
Estabelecerexpectativas(pressuposiçõesantecipadorasdossentidos,daformaedafunçãodo 
texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre gênero textual, suporte 
euniversotemático,bemcomosobresaliênciastextuais,recursos 
gráficos,imagens,dadosdaprópriaobra(índice,prefácioetc.),confirmandoantecipaçõeseinferên
ciasrealizadas 
antesedurantealeituradetextos. 

 
 
 
 
 
 

 
Conteúdos 

Informações explícitas em 
textos;Leituraautônoma; 
Informações implícitas em textos;Função 
dos diferentes gêneros literários;Piadas; 
Bilhete;R
eceitas;C
onvite;Ag
enda;List
as;Rótulo
;; 
Panfleto/Cartazes;Anú
ncios 
publicitários;Campanh
a 
publicitária;Enquetes; 
Entrevistas;
Relatórios. 

3º 
AnoLínguaPortugu
esa 

EIXO– Escrita 

Unidade
Temática 

Práticas de produção de textos verbais, verbo-visuais e multimodais de diversos 
gênerostextuais. 

 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Produzir cartas pessoais ou dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital(cartas do 
leitorajornais,revistas),comexpressãodesentimentos eopiniões,deacordo 
comasconvençõesdogênerotextualcarta,considerandoasituaçãocomunicativaeotema/assunto
dotexto. 
Produzirtextosparaapresentarresultadosdeobservações,pesquisasemfontesdeinformações, 
incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos ou tabelas 
simples,considerandoasituaçãocomunicativaeotema/assuntodo texto. 
Produzir textos injuntivos instrucionais, com a estrutura própria desses 
textos(verbosimperativos, indicação de passos a ser seguidos) e mesclando palavras, 
imagens e recursosgráfico-
visuais,considerandoasituaçãocomunicativaeotema/assuntodotexto. 
Utilizar,aoproduzirotexto,osconhecimentoslinguísticosegramaticais:ortografia,regrasbásicas 
de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de 
exclamação,pontodeinterrogação)epontuação dodiscursodireto,quando forocaso. 
Utilizar,aoproduzirotexto,recursosdereferenciação(porsubstituiçãolexicaloupor 
pronomespessoais,possessivosedemonstrativos)evocabulárioapropriadoaogênerotextual. 
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Habilidades
comuns 
do 3º ao 

5ºano 

Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a 
situaçãocomunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade 
ou 
opropósito(escreverparaquê);acirculação(ondeotextovaicircular);osuporte(qualéoportado
rdotexto);alinguagem,organização,estrutura;otemaeassuntodotexto. 
Buscar, em meios impressos ou digitais, informações necessárias à produção do 
texto(entrevistas, leituras etc.), organizando em tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas.Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos 
segundo as normasgráficase deacordocomas característicasdogênerotextual. 
Relererevisarotextoproduzidocom aajudadoprofessoreacolaboraçãodoscolegas,para corrigi-
lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções deortografiae 
pontuação. 
Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obedecendo 
asconvenções dedisposiçãográfica,inclusãode título,de autoria. 

 Utilizarsoftwares,inclusiveprogramasdeediçãodetexto,paraeditarepublicarostextosproduzidos
,explorandoos recursosmultimídiasdisponíveis. 

 
 
 

 
Conteúdos 

Produçãodetexto: Carta,e-mail; 
Produçãodetexto:textoinformativo,tabela,gráficos;Produçãodet
exto: textoinstrucional; 
Produção dos gêneros textuais trabalhados na leitura (inclusive os 
multimodais);Recursos na produção de texto: ortografia, pontuação, vocabulário, 
concordância, entreoutros; 
Escrita 
autônoma;Parágr
afo; 
Produçãodetexto:Reestruturaçãodotexto;Pr
oduçãodetexto:Reescritadotexto; 
Produçãodetexto:recursosmultimídias. 

3º 
AnoLínguaPortugu
esa 

EIXOCONHECIMENTOSLINGUÍSTICOSEGRAMATICAIS 
Unidade
Temática 

Práticas de análise linguística egramatical (como estratégia para o 
desenvolvimentoprodutivodaspráticasdeoralidade,leituraeescrita).Apropriaçãodosistemaalfa
béticodeescritaereflexãosobreosusos doléxicoederegularidadesnofuncionamentodalíngua 
faladaeescrita. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas 
efonemas:c/qu;g/gu;r/rr;s/ss;oenãou,eenãoi em 
sílabaátonaemfinaldepalavra,ecommarcasdenasalidade (til,m, n)e comosdígrafoslh,nh, ch. 
Recorreraodicionárioparaesclarecerdúvidasobreaescritadepalavras,especialmentenocasode
palavrascomrelações irregularesfonema-grafema. 
Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, VV, 
CVV,identificandoque existem vogaisem todasassílabas. 
Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em monossílabas, 
dissílabas,trissílabase polissílabas. 
Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, paroxítonas 
eproparoxítonas. 
Usaracentográfico(agudooucircunflexo)em 
monossílabosterminadosema,eeoeempalavrasoxítonasterminadasema,eeo seguidas 
ounãodes. 
Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de interrogação, ponto 
deexclamaçãoe,emdiálogos(discursodireto), dois-pontose travessão. 
Identificarediferenciar,emtextos,substantivoseverbosesuasfunçõesnafrase:sujeito,pre
dicado,objeto direto. 
Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de propriedades aos 
substantivos:adjuntoadnominal. 
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Conteúdos 

Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas 
efonemas: c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o e não u, e e não i em sílaba átona em final depalavra, e 
commarcasde nasalidade (til,m,n) e com osdígrafoslh, nh,ch; 
Ortografia: c/gu g/gu r/rr s/ss til, m antes do p e b, n antes de outras consoantes, 
dígrafos;Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, 
especialmente nocasodepalavrascomrelaçõesirregularesfonema-grafema;. 
Usododicionário; 
LereescrevercorretamentepalavrascomsílabasCV,V,CVC,CCV,VC,VV,CVV,identificandoque 
existem vogaisem todasassílabas; 
Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em monossílabas, 
dissílabas,trissílabase polissílabas. 
Estruturas 
silábicas;Classificaçã
osilábica; 
Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, paroxítonas 
eproparoxítonas; 
Classificaçãotônica; 
Usaracentográfico(agudooucircunflexo)emmonossílabosterminadosema,eeoeempalavrasoxí
tonasterminadasema,eeo seguidas ounãodes; 
Acentuação; 
Pontuação:escritapontofinal,pontodeinterrogação,pontodeexclamaçãoe,emdiálogos(discurso
direto),dois-pontose travessa; 
Identificarediferenciar,emtextos,substantivoseverbosesuasfunçõesnafrase:sujeito,predicado,
objeto direto. 
Funções sintáticas do substantivo e do 
verbo;Verbo(ação); 
SubstantivoPróprioeComum; 

 Substantivo Feminino e 
Masculino;SubstantivoSingularePl
ural; 
Adjetivos:identificá-losemtextosesuafunção. 

3º 
AnoLínguaPortugu
esa 

EIXOEDUCAÇÃOLITERÁRIA 
Unidade 
Temática 

Práticasdeleituraereflexãoparaapreciartextosliteráriosoraiseescritos. 

 
 

 
Habilidades 

Identificar características do cenário, atributos físicos, motivações e sentimentos 
depersonagens,marcadoresdetempo,espaço,causa-
efeito,usodediscursodireto(diálogos).Construir o sentido de histórias em quadrinhos e 
tirinhas, relacionando imagens e palavras einterpretandorecursos gráficos (tiposde 
balões,deletras,onomatopéias). 
Criarnarrativasficcionais,utilizandodetalhesdescritivos,seqüênciasdeeventoseimagensaprop
riadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala 
depersonagens. 
Criartextosemversos,explorandorimas,sonsejogosdepalavras. 

 

 
Habilidades
comuns 
do3ºao5ºan
o 

Reconhecerotextoliteráriocomoexpressãodeidentidadeseculturas. 
Identificartemaspermanentesdaliteratura,emgênerosliteráriosdatradiçãooral,emversose 
prosa. 
Valorizaraliteratura,emsuadiversidadecultural,comopatrimônioartísticodaHumanidadeSeleci
onar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula para leituraindividual, na 
escola ou em casa e, após a leitura, recomendando os que mais gostaramparaoscolegas. 
Ler,deformaautônoma,textosliteráriosdediferentesgêneroseextensões,inclusiveaquelessemil
ustrações,estabelecendopreferênciasporgêneros,temas,autores. 

 

Conteúdos 
Prosae verso; 
Balõesdafala,balõesdeletras,onomatopéias;Pro
duçãodetexto :Poema/Poesia. 

3º 
ANOMATEMÁTICA 

EIXO1 –NÚMEROSNATURAIS 

Unidade 
Temática NúmerosNaturais 
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Habilidades 

Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de 
milhar,estabelecendorelações entreosregistrosnuméricoseem línguamaterna. 
Identificarcaracterísticasdosistemadenumeraçãodecimal,utilizandoacomposiçãoeadecompos
içãodenúmero naturalde até quatroordens. 
Construireutilizarfatosbásicosdaadiçãoedamultiplicaçãoparaocálculomentalouescrito. 
Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la 
naordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e 
dasubtração,relacionando-oscom deslocamentosparaadireitaouparaaesquerda. 
Utilizardiferentesprocedimentosdecálculomentaleescritopararesolverproblemassignificativos 
envolvendoadiçãoesubtraçãocomnúmerosnaturais. 
Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de 
juntar,acrescentar,separar,retirar,compararecompletarquantidades,utilizandodiferentesestrat
égiasde cálculo,incluindo cálculomental eestimativa. 
Resolvereelaborarproblemas demultiplicação(por2,3,4,5e10)com ossignificadosdeadição de 
parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizandodiferentes 
estratégiasde cálculoe registros. 
Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até10), com 
restozeroecomrestodiferentedezero,comossignificadosderepartiçãoequitativaedemedida,por
meiode estratégiase registrospessoais. 
Associaroquocientedeumadivisãocom 
restozerodeumnúmeronaturalpor2,3,4,5e10àsideiasdemetade, terça,quarta,quintae 
décimapartes. 

 
 
 

Conteúdos 

• Númerosnaturais: 
– de0a1000(inclusive)–sistematização; 
– usosocial; 
• Contagem; 
• Quantificação,comparaçãoeordenação; 
• Representaçãoeleituranumérica; 
• Ordemcrescenteedecrescente; 
• Antecessoresucessor; 
• SistemadeNumeraçãoDecimal: 

 – princípios:aditivo,posicionaledecimal(comousoounãodemateriaismanipuláveis,jogos 
ena resolução de problemas); 
– unidade,dezena,centenaemilhar:composiçãoedecomposição; 
• Númerosordinaisatéo30°; 
• Pareímpar; 
• Agrupamentosduodecimais:dúziaemeiadúzia; 
• Operaçõesfundamentaisnaresoluçãodeproblemas: 
– adição; 
– subtração; 
– multiplicação; 
– divisão. 

3º 
ANOMATEMÁTICA 

EIXO3–GEOMETRIA 

Unidade 
Temática Geometria 

 
 
 
 
 

Habilidade 

Descrevererepresentar,pormeiodeesboçosdetrajetosouutilizandocroquisemaquetes,a 
movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção 
esentido,combaseemdiferentespontos dereferência. 
Associarfigurasgeométricasespaciais(cubo,blocoretangular,pirâmide,cone,cilindroeesfera)a 
objetosdomundo físicoenomearessasfiguras. 
Descrevercaracterísticasdealgumasfigurasgeométricasespaciais(prismasretos,pirâmides,cili
ndros,cones),relacionando-ascomsuasplanificações. 
Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio 
eparalelogramo)emrelaçãoaseuslados(quantidade,posiçõesrelativasecomprimento)evértices
. 
Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em 
malhasquadriculadasoutriangulares,incluindoousodetecnologiasdigitais. 

 

 
Conteúdos 

• Localização; 
• Movimentação; 
• Figurasgeométricasespaciais:poliedrosenãopoliedros(esfera,cilindroecone); 
• Figurasgeométricasplanas:quadrado,retângulo,triângulo,trapézio,paralelogramo,losa
ngoe círculo; 
• Congruência(figurasplanas“iguais”). 
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3º 
ANOMATEMÁTICA 

EIXO4– GRANDEZASEMEDIDAS 

Unidade
Temática 

GrandezaseMedidas 

 
 
 
 
 
 

 
Habilidade 

Reconhecerqueoresultadodeumamedidadependedaunidadedemedidautilizada.Escolher a 
unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições decomprimento,tempoe 
capacidade. 
Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não 
padronizadase padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos 
instrumentos demedida. 
Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando unidades de medidas 
nãopadronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama), 
emleituraderótulose embalagens, entreoutros. 
Comparar,visualmenteouporsuperposição,áreasdefacesdeobjetos,defigurasplanasoudedese
nhos. 
Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e digital) 
parainformaroshorários deinícioetérminoderealizaçãodeumaatividadeesuaduração. 
Lerhorasemrelógiosdigitaiseemrelógiosanalógicosereconhecerarelaçãoentrehoraeminutose 
entreminuto esegundos. 
Resolvereelaborarproblemasqueenvolvamacomparaçãoeaequivalênciadevaloresmonetários 
dosistemabrasileiroemsituaçõesdecompra,vendaetroca. 

 

 
Conteúdos 

• Medidasdecomprimento:m,cmemm; 
• Medidasdecapacidade:leml; 
• Medidasdemassa:kgeg; 
• Medidasdetempo.(Leituradehorasemrelógiosdigitaiseanalógicos); 
• Medidasdevalor:sistemamonetáriobrasileiro; 
• Noçõesdeáreadefigurasplanas. 

3º 
ANOMATEMÁTICA 

EIXO5 – TRATAMENTODEINFORMAÇÃO 

Unidade
Temática 

ProbabilidadeeEstatística 

Habilidade Identificar,emeventosfamiliaresaleatórios,todososresultadospossíveis,estimandoosquetêm
maioresoumenoreschancesdeocorrência. 
Resolverproblemascujosdadosestãoapresentadosemtabelasdeduplaentrada,gráficosdebarra
sou decolunas. 
Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos 
debarrasoudecolunas,envolvendoresultadosdepesquisassignificativas,utilizandotermosco
mo maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem 
paracompreenderaspectosdarealidadesocioculturalsignificativos. 
Realizarpesquisaenvolvendovariáveiscategóricasemumuniversodeaté50elementos,organizar
osdadoscoletadosutilizandolistas,tabelassimplesoudeduplaentradae 
representá-losemgráficosdecolunassimples,comesemusodetecnologiasdigitais. 

Conteúdos • Coletadedados; 
• Tabelasouquadrossimples; 
• Gráficodebarrasoucolunas; 
• Gráficospictóricos; 
• Probabilidade. 

3º 
ANOCIÊN

CIAS 
EIXO1–MATÉRIAE ENERGIA 

Unidade 
Temática MatériaeEnergia 

 
 

 
Habilidade 

Produzirdiferentessonsapartirdavibraçãodevariadosobjetoseidentificarvariáveisqueinfluemne
ssefenômeno. 
Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz através de 
objetostransparentes (copos, janelas de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato 
comsuperfíciespolidas(espelhos)enaintersecçãocomobjetosopacos(paredes,pratos,pessoa
s eoutrosobjetosdeuso cotidiano). 
Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual 
considerandoas condiçõesdo ambiente emtermosde someluz. 

 

Conteúdos 
Objetosdepassagemdaluz(copos,espelhos,janelasevidros);Cuidadoscom
asaúdeauditiva e visual; 
Osdiferentestiposdesom; 

mailto:gracielaeadiaz@gmail.com


EscolaMunicipalemTempoIntegral“GracielaElizabeteAlmadaDiaz” 
Rua:DimasMaia -S/N°-

VilaItiberê,IlhadosValadares,Paranaguá-Paraná -
CEP:83.252-000 

Telefone/fax:(41)3420-2804e-mail:gracielaeadiaz@gmail.com 

10 

10
7 

 

 

3° 
ANOCIÊN

CIAS 
EIXO2– VIDAE EVOLUÇÃO 

Unidade 
Temática 

VidaeEvolução 

 

 
Habilidade 

Identificarcaracterísticassobreomododevida(oquecomem,comosereproduzem,comosedesloc
ametc.)dosanimaismaiscomunsnoambiente próximo. 
Descrever e comunicar as alterações desde o nascimento que ocorrem em animais 
dediferentes meiosterrestresouaquáticos,inclusive ohomem. 
Compararalgunsanimaiseorganizargruposcombaseemcaracterísticasexternascomuns(pres
ençadepenas,pelos,escamas,bico,garras,antenas,patasetc.). 

 

Conteúdos 

.Característicasdosanimaiscomrelaçãoaomododevidapriorizandoosdasualocalidade; 

.Fasesdodesenvolvimentohumano; 

.Fasesdodesenvolvimentodosanimais(terrestreseaquáticos); 

.Cadeiaalimentar. 

3° 
ANOCIÊN

CIAS 
EIXO3–TERRAE UNIVERSO 

Unidade 
Temática TerraeUniverso 

 
 
 

Habilidade 

IdentificarcaracterísticasdaTerra(comoseuformatoesférico,apresençadeágua,soloetc.), com 
base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas derepresentaçãodo 
planeta (mapas,globos, fotografiasetc.). 
Observar,identificareregistrarosperíodosdiários(diae/ounoite)emqueoSol,demaisestrelas,Lua 
e planetasestãovisíveisno céu. 
Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em 
algumascaracterísticas(cor,textura,cheiro,tamanhodaspartículas,permeabilidadeetc.). 
Identificarosdiferentesusosdosolo(plantaçãoeextraçãodemateriais,dentreoutraspossibilidade
s),reconhecendoa importânciado soloparaavida. 

 
Conteúdos 

RepresentaçõesdoPlanetaTerra(mapas,globosefotografias);Cuidadosco
mosolo eaáguado Planeta; 
SistemaSolareaimportânciadossatélites;Tip
os desoloesuasimportâncias. 

3° 
ANOGEOGR

AFIA 
EIXO1 –SUJEITOE SEULUGAR NOMUNDO 

Unidade
Temática 

Sujeitoeseulugar nomundo 

 

Habilidade 

Identificarecompararaspectosculturaisdosgrupossociaisdeseuslugaresdevivência,sejanacid
ade,seja no campo. 
Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e econômica 
degrupos dediferentesorigens. 
Reconhecerosdiferentesmodosdevidadaspopulaçõestradicionaisemdistintoslugares. 

Conteúdos 
Pontos Turísticos de 
Paranaguá;DiferentesmodosdevidaemPa
ranaguá. 

3° 
ANOGEOGR

AFIA 
EIXO2 – ConexõeseEscalas 

Unidade 
Temática ConexõeseEscalas 

Habilidade Explicarcomoosprocessosnaturaisehistóricosatuamnaproduçãoenamudançadaspaisagens 
naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando-os a outroslugares. 

Conteúdos Paranaguáontemehoje;Pontoshi
stóricosdeParanaguá. 

3° 
ANOGEOGR

AFIA 
EIXO3 – Mundodotrabalho 

Unidade 
Temática 

MundodoTrabalho 
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Habilidade 
Identificaralimentos,mineraiseoutrosprodutoscultivadoseextraídosdanatureza,comparandoas 
atividadesdetrabalho em diferentes lugares. 

 

Conteúdos 
AtividadesdeextraçãoeprodutosdeParanaguá;Mundodo 
trabalhoemParanaguá. 

3° 
ANOGEOGR

AFIA 
EIXO4–FORMASDEREPRESENTAÇÃOEPENSAMENTOESPACIAL 

Unidade 
Temática Formasderepresentaçãoepensamentoespacial 

 

Habilidade 

Identificareinterpretarimagensbidimensionaisetridimensionaisemdiferentestiposderepresenta
çãocartográfica. 

Reconhecereelaborarlegendascomsímbolosdediversostiposderepresentaçõesemdiferentes 
escalascartográficas. 

Conteúdos 
RepresentaçãocartográficadeParanaguá; 

3° 
ANOGEOGR

AFIA 
EIXO5– FORMASDEREPRESENTAÇÃOEPENSAMENTO 

Unidade 
Temática 

FORMASDEREPRESENTAÇÃOEPENSAMENTO 

 
 

Habilidade 

Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água 
ematividadescotidianas(alimentação,higiene,cultivodeplantasetc.),ediscutirosproblemasamb
ientaisprovocadosporessesusos. 
Identificaroscuidadosnecessáriosparautilizaçãodaáguanaagriculturaenageraçãodeenergiade
modo agarantiramanutençãodo provimentodeáguapotável. 
Compararimpactosdasatividadeseconômicasurbanaseruraissobreoambientefísiconatural,ass
imcomoos riscosprovenientes dousodeferramentas emáquinas. 

 
Conteúdos 

Atividades econômicas de 
Paranaguá;Problemasambientais; 
Cuidadoscom aÁgua. 

3°ANO 

HISTÓRIA 
EIXO1 –MUNDOPESSOAL: MEULUGAR NOMUNDO. 

Unidade 
Temática 

Mundo pessoal:Meulugarnomundo 

 
 

Habilidade 

Identificaraspectosdoseucrescimento,pormeiodoregistrodaslembrançasparticularesoudele
mbrançasdosmembros de sua família. 
Identificararelaçãoentreas suashistóriaseashistóriasdasfamílias. 
Descreveredistinguirosseuspapéiseresponsabilidadesrelacionadosàfamíliaeàescola. 
Identificarasdiferençasentreoambientedomésticoeoambienteescolar,reconhecendoas 
especificidadesdoshábitose das regrasqueos regem. 

 

Conteúdos 
Nomeesuahistória; 
Sobrenome,semelhançasediferençasentreaspessoasdafamília;Históriapes
soale familiar. 

3° 
ANOHIST

ÓRIA 
EIXO2–MUNDOPESSOAL: EU, MEUGRUPOSOCIAL EMEU TEMPO. 

 

Unidade 
Temática Mundopessoal:eu,meugruposocialemeutempo. 

 
 

 
Habilidade 

Identificarsemelhançasediferençasentrejogosebrincadeirasatuaisedeoutrasépocaselugares. 
Conhecerashistóriasdafamíliaedaescolaeidentificaropapeldesempenhadopordiferentes 
sujeitosemdiferentesespaços. 
Identificarmudançasepermanênciasnasformasdeorganizaçãofamiliar,demodoareconheceras
diversasconfiguraçõesdefamília,acolhendo-aserespeitando-as. 
Reconhecer o significado das comemorações e festas escolares, diferenciando-as 
dasdatas festivascomemoradasno âmbitofamiliar. 
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Conteúdos 
Jogosebrincadeirascomoformadeinteraçãosocial;Datasco
memorativaseaspectosculturais; 
Asrelaçõessociaispresentesnaescola,nafamíliaenascomunidadespróximas. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA3ºANO 

EIXO1– BRINCADEIRASEJOGOS 

Unidade
Temática 

BrincadeiraseJogos 

 
 
 
 

Habilidades 

Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, 
incluindoaqueles de matriz africana e indígena, e recriá-los, valorizando a 
importância dessepatrimôniohistóricocultural. 
Planejareutilizarestratégiasparapossibilitaraparticipaçãoseguradetodososalunosembrincadeir
asejogospopularesdo Brasile dematrizafricanae indígena. 
Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), 
asbrincadeirasejogospopularesdoBrasiledematrizafricanaeindígena,explicandosuascaracterí
sticas e a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação dasdiferentes 
culturas. 

 

 
Conteúdos 

Jogos de 
Estafeta;JogosdeTabu
leiro;Jogos 
populares;Brinquedos 
folclóricos;Jogoscoope
rativos; 
Jogoscom Taco. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA3ºANO 

EIXO2– ESPORTES 

Unidade 
Temática 

Esportes 

Habilidades 
Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que 
osconstituemnacontemporaneidadeesuasmanifestações(profissionalecomunitária/lazer). 

 
Conteúdos 

JogosdeOposição; 
Jogos de iniciação 
desportiva;Jogos 
Cooperativos; 
Jogospré -desportivos. 

EDUCAÇÃOFÍSICA 

3ºANO 
EIXO3 – GINÁSTICA 

Unidade 
Temática Ginástica 

 

 
Habilidades 

Experimentarefruir,deformacoletiva,combinaçõesdediferenteselementosdaginásticageral 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), 
propondocoreografiascomdiferentestemasdocotidiano. 
Planejareutilizarestratégiaspararesolverdesafiosnaexecuçãodeelementosbásicosdeapresen
tações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os limitesdocorpoe 
adotando procedimentos desegurança. 

Conteúdos 
Ginástica rítmica individual e em 
grupo;GinásticaGeral. 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA3ºANO 

EIXO4 – DANÇA 

Unidade 
Temática Dança 

 

 
Habilidades 

Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças de 
matrizafricanaeindígena,valorizandoerespeitandoosdiferentessentidosesignificadosdessasda
nçasemsuasculturasdeorigem. 
Comparareidentificaroselementosconstitutivoscomunsediferentes(ritmo,espaço, 
gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz africana 
eindígena. 

 

Conteúdos 
Dançasfolclóricas; 
Danças 
regionais;Ritmom
usical. 
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3° 
anoAR

TE 
EIXO1 –ARTESVISUAIS 

Unidade 
Temática 

ArtesVisuais 

 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas,cultivandoapercepção,oimaginário,acapacidadedesimbolizareorepertórioim
agético.Elementos dalinguagem 
Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 
cor,espaço,movimento etc.). Matrizes estéticaseculturais 
Reconhecereanalisarainfluênciadedistintasmatrizesestéticaseculturaisdasartesvisuaisnasm
anifestações artísticasdas culturaslocais,regionais enacionais. 
Materialidades 
Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, 
colagem,quadrinhos,dobradura,escultura,modelagem,instalação,vídeo,fotografiaetc.),fazen
douso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e 
nãoconvencionais.Processosdecriação 
Experimentaracriaçãoemartesvisuaisdemodoindividual,coletivoecolaborativo,explorandodifer
entesespaçosda escolae dacomunidade. 
Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. Sistemas 
dalinguagem 
Reconheceralgumascategoriasdosistemadasartesvisuais(museus,galerias,instituições,artist
as, artesãos,curadoresetc.). 

 
 
 
 
 

Conteúdos 

Coresquentesefrias; 
Recorteecolagem:mosaicos,texturas;F
ormas geométricas; 
Pinturaedescriçãodepersonagens; 
Desenhosdesimetria,pintura,dobradura,colagememodelagem,escultura,gravura,histórias, 
vídeo, fotografia, histórias em quadrinhos, produções informatizadas 
emquadrinhos,maquetes; 
Leituraereleituradeobrasartísticas locais; 
Montagem, construção - exploração do bidimensional e do tridimensional. Pesquisa 
demateriais eexploraçãodeefeitosgráficos; 
Técnicasartísticas:desenho,pintura,modelagem,identificaçãodoselementosplásticos.Observa
çãodeimagensrecorte,dobradura,colagem,etc. 

3° 
ANOA
RTE 

EIXO2 – DANÇA 

Unidade
Temática 

Dança 

 
 
 
 

 
Habilidades 

Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes 
emdiferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar 
e orepertóriocorporal. Elementosda linguagem. 
Estabelecerrelaçõesentreaspartesdocorpoedestascomotodocorporalnaconstruçãodomovim
ento dançado. 
Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, 
planos,direções,caminhosetc.)eritmosdemovimento(lento,moderadoerápido)naconstrução
domovimento dançado.Processosdecriação. 
Criareimprovisarmovimentosdançadosdemodoindividual,coletivoecolaborativo,considera
ndo os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos 
elementosconstitutivosdomovimento,combasenoscódigosdedança. 
Discutirasexperiênciascorporaispessoaisecoletivasdesenvolvidasemaula,demodoaproblemat
izarquestõesdegênero ecorpo. 

Conteúdos Danças folclóricas (cultura 
localEstilosmusicaisecultura 

3° 
ANOA
RTE 

EIXO3–MÚSICA 
Unidade 
Temática Música 
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Habilidades 

Identificar e apreciar diversas formas e gêneros de expressão musical, tanto 
tradicionaisquanto contemporâneos, reconhecendo e analisando os usos e as funções da 
música emdiversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 
Elementos dalinguagem 
Perceber e explorar os elementos constitutivos e as propriedades sonoras da 
música(altura,intensidade,timbre,melodia,ritmoetc.),pormeiodejogos,brincadeiras,cançõesep
ráticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical. 
MaterialidadesExplorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo 
(palmas, voz,percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo 
timbres ecaracterísticasdeinstrumentos musicaisvariados.Notaçãoe registromusical 
Explorardiferentesformasderegistromusicalnãoconvencional(representaçãográficadesons, 
partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio 
eaudiovisual, e reconhecer a notação musical convencional. Processos de 
criaçãoExperimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre 
outros,utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou 
nãoconvencionais,de modoindividual,coletivoecolaborativo. 

Conteúdos 
Músicas 
folclóricas;Rodas,c
antigas. 

3° 
ANOA
RTE 

EIXO4 – TEATRO 

Unidade
Temática 

Teatro 

 
 
 
 
 

 
Habilidades 

Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes 
emdiferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando 
apercepção,oimaginário,acapacidadedesimbolizareorepertórioficcional.Elementosdalingua
gem. 
Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais 
(variadasentonaçõesdevoz,diferentesfisicalidades,diversidadedepersonagensenarrativasetc.
).Processos de criação 
Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais 
eprocessosnarrativoscriativosemteatro,explorandodesdeateatralidadedosgestosedasações 
docotidianoatéelementos dediferentesmatrizesestéticas eculturais. 
Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-
seno lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de 
músicas,imagens,textos ououtrospontos departida,deformaintencionalereflexiva. 

Experimentar as possibilidades criativas do corpo e da voz, discutindo questões de 
gêneroecorpo. 

 

Conteúdos 
ManipulaçãodeFantoches; 
Encenação de contos e histórias produzidos pelos 
alunos;Mímicas. 

3° 
ANOA
RTE 

EIXO5– ARTESINTEGRADAS 
Unidade 
Temática 

ArtesIntegradas 

 
 
 

 
Habilidades 

Reconhecereexperimentar,emprojetostemáticos,asrelaçõesprocessuaisentrediversaslinguag
ensartísticas.Matrizesestéticasculturais 
Caracterizareexperimentarbrinquedos,brincadeiras,jogos,danças,cançõesehistóriasde 
diferentes matrizes estéticas e culturais. Patrimônio cultural Conhecer e valorizar 
opatrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a 
brasileira,incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e européias, de diferentes 
épocas,favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 
linguagensartísticas.Arte e tecnologia 
Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, 
jogoseletrônicos,gravaçõesemáudioevídeo,fotografia,softwaresetc.)nosprocessosde 
criaçãoartística. 

Conteúdos -x- 
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4º ANOS 
4ºANOLÍNGUA

PORTUGUESA 
EIXO- Oralidade 

Unidade
Temática 

Práticasdecompreensãoeproduçãodetextosoraisemdiferentescontextosdiscursivos. 

 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Participardasinteraçõesoraisemsaladeaula,comliberdade,desenvolturaerespeitoaosinterlocut
ores,para resolver conflitosecriarsoluções. 
Argumentarsobreacontecimentosdeinteressesocial,combaseemconhecimentossobrefatos 
divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, com cordialidade e respeito apontos de 
vistadiferentes. 
Escutar com atenção apresentações de trabalhos por colegas, formulando 
perguntaspertinentesaotemaesolicitandoesclarecimentossobredadosapresentadosemimage
ns,tabelas,textos. 
Respeitar,emsituaçõesinformaiseformais,ascaracterísticasdosturnosdaconversação(alternâ
ncia de participantes), considerando o contexto e as características dosinterlocutores 
(statusprofissional,idade etc.). 
Identificar características linguístico-expressivas e composicionais de gêneros 
textuaisorais,emsituaçõesformaiseinformais(conversação,entrevista,noticiário,debateetc.).
Recuperar as ideiasprincipais em situações formais de escuta de 
exposições,apresentações,palestras. 
Simular jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV e 
nainternet,orientando-seporroteirooutextoedemonstrandoconhecimentodosgênerostextuais 
jornalfalado eentrevista. 

 
 
 
 

Conteúdos 

Interação 
oral;Relatoora
l; 
Conversação 
espontânea;Rotina; 
Regrasdeconvivência; 
Leituradetextosliterários:Cordéis,Fábula,Contos,Crônicas,Poemas; 
Leituradetextosnãoliterários:Charges/Cartuns,Anedota,Históriasemquadrinhos,Receitas; 
Jornal 
falado;Entrevi
sta. 

4ºANOLÍNGUA
PORTUGUESA 

EIXO- Leitura 

 
Unidade
Temática 

Práticas de compreensão e interpretação de textos verbais, verbo-visuais e 
multimodais.Textosdaatualidade,próximosdosconhecimentospréviosdoaluno,comassunto
etemadeinteresseparaafaixaetáriadoleitor(crianças)eníveldetextualidadeadequado: 
vocabuláriousual,mascompossibilidadesdeenriquecimentodoléxicodoaluno,disposiçãoeor
dempredominantementediretadasorações,emperíodospouco 

 complexos,erecursosexpressivos,sobretudo,denotativos;quandoverbais,textoscomaproxima
damente500 palavras. 

 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Localizarecompararinformaçõesexplícitasemtextos. 
Buscareselecionarinformaçõessobretemasdeinteressepessoalouescolaremtextosquecircul
amemmeiosdigitais ouimpressos. 
Inferirinformaçõesimplícitasemtextos.Inf
eriro público-alvodotexto. 
Inferirotemaeassunto,demonstrandocompreensãoglobaldotexto. 
Inferir,emtextos,osentidodepalavraseexpressões,considerandoocontextoem queaparecem. 
Diferenciar fatos de opiniões em textos informativos, reportagens e 
notícias.Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições 
lexicais(desubstantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos 
– pessoais,possessivos,demonstrativos),quecontribuemparaacontinuidadedotexto. 
Inferirrelaçõesdecausalidadequenãoaparecemdemodoexplícitonotexto. 
Discutiropropósitodousoderecursosdepersuasão(cores,imagens,escolhade 
palavras,jogodepalavras,tamanhodeletras)emtextospublicitáriosedepropaganda.Compararinf
ormaçõesapresentadas emgráficosou tabelas. 
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Conteúdos 

Informações explicitas de 
textos;Informaçõescomplementaresdete
xtos;Informaçõesimplícitas detextos; 
Interpretaçãodegênerostextuaisnãoliterárioseliteráriostradicionais,daculturapopular,afro-
brasileira,africana,indígena ede outrospovos; 
Textos 
informativos;Report
agem;Notícia; 

Leituradetextospublicitárioedepropaganda;Leiturad
egráficosetabelas. 

4ºANOLÍNGUA
PORTUGUESA 

EIXOEscrita 

Unidade 
Temática 

Práticas de produção de textos verbais, verbo-visuais e multimodais de diversos 
gênerostextuais. 

 
 
 
 
 

 
Habilidades 

Produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados de observações 
epesquisas em fontes de informações impressas ou eletrônicas, incluindo, 
quandopertinente,imagensegráficosoutabelassimples,considerandoasituaçãocomunicativa
eotema/assuntodo texto. 
Produzir texto com o intuito de opinar e defender ponto de vista sobre tema 
polêmicorelacionado a situações vivenciadas na escola, utilizando registro formal e 
estruturaadequadaàargumentação,considerandoasituaçãocomunicativaeotema/assuntod
otexto. 
Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: regras sintáticas 
deconcordância nominal e verbal, convenções de escrita de diálogos (discurso 
direto),pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois-pontos, 
vírgulasem enumerações), regrasortográficas. 
Utilizar,aoproduzirotexto,recursosdecoesãopronominal(pronomesanafóricos)e 
articuladoresderelaçõesdesentido(tempo,causa,oposição,conclusão,comparação),comnív
elsuficientedeinformatividade. 

 

Conteúdos 
Produção textual: texto expositivo-
informativo;Produçãotextual:textoargumentati
vo; 
Produçãotextualseguindoanormaculta. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA4ºANO 

EIXO-CONHECIMENTOSLINGUÍSTICOSEGRAMATICAIS 

Unidade
Temática 

Práticas de análise linguística e gramatical (como estratégia para o 
desenvolvimentoprodutivodaspráticasdeoralidade,leituraeescrita).Reflexãosobreosusosdoléx
icoe 
deregularidadesnofuncionamentodalínguafaladaeescrita. 

 

 
Habilidades 

Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema regulares 
econtextuais. 
Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações fonema-
grafemasãoirregularesecom hinicialquenão representafonema. 
Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em paroxítonas terminadas em -i(s), -l, -r, -
ão(s). 

 Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto final, 
deinterrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discurso 
direto),vírgulaemenumerações e emseparaçãode vocativoedeaposto. 
Localizarpalavrasnodicionárioparaesclarecersignificados,reconhecendoosignificadomais 
plausível paraocontexto quedeu origemàconsulta. 
Reconhecer e grafar, corretamente, palavras derivadas com os sufixos -agem, -oso, -eza, -
izar/-isar. 
Identificaremtextoseusarnaproduçãotextualpronomesanafóricos(pessoais,possessivose 
demonstrativos)como recursocoesivo. 
Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre 
sujeito(substantivooupronome pessoal)everbo(concordância verbal). 
Identificaremtextoseusarnaproduçãotextualaconcordânciaentreartigo,substantivoeadjetivo(gr
upo nominal). 
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Conteúdos 

Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema regulares 
econtextuais; 
Ortografia:g/jsonsdx,gue/guisonsdos,am/ão,x/ch,sc/c; 
Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações fonema-
grafemasãoirregularesecom hinicialquenão representafonema; 
Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema - grafema regulares 
econtextuais; 
Hinicial; 
Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em paroxítonas terminadas em -i(s), -l, -r, -
ão(s); 
Acentuação; 
Pontuação: ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois-
pontos,travessão,virgulaemenumerações; 
Usodedicionário; 
Reconhecer e grafar sufixos -agem, -oso, -eza, -izar/-
isar;Derivaçãosufixal; 
Ortografia: sufixo -agem, -oso, -eza, -izar/-
isar;Concordânciaverbal:sujeitoeverbo; 
Concordâncianominal:artigo,substantivoeadjetivo. 

4ºANOLÍNGUA
PORTUGUESA 

EIXO-EDUCAÇÃOLITERÁRIA 

Unidade 
Temática Práticadeleituraereflexãoparaapreciartextosliteráriosoraiseescritos 

 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Identificar,emnarrativas,cenário,personagemcentral,conflitogerador,resoluçãoeoponto de 
vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas emprimeirae 
terceira pessoas. 
Analisardiálogosemtextosnarrativos,observandooefeitodesentidodeverbosdeenunciaçãoe,se
forocaso,ousodevariedadeslinguísticasnodiscursodireto. 
Identificar efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e 
melódicos(aliteração, eco e rimas), de expressões metafóricas e de recursos gráfico-
visuais emtextos versificados. 
Interpretarhistóriasemquadrinhosetirinhasrelacionandoimagens,palavraserecursosgráficos(b
alões, onomatopeias, tiposdeletrasetc.). 
Identificarelementosquecriamefeitosdehumoremhistóriasemquadrinhosetirinhas.Criarnarra
tivasficcionais,desenvolvendoenredos,personagensecenários, 
utilizandotécnicasdiversascomoalinguagemdescritiva,narrativasemprimeiraeterceirapessoas 
ediálogos. 
Criar textos em versos, utilizando imagens poéticas (sentidos figurados) e, no 
planosonoro,rima,melodia, ritmo. 

 
 

Conteúdos 

ElementosconstitutivosdoDialogo;E
lementosconstitutivosdaPoesia; 
ElementosconstitutivosQuadrinhosetirinhas; 
ElementosconstitutivosdaNarração:enredo,personagemecenário;Produçãote
xtual: Narração; 
Elementosconstitutivosdapoesia:rima,melodia,ritmo.Produçãot
extual: Poesia 

4º 
ANOMATEMÁ

TICA 
EIXO1– NÚMEROS 

Unidade
Temática 

Números 
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Habilidades 

Ler,escrevereordenarnúmerosnaturaisatéaordemdedezenasdemilhar. 
Mostrar,pordecomposiçãoecomposição,quetodonúmeronaturalpodeserescritopormeio 
de adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema 
denumeraçãodecimale desenvolverestratégiasdecálculo. 
Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e 
subtração,utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos.Utilizarasrelaçõesentreadiçãoesubtração,bemcomoentremultiplicaçãoedivisão,par
aampliarasestratégiasdecálculo. 
Utilizaraspropriedadesdasoperaçõesparadesenvolverestratégiasdecálculo. 
Resolvereelaborarproblemasenvolvendodiferentessignificadosdamultiplicação(adiçãode 
parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), utilizando 
estratégiasdiversas,como cálculopor estimativa,cálculomentale algoritmos. 
Resolvereelaborarproblemasdedivisãocujodivisortenhanomáximodoisalgarismos,envolvendo 
os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando 
estratégiasdiversas,comocálculoporestimativa, cálculomentalealgoritmos. 
Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas simples 
decontagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se 
combinarcadaelementodeumacoleçãocomtodososelementosdeoutra,utilizandoestratégias 
eformas de registro pessoais. 
Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) 
comounidadesdemedidamenoresdoqueumaunidade,utilizandoaretanuméricacomorecurso
. 
Reconhecerqueasregrasdosistemadenumeraçãodecimalpodemserestendidasparaarepresen
tação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com 
arepresentaçãodosistemamonetário brasileiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conteúdos 

Números naturais: entre 0 e 100 000 (inclusive) – sistematização; uso social; escrita 
eleitura; 
Ordemcrescenteedecrescente;A
ntecessoresucessor; 
SistemadeNumeraçãoDecimal: 
Composição e 
decomposição;Númeropar 
eímpar; 

Sistemadenumeraçãoromano; 
Frações: significados (parte/todo e quociente); termos: denominador e 
numerador;representaçãodasfraçõesunitárias1/2,1/3,1/4,1/5e1/10emsituaçõescotidianas(f
raçãodaunidade–contínua;fraçãodequantidades–discreta); 
Noçõesdeequivalênciadefrações; 
Númerodecimal:significadodasrepresentações,unidade,décimosecentésimos;Fraçãod
ecimalenúmerodecimal(1/2=0,5;1/4=0,25;1/5=0,2;1/10=0,1); 
Porcentagem(100%,50%,25%); 
Operações fundamentais (números naturais e noções dos números racionais) na 
resoluçãodeproblemas: 
– adição; 
– subtração; 
– multiplicação; 
– divisão. 

4ºANO 
MATEMÁTICAEIXO

2–ÁLGEBRA 

Unidade
Temática 

Álgebra 

 
 
 
 
 

Habilidades 

Identificarregularidadesemsequênciasnuméricascompostaspormúltiplosdeumnúmeronatural. 
Reconhecer,pormeiodeinvestigações,quehágruposdenúmerosnaturaisparaosquaisas 
divisões por um determinado número resultam em restos iguais, 
identificandoregularidades. 
Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário, 
asrelações inversas entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e 
dedivisão,para aplicá-las na resolução deproblemas. 
Reconheceremostrar,pormeiodeexemplos,queumaigualdadenãosealteraquandoseadicionao
u sesubtraiummesmo númeroaseusdoistermos. 
Determinaronúmerodesconhecidoquetornaverdadeiraumaigualdadequeenvolveasoperações 
fundamentaiscomnúmerosnaturais. 
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Conteúdos 

• Sequências: 
– critérios; 
– regularidades. 
• Igualdade. 
• Problemasdesituaçãoaditivaemultiplicativa. 

4º 
ANOMATEMÁ

TICA 
EIXO3–GEOMETRIA 

Unidade 
Temática 

Geometria 

 
 
 

 
Habilidades 

Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio 
demalhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e 
croquis,empregandotermoscomodireitaeesquerda,mudançasdedireçãoesentido,intersecção,t
ransversais,paralelaseperpendiculares. 
Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar 
seusatributos,estabelecendorelaçõesentreas representaçõesplanaseespaciais. 
Reconhecerângulosretosenãoretosemfiguraspoligonaiscomousodedobraduras,esquadros 
ousoftwaresdegeometria. 
Reconhecersimetriadereflexãoemfiguraseemparesdefigurasgeométricasplanase 
utilizá-lanaconstruçãodefigurascongruentes,comousodemalhasquadriculadasedesoftwares 
de geometria. 

 
 
 

Conteúdos 

Localização;M
ovimentação; 
Figurasgeométricasespaciais:poliedrosenãopoliedros;Poliedro
s: prismas, pirâmides e poliedros platônicos;Elementos dos 
poliedros:face,arestaevértice; 
Nãopoliedros:cone,esferaecilindro;Fig
uras geométricas planas; 
Ângulos;
Simetria. 

4º 
ANOMATEMÁ

TICA 
EIXO4– GRANDEZASEMEDIDAS 

Unidade
Temática 

GrandezaseMedidas 

 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, 
utilizandounidades de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a 
cultura local.Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha 
quadriculada,pelacontagemdosquadradinhosoudemetadesdequadradinho,reconhecendoq
ueduasfigurascomformatos diferentespodemter amesma medidadeárea. 
Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em 
situaçõesrelacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de 
realizaçãodeuma tarefae sua duração. 
Reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de medida a 
elaassociada e utilizá-lo em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil 
ouno exterior ou, ainda, em discussões que envolvam problemas relacionados 
aoaquecimentoglobal. 
Determinar as temperaturas máxima e mínima diárias, em locais do seu cotidiano, 
eelaborargráficosdecolunascomasvariaçõesdiáriasdatemperatura,utilizando,inclusive,planil
has eletrônicas. 
Resolvereelaborarproblemasqueenvolvamsituaçõesdecompraevendaeformasdepagamento, 
utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético,conscientee 
responsável. 

 
 

 
Conteúdos 

Medidas de comprimento: km, m, dm, cm e 
mm;Medidas de capacidade:le ml; 
Medidasdemassa:kg,gemg;Me
didas detempo; 
Medidasdevalor:sistemamonetáriobrasileiro;Áre
adefigurasplanas; 
Perímetro;Te
mperatura. 
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4º 
ANOEIX

O5 
PROBABILIDADEEESTATÍSTICA 
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Unidade
Temática 

ProbabilidadeeEstatística 

 
 
 

Habilidades 

Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance 
deocorrência,reconhecendocaracterísticasderesultadosmaisprováveis,semutilizarfrações. 
Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos 
decolunasoupictóricos,combaseeminformaçõesdasdiferentesáreasdoconhecimento,eproduzi
rtexto comasíntese desua análise 
Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar 
dadoscoletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e 
sem usodetecnologiasdigitais. 

 

Conteúdos 
Tabelasequadros; 
Gráficosdebarrasoucolunas,pictóricos(desenhos)esetores(pizza);Probabilida
de. 

4º 
ANOCIÊN

CIAS 
EIXO1–MATÉRIAE ENERGIA 

Unidade 
Temática Matériaeenergia 

 
 

 
Habilidades 

Identificarmisturasnavidadiária,combaseemsuaspropriedadesfísicasobserváveis,reconhecen
dosua composição. 
Testarerelatartransformaçõesnosmateriaisdodiaadiaquandoexpostosadiferentescondições 
(aquecimento, resfriamento,luze umidade). 
Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento 
sãoreversíveis(comoasmudanças deestadofísicodaágua)eoutras 
não(comoocozimentodoovo, aqueima dopapel etc.). 

Conteúdos 
Aquecimento 
global;Estadosfísicosda
água 

4º 
ANOCIÊN

CIAS 
EIXO2– VIDAEEVOLUÇÃO 

Unidade 
Temática 

VidaeEvolução 

 
 
 
 
 

Habilidades 

Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada 
pelosseres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na 
produçãodealimentos. 
Descreveredestacarsemelhançasediferençasentreociclodamatériaeofluxodeenergiaentreo
scomponentesvivos e nãovivos deum ecossistema. 
Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de 
decomposição,reconhecendoaimportânciaambientaldesse processo. 
Verificaraparticipaçãodemicrorganismosnaproduçãodealimentos,combustíveis,medicamento
s,entre outros. 
Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns 
microrganismos(vírus, bactérias e protozoários) atitudes e medidas adequadas para 
prevenção dedoençasa elesassociadas. 

 

Conteúdos 

Cadeiaalimentar; 
Teiaalimentar; 
Decomposição da 
matéria;Fungos e 
Bactérias;Prevençãodedoe
nças. 

4º 
ANOCIÊN

CIAS 
EIXO3–TERRAE UNIVERSO 

Unidade 
Temática 

TerraeUniverso 
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Habilidades 

Identificarospontoscardeais,combasenoregistrodediferentesposiçõesrelativasdoSoledasom
brade umavara (Relógiodo Sol-gnômon). 
Comparar e explicar as diferenças encontradas na indicação dos pontos 
cardeaisresultante da observação das sombras de uma vara (Relógio do Sol - gnômon) e 
por meiodeuma bússola. 
AssociarosmovimentoscíclicosdaLuaedaTerraaperíodosdetemporegulareseaousodesseco
nhecimentoparaaconstruçãodecalendários em diferentesculturas. 

Conteúdos • Fases daLua; 
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 • InfluênciadaLuanasatividadeshumanas; 

• Leituradosfenômenoscelestes(astrosluminososeiluminados.); 
• Pontoscardeais. 

4º 
ANOGEOGRA

FIA 
EIXO1–OSUJEITO E SEULUGARNOMUNDO 

Unidade 
Temática Osujeitoeseulugarnomundo 

 

 
Habilidades 

Selecionar,emseuslugaresdevivênciaeemsuashistóriasfamiliares,componentesdeculturasafr
o-brasileiras, indígenas,mestiçasemigrantes. 
Descreverprocessosmigratóriosesuascontribuiçõesparaaformaçãodasociedadebrasileira. 
Distinguirfunçõesepapéisdosórgãosdopoderpúblicomunicipalecanaisdeparticipaçãosocialnag
estãodoMunicípio,incluindoaCâmaradeVereadoreseConselhosMunicipais. 

 

Conteúdos 
TerritórioediversidadeculturalnoParaná;As
migraçõesnoParaná; 
Instânciasdopoder. 

4º 
ANOGEOGRA

FIA 
EIXO2 – CONEXÕESEESCALAS 

Unidade 
Temática Conexõeseescalas 

 
 

Habilidades 

Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da 
cidade,considerandofluxos econômicos,deinformações,deideiasedepessoas. 
Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município, 
Unidadeda Federação e grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando 
seus lugaresdevivência. 
Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no Brasil, tais como 
terrasindígenas equilombolas. 

 

Conteúdos 
A importância das atividades econômicas no campo e na cidade para as pessoas 
noEstadodo Paraná; 
CartografiadoestadodoParaná(conhecerDistrito,MunicípioeEstado) 

4º 
ANOGEOGRA

FIA 
EIXO3 – MUNDODOTRABALHO 

Unidade 
Temática Mundodotrabalho 

Habilidades Compararascaracterísticasdotrabalhonocampoenacidade. 
Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias-
primas),circulaçãoe consumo dediferentesprodutos. 

Conteúdos Matéria-prima e produtos 
industrializados;Tiposdeindústrianacidade
enocampo. 

4º 
ANOGEOGRA

FIA 
EIXO4– FORMASDEREPRESENTAÇÃOEPENSAMENTOESPACIAL 

Unidade 
Temática Formasderepresentaçãoepensamentoespacial 

Habilidades Utilizarasdireçõescardeaisnalocalizaçãodecomponentesfísicosehumanosnaspaisagens 
ruraiseurbanas. 
Comparartiposvariadosdemapas,identificandosuascaracterísticas,elaboradores,finalidades,d
iferençasesemelhanças. 

Conteúdos Pontoscardeais; 
Mapasesuafuncionalidades. 

4º 
ANOGEOGRA

FIA 
EIXO5– NATUREZA,AMBIENTESEQUALIDADEDEVIDA 

Unidade 
Temática Natureza,ambientesequalidadedevida 
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Habilidades Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, 
coberturavegetal,riosetc.)noambienteemquevive,bemcomoaaçãohumananapreservaçãoou
degradaçãodessasáreas 

 
Conteúdos 

Relevo,coberturavegetal,rios,faunaefloradoParaná;Preservaçã
oedegradaçãodanaturezanoParaná. 

4ºANO 
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HISTÓRIA 

EIXO1–TRANSFORMAÇÕESEPERMANÊNCIASNASTRAJETÓRIASDOSGRUPOS HUMANOS 

Unidade 
Temática Transformaçõesepermanênciasnastrajetóriasdosgruposhumanos 

 
 

 
Habilidades 

Reconhecerahistóriacomoresultadodaaçãodoserhumano,notempoenoespaço,combasenaide
ntificaçãodemudançasocorridasao longodotempo. 
Identificar mudanças ocorridas ao longo do tempo, com base nos grandes marcos 
dahistóriadahumanidade,taiscomoodesenvolvimentodaagriculturaedopastoreioeacriaçãod
aindústria,colocandoemquestãoperspectivas evolucionistas. 
Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir 
suasinterferênciasnosmodosdevidadeseushabitantes,tomandocomopontodepartidao 
presente. 

Conteúdos Agricultura,Comérciopesqueiro,artesanatoindígenaeatividadesportuárias. 

4º 
ANOHISTÓRI

A 
EIXO2 – CIRCULAÇÃODEPESSOAS,PRODUTOSECULTURAS 

Unidade 
Temática 

Circulaçãodepessoas,produtoseculturas. 

 
 
 

 
Habilidades 

Identificarasrelaçõesentreosindivíduoseanaturezaediscutirosignificadodonomadismoe 
dafixação dasprimeirascomunidadeshumanas. 
Relacionarosprocessosdeocupaçãodocampoaintervençõesnanatureza,avaliandoosresultado
s dessasintervenções. 
Identificarastransformaçõesocorridasnosprocessosdedeslocamentodaspessoasemercadoria
s,analisandoas formasdeadaptaçãoou marginalização. 
Identificaredescreveraimportânciadoscaminhosterrestres,fluviaisemarítimosparaadinâmicada 
vidacomercial. 
Identificarastransformaçõesocorridasnosmeiosdecomunicação(culturaoral,imprensa,rádio, 
televisão, cinema e internet) e discutir seus significados para os diferentes estratossociais. 

 

Conteúdos 
AinvençãodocomércioeacirculaçãodeprodutosnoParaná(vias:terrestre,aéreaemarítima); 
AevoluçãodosmeiosdecomunicaçãoquepermitiramamudançanoestadodoParaná. 

4º 
ANOHISTÓRI

A 
EIXO3–ASQUESTÕESHISTÓRICASRELATIVASÀSMIGRAÇÕES 

Unidade
Temática 

Asquestõeshistóricasrelativasàsmigrações 

 
 
 
 

Habilidades 

Identificarasmotivaçõesdosprocessosmigratóriosemdiferentestemposeespaçoseavaliaropap
eldesempenhadopelamigraçãonasregiões dedestino. 
Analisardiferentesfluxospopulacionaisesuascontribuiçõesparaaformaçãodasociedadebrasi
leira. 
Identificar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares, elementos 
dedistintas culturas (europeias, latino-americanas, afro-brasileiras, indígenas, 
ciganas,mestiçasetc.),valorizandooqueépróprioem 
cadaumadelasesuacontribuiçãoparaaformaçãodaculturalocal ebrasileira. 

Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças associadas 
àmigração(internae internacional. 

 

Conteúdos 

Território,diversidadeculturaleprocessosmigratóriosnoParaná; 
Diferentesfontes,memóriaepatrimôniosobreahistóriadoParanáedoBrasil,comofilmes,fotogr
afias,jornais,revistasetextoshistoriográficos; 
Formação do povo paranaense: Os primeiros habitantes (guaranis, kaingáng, 
Xetá,Xocleng),imigrantesemiscigenação(misturadepovosnegros,índios,branco/negros). 

4ºANOEDUCAÇÃO
FÍSICA 

EIXO1– BRINCADEIRASE JOGOS 

Unidade 
Temática 

BrincadeiraseJogos 
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Habilidades 

Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, 
incluindoaqueles de matriz africana e indígena, e recriá-los, valorizando a 
importância dessepatrimôniohistórico cultural. 
Planejareutilizarestratégiasparapossibilitaraparticipaçãoseguradetodososalunosembrincadeir
asejogospopularesdo Brasile dematrizafricanae indígena. 
Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), 
asbrincadeirase jogospopularesdoBrasiledematrizafricanaeindígena,explicandosuas 
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 característicaseaimportânciadessepatrimôniohistóricoculturalnapreservaçãodasdifere

ntes culturas. 
Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras 
ejogospopularesdoBrasiledomundo,incluindoaquelesdematrizafricanaeindígena,edemais
práticascorporaistematizadasnaescola,adequando-asaosespaçospúblicos 
disponíveis. 

 

Conteúdos 

Jogos 
Cooperativos;Jogos 
de Estafeta;Jogos 
de 
Tabuleiro;JogosdeO
posição; 
Jogossemicooperativos. 

4º 
ANOEDUCAÇÃO 
FÍSICAEIXO2–
ESPORTES 

Unidade 
Temática Esportes 

 

Habilidades 

Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, rede/parede e 
invasão,identificandoseus 
elementoscomunsecriandoestratégiasindividuaisecoletivasbásicasparasuaexecução,prezan
dopelotrabalhocoletivoe peloprotagonismo. 
Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que 
osconstituemnacontemporaneidadeesuasmanifestações(profissionalecomunitária/lazer). 

 
Conteúdos 

Jogos de iniciação 
desportiva;Jogos 
Cooperativos; 
Jogospré -desportivos; 
Jogoscompetitivosdepequenaorganização. 

4º 
ANOEDUCAÇÃO 
FÍSICAEIXO3–
GINÁSTICA 

Unidade
Temática 

Ginástica 

 

 
Habilidades 

Experimentarefruir,deformacoletiva,combinaçõesdediferenteselementosdaginásticageral 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), 
propondocoreografiascomdiferentestemasdocotidiano. 
Planejareutilizarestratégiaspararesolverdesafiosnaexecuçãodeelementosbásicosde 
apresentaçõescoletivasdeginásticageral,reconhecendoaspotencialidadeseoslimitesdocorp
oe adotandoprocedimentosdesegurança. 

Conteúdos 
Ginástica rítmica individual e em 
grupo;GinásticaGeral. 

4ºANO 
EDUCAÇÃO 

FÍSICAEIXO4– 
DANÇA 

Unidade 
Temática Dança 

 
 
 
 

Habilidades 

Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças de 
matrizafricana e indígena, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados 
dessasdançasemsuasculturasdeorigem. 
Comparareidentificaroselementosconstitutivoscomunsediferentes(ritmo,espaço,gestos) 
em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz africana eindígena. 
Formulareutilizarestratégiasparaaexecuçãodeelementosconstitutivosdasdançaspopulares 
doBrasiledomundo, edasdançasdematrizafricana eindígena. 
Identificarsituaçõesdeinjustiçaepreconceitogeradase/oupresentesnocontextodasdançasede
mais práticascorporaisediscutiralternativasparasuperá-las. 

Conteúdos 
Iniciação 
coreográfica;Jogos 
rítmicos. 
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ARTE4
ºANO 

EIXO1 –ARTESVISUAIS 

Unidade 
Temática 

ArtesVisuais 

 

Habilidades 
Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas,cultivandoapercepção,oimaginário,acapacidadedesimbolizareorepertó
rioimagético.Elementosda linguagem 
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 Explorarereconhecerelementosconstitutivosdasartesvisuais(ponto,linha,forma,cor,espa

ço,movimento etc.). Matrizes estéticaseculturais 
Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das 

artesvisuaisnasmanifestaçõesartísticasdasculturaslocais,regionaisenacionais.Materialid
ades 
Experimentardiferentesformasdeexpressãoartística(desenho,pintura,colagem,quadrinho
s,dobradura,escultura,modelagem,instalação,vídeo,fotografiaetc.),fazendo uso 
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas 
convencionaisenãoconvencionais. Processosde criação 
Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e 
colaborativo,explorando    diferentes    espaços    da     escola     e     da     
comunidade.Dialogarsobreasuacriaçãoeasdoscolegas,paraalcançarsentidosplurais.Sist
emasdalinguagem 
Reconheceralgumascategoriasdosistemadasartesvisuais(museus,galerias,instituições,a
rtistas, artesãos,curadoresetc.). 

 
 

Conteúdos 

Elementosquecompõemumaobra:cores,formas,texturas,linhas,volumes,planos,luz. 
Produção em desenho ou/e recorte e colagem sobre temas artísticos 
diversos;Elaborartrabalhosemtécnicascomo:pinturacomgizdecera,recorteecolagem,fot
omontagem,pintura comguache, 
Desenho de observação sobre os elementos visuais (linha, forma, 
cor)Releituraem desenhoepinturasobreas obrasdeartistaslocais. 

ARTE4
ºANO 

EIXO2 – DANÇA 

Unidade 
Temática 

Dança 

 
 
 
 

 
Habilidades 

Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes 
emdiferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizareo repertóriocorporal.Elementosda linguagem. 
Estabelecerrelaçõesentreaspartesdocorpoedestascomotodocorporalnaconstruçãodomo
vimentodançado. 
Experimentardiferentesformasdeorientaçãonoespaço(deslocamentos,planos,direções,c
aminhosetc.)eritmosdemovimento(lento,moderadoerápido)naconstruçãodomovimentod
ançado. Processos decriação. 
Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e 
colaborativo,considerandoosaspectosestruturais,dinâmicoseexpressivosdoselementosc
onstitutivos   do    movimento,    com    base    nos    códigos    de    
dança.Discutirasexperiênciascorporaispessoaisecoletivasdesenvolvidasemaula,demod
o 
aproblematizarquestõesdegêneroecorpo. 

 
Conteúdos 

Dançacom diferentescontextos; 
Orientaçãonoespaço(deslocamentos,planos,direções,caminhosetc.);Ritmos 
demovimento (lento,moderadoe rápido); 
Movimentosdançadosdemodoindividual,coletivoecolaborativo. 

ARTE4
ºANO 

EIXO3- MÚSICA 

Unidade 
Temática 

Música 

 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Identificareapreciardiversasformasegênerosdeexpressãomusical,tantotradicionaisquant
o contemporâneos, reconhecendo e analisando os usos e as funções da 
músicaemdiversoscontextosdecirculação,emespecial,aquelesdavidacotidiana.Elemento
sdalinguagem 
Perceber e explorar os elementos constitutivos e as propriedades sonoras da 

música(altura,intensidade,timbre,melodia,ritmoetc.),pormeiodejogos,brincadeiras,cançõ
esepráticasdiversasdecomposição/criação,execuçãoeapreciaçãomusical.Materialidades 
Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, 
voz,percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo timbres 
ecaracterísticasdeinstrumentosmusicais variados.Notaçãoeregistromusical 
Explorardiferentesformasde registromusical nãoconvencional (representaçãográfica 
de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro 
emáudioeaudiovisual,ereconheceranotaçãomusicalconvencional.Processosdecriação 
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 Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre 

outros,utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou 
nãoconvencionais,de modoindividual,coletivoecolaborativo. 

 
Conteúdos 

Rodas, 
cantigas;Músicasfol
clóricas; 
Músicacomjogos,brincadeiras,cançõesepráticasdiversasdecomposição/criação,execução
eapreciação musical. 

ARTEE
IXO 
4TEATR
O 

Unidade
Temática 

Teatro 

 
 
 
 
 

 
Habilidades 

Reconhecereapreciarformasdistintasdemanifestaçõesdoteatropresentesemdiferentes 
contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando apercepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. 
Elementosdalinguagem. 
Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais 
(variadasentonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e 
narrativasetc.).Processosdecriação 
Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais 
eprocessos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos 
edas ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e 
culturais.Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e 
experimentando-
senolugardooutro,aocomporeencenaracontecimentoscênicos,pormeiodemúsicas,image
ns,textosououtrospontosdepartida,deformaintencionalereflexiva.Experimentaraspossibili
dadescriativasdocorpoedavoz,discutindoquestõesde 
gêneroecorpo. 

 
Conteúdos 

improvisaçõesteatraiscoletivoeautoraleprocessosnarrativoscriativosemteatro;Encenação
decontos ehistórias produzidas pelos próprios alunos; 
Mímicas; 
Manipulaçãodefantoches. 

ARTE
EIXO5 

ARTESINTEGRADAS 

Unidade 
Temática 

ArtesIntegradas 

 
 
 

 
Habilidades 

Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais 
entrediversas linguagensartísticas.Matrizesestéticasculturais 
Caracterizareexperimentarbrinquedos,brincadeiras,jogos,danças,cançõesehistóriasde 
diferentes matrizes estéticas e culturais. Patrimônio cultural Conhecer e valorizar 
opatrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a 
brasileira,incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes 
épocas,favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 
linguagensartísticas.Arte e tecnologia 
Explorardiferentestecnologiaserecursosdigitais(multimeios,animações,jogoseletrônicos,
gravaçõesemáudioevídeo,fotografia,softwaresetc.)nosprocessosde 
criaçãoartística. 

Conteúdos -x- 

 

5º ANOS 

5ºANOLÍNGUA
PORTUGUESA 

EIXOORALIDADE 

Unidade
Temática 

Práticasdecompreensãoeproduçãodetextos 
oraisemdiferentescontextosdiscursivos. 

 
 

Habilidades 

Participardasinteraçõesoraisem 
saladeaulaeemoutrosambientesescolares 
comatitudesdecooperaçãoerespeito. 
Opinar,em discussõesedebatesna saladeaula,sobrequestõesemergentesno 
cotidiano escolar ou sobre informações lidas, argumentando em defesa 
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desuaposição. 
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 Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando 

perguntaspertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sobre dados 
apresentadosemimagens,tabelas e outros meios visuais. 
Identificar aspectos lexicais, fonológicos, prosódicos, morfossintáticos 
esemânticosespecíficosdo 
discursooral(hesitações,repetições,digressões,ênfases,correções,marcador
esconversacionais,pausasetc.). 
Diferenciaro textofaladodotextoescrito,comparandoatranscriçãode umtexto 
oral com a versão grafada de acordo com as convenções do textoescrito. 
Identificarinformações,opiniõeseposicionamentosemsituaçõesformaisdeescu
ta(exposições,palestras,noticiárioradiofônicoou televisivoetc.). 
Simularjornaisradiofônicosoutelevisivoseentrevistasveiculadasem rádio, 
TVeinternet, orientando-seporroteiro outexto 
edemonstrandoconhecimentodosgênerostextuaisjornal 
faladoeentrevista. 

 
 

Conteúdos 

Rotina;Interaç
ãooral; 
Características da fala e da 
escrita;Procedimentosdeescutadete
xtos; 
Gênerostextuais 
nodiscursooral:entrevistaejornalfalado;Variação 
linguísticaregional; 
Diferençaentrelinguagemfaladaelinguagemescrita. 

5ºANOLÍNGUA
PORTUGUESA 

EIXOLEITURA 

 

 
Unidade
Temática 

Práticas de compreensão e interpretação de textos verbais, verbo-
visuais,multimodais e multimididáticos. Textos da atualidade, com assunto e 
temaapropriados à faixa etária dos alunos e nível de textualidade 
adequado:vocabulário usual, mas com possibilidades de enriquecimento do 
léxico doaluno, disposição e ordem predominantemente direta das orações, 
emperíodospoucocomplexos,erecursosexpressivosdenotativoseconotativos; 
quandoverbais,textoscomaproximadamente600palavras. 
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Habilidades 

Localizareorganizarinformaçõesexplícitas,nasequênciaem 
queaparecemnotexto. 
Buscareselecionar informaçõessobretemasdeinteresseescolar, em textosque 
circulam em meios digitais ou impressos, para solucionar problemaproposto. 
Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito 
notexto(recuperaçãodeconhecimentosprévios,relaçõescausa-
consequênciaetc.). 
Justificar quem produz o texto e qual é o público-alvo, analisando a 
situaçãosociocomunicativa. 
Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão 
global.Identificar o sentido de vocábulo ou expressão utilizado, em segmento 
detexto,selecionandoaquele quepodesubstituí-
loporsinonímianocontextoemqueseinsere. 
Interpretar verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as 
informaçõesgramaticais(significadodeabreviaturas)easinformaçõessemânti
cas. 
Distinguirfatosdeopiniõesemtextos(informativos,jornalísticos,publicitáriosetc.). 
Estabelecer relações entre partes do texto, identificando 
substituiçõeslexicais(de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso 
de pronomesanafóricos–
pessoais,possessivos,demonstrativos),quecontribuemparaacontinuidadedot
exto. 
Identificar,emtextos,oefeitodesentido 
produzidopelousodepontuaçãoexpressiva. 
Inferir,emtextos,oefeito dehumorproduzidopelousointencionaldepalavras, 
expressões ou imagensambíguas. 
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 Interpretar recursos multimodais, relacionando-os a informações 

emreportagens e manuais com instruções de montagem (fotos, tabelas, 
gráficos,desenhosetc.). 
Compararinformaçõessobreummesmofatoveiculadasemdiferentesmídiasecon
cluir sobreoque émais confiável. 
Reconhecerdiferentesformasdetratarumainformaçãonacomparaçãodetexto
squetratamdomesmotema. 

 
 
 

 
Conteúdos 

Carta ( linguagem formal e 
informal);E-mail; 
Biografia; 
Tiraecharge; 
EntrevistaManualdeInstrução;L
etrademúsica; 
Artigodeopinião; 
Artigodedivulgaçãocientífica;R
elatodememória; 
ContosHistóriaemquadrinhos. 

5ºANOLÍNGUA
PORTUGUESA 

EIXO ESCRITA 

Unidade
Temática 

Práticasdeproduçãodetextosverbais,verbo-visuais 
emultimodaisdediversosgêneros textuais. 

 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

Preencherainformaçãosolicitadaem 
formuláriosdescontínuos,impressosoudigitais,comvários campos etabelas. 
Produzir texto com o intuito de opinar e defender ponto de vista sobre 
temapolêmico relacionado a situações vivenciadas na escola ou problemas 
dacomunidade,utilizandoregistroformaleestruturaadequadaàargumentação,co
nsiderando asituaçãocomunicativa eo tema/assuntodo texto. 
Produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultados de 
pesquisaem fontes de informação impressas ou digitais, incluindo imagens e 
gráficosou tabelas, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto 
do texto.Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
regrassintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita 
dediálogos(discursodireto),pontuação(pontofinal,pontodeexclamação,pontode 
interrogação, dois-pontos, vírgulas em enumerações), regras 
ortográficas.Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal 
(pronomesanafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, 
oposição,conclusão, comparação),comníveladequadodeinformatividade. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conteúdos 

Formulário; 
Textoargumentativo; 
Textoexpositivo-informativo; 
pontuação: ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois-
pontos,vírgulasemenumerações- regrasortográficas; 
Formaçãodepalavras;gírias;contribuiçõesdalínguainglesa;expressõesemdifere
ntescontextos 
Relatodememória;
Contos; 
ManualdeInstrução;L
etra de 
música;Artigodeopini
ão; 
Artigodedivulgaçãocientífica;H
istória emquadrinhos; 
Tiraecharge; 
Carta ( linguagem formal e 
informal);E-mail; 
Biografia; 
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Entrevista. 
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5ºANOLÍNGUA
PORTUGUESA 

EIXOCONHECIMENTOSLINGUÍSTICOSEGRAMATICAIS 

 

Unidade
Temática 

Práticas de análise linguística e gramatical (como estratégia para 
odesenvolvimento produtivo das práticas de oralidade, leitura e 
escrita).Reflexãosobreosusosdoléxicoederegularidadesnofuncionamentodalí
nguafaladaeescrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-
grafemaregulares e contextuais e palavras de uso frequente com 
correspondênciasirregulares 
Acentuarcorretamentepalavrasoxítonas,paroxítonaseproparoxítonas.Dif
erenciar,na leitura detextos,vírgula, ponto evírgula,dois-pontos. 
Reconhecer,na leiturade textos,oefeitodesentidoquedecorredo 
usodereticências, aspas,parênteses. 
Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra 
comdiferentes significados, de acordo com o contexto de uso), comparando 
osignificadodedeterminadostermosutilizadosnasáreascientíficascomessesmes
mostermos utilizados nalinguagemusual. 
Diferenciarpalavrasprimitivas,derivadasecompostas,ederivadasporadiçãodeprefi
xoedesufixo. 
Identificar as significações que prefixos acrescentam à palavra 
primitiva.Identificaraexpressãodepresente,passadoefuturoemtemposverbais 
domodoindicativo. 
(Flexionar,adequadamente,naescritaenaoralidade,osverbosemconc
ordânciacompronomes pessoaissujeitosdafrase. 
Reconhecereutilizara 
concordânciaentresujeitocompostoeverboemtextoslidoseproduzidos. 
Identificar,emtextos,ousodeconjunçõesearelaçãoqueestabelecementrepartes
do texto: adição, oposição,tempo,causa,condição,finalidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conteúdos 

MantesdePeB;M/
Nfinal; 
O/OU.(Ex:outro/otro);E/
EI; 
Consoante+R; 
Consoante +L; 
Sdepoisde L; 
Sdepoisde R; 
R/RR; 
AR/ER/IR/OR 
/UR;GU/QU; 
AS/ES/IS/OS/US;X/
CH; 
G/J; 
SONSDOX; 
AZ/ EZ/IZ/OZ/ UZ; 
L/Ufinal;
Hinicial; 
Acentuaçãodepalavras;
SeZ, EsaeEza; 
IsarouIzar; 
MaleMau; 
Porque,porque; 
Traz,Tráseatrás; 
Comprimento,cumprimento;
Cestaesexta; 
C/Ç,S,SS, SC, SÇ eXC; 
Porquêe Porquê; 
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 Mas e 

mais;Tem / 
Têm;Vem / 
Vêem;Lê/Lê
em; 
Palavrasoxítonas,paroxítonaseproparoxítonas;P
ontuação: reticências, aspas, 
parênteses;Substantivo primitivoederivado; 
Temposverbais:presente,passadoefuturo; 
Conjugaçãoverbal:1ºconjugação,2ºconjugaçãoe3ºconjugação;Conj
unções: adição, oposição, tempo, causa, condição, 
finalidade;PronomePessoal( Identificaçãodospronomes); 
Adjetivos 
Pátrios;Preposiç
ão; 
Verbos:2ªconjugação(TempoVerbal–
Presente/Passado/Futuro);Interjeição; 
Acentuação(AgudoCircunflexo,Til);V
erbo principal e verbo 
auxiliar;Verbo:ModoSubjuntivo; 
Pronome 
Possessivo;AdvérbioeLocuçã
oadverbial; 
ConcordânciaVerbale Nominal; 

5ºANOLÍNGUA
PORTUGUESA 

EIXOEDUCAÇÃO LITERÁRIA 

Unidade 
Temática 

Práticasde leitura ereflexãoparaapreciartextosliteráriosoraiseescritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Identificar, em texto narrativo ficcional, a estrutura da narração: 
ambientaçãoda história, apresentação de personagens e do estado inicial da 
ação;surgimento de conflito ou obstáculo a ser superado; ponto máximo de 
tensãodo conflito; desenlace ou desfecho; discurso indireto e discurso 
direto,determinandoo efeitodesentidode verbosdeenunciaçãoeexplicandoo 
usode variedadeslinguísticasnodiscursodireto,quandoforocaso. 
Explicar os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos 
esonoros, de comparações e metáforas e de recursos gráfico-visuais em 
textosversificados. 
Identificaraorganizaçãodotextodramático:marcadoresdasinteraçõesentreas 
personagens, indicações sobre características prosódicas das falas e 
demovimentosemcena,indicaçõesdecenários. 
Inferir,emtextosliterários,oefeitodesentidodecorrentedousode 
palavras,expressões,pontuaçãoexpressiva. 
Criarnarrativasficcionaisqueutilizemcenáriosepersonagensrealistasoudefantas
ia, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo,personagens, 
tempo, espaço, narrador e a construção do discurso indireto ediscursodireto. 
Criarpoemascompostosporversoslivres,utilizandoimagenspoéticas 
erecursosvisuais esonoros. 
Representarcenas detextosdramáticos,reproduzindoasfalasdas 
personagens,deacordocomasrubricasdeinterpretaçãoemovimentoindic
adaspeloautor. 

 
Conteúdos 

Elementos constitutivos do discurso 
narrativo;Elementosconstitutivosdo 
discursopoético; 
Elementosconstitutivosdodiscursodramático;Pr
oduçãodetexto:narração,poema. 
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5ºANOMATE
MÁTICA 

EIXO 1– NÚMEROS 

Unidade 
Temática 

Números 
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Habilidades 

Ler,escrevereordenar númerosnaturaisatéaordemdascentenasdemilharcom 
compreensão das principais características do sistema de 
numeraçãodecimal. 
Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal 
comcompreensãodasprincipaiscaracterísticasdosistemadenumeraçãodecimal,
utilizando, como recursos, a composição e decomposição e a reta 
numérica.Identificar e representar frações (menores e maiores que a 
unidade),associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de 
um todo,utilizando aretanuméricacomorecurso. 
Identificarfraçõesequivalentes. 
Comparareordenarnúmerosracionaispositivos(representaçõesfracionáriaedecim
al),relacionando-os apontos naretanumérica. 
Associarasrepresentações10%,25%,50%,75%e 
100%respectivamenteàdécima parte, quarta parte, metade, três quartos e 
um inteiro, para calcularporcentagens, utilizando estratégias pessoais, 
cálculo mental e calculadora,emcontextos deeducaçãofinanceira,entreoutros. 
Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais 
ecom números racionais, cuja representação decimal seja finita, 
utilizandoestratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos.Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com 
númerosnaturais e com números racionais cuja representação decimal é finita 
(commultiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), 
utilizandoestratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos.Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o 
princípiomultiplicativo,comoadeterminaçãodonúmerodeagrupamentospossívei
saosecombinarcadaelementode umacoleçãocomtodososelementosdeoutra 
coleção,pormeiodediagramasdeárvore ouportabelas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conteúdos 

Númerosnaturais:leituraeescrita;Or
dem crescente e 
decrescente;Antecessoresucessor;
Composição e 
decomposição;Múltiplos; 
Números pareseímpares. 
Frações: significados (parte/todo, quociente e razão); contínuo e 
discreto;termos;equivalência;comparação;fraçãodecimalenúmerodecimal;núm
erosdecimais(inteiros,décimos,centésimos emilésimos); 
Porcentagem:10%,25%, 50%,75%e 100%. 
Operaçõesfundamentais(númerosnaturais)naresoluçãodeproblemas: 
– adição; 
– subtração; 
– multiplicação; 
– divisão. 
Operaçõesfundamentais(númerosracionaispositivos)naresoluçãodepro
blemas: 
Númerosfracionários: adiçãoesubtração 
(demesmodenominador);Númerosdecimais:adição, 
subtração,multiplicação e divisão. 

5°ANOMATE
MÁTICA 

EIXO 2–ÁLGEBRA 

Unidade
Temática 

Álgebra 

 
 

Habilidades 

Concluir, por meio de investigações, que uma igualdade não se altera 
aoadicionar, subtrair, multiplicar ou dividir seus dois membros por um 
mesmonúmero,paraconstruir anoçãodeequivalência. 
Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática 
sejauma igualdade com uma operação em que um dos termos é 
desconhecido.Resolverproblemasqueenvolvamvariaçãodeproporcionalidadedire
taentre 
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duasgrandezas,paraassociaraquantidadedeumprodutoaovalorapagar, 
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 alterarasquantidadesdeingredientesdereceitas,ampliaroureduzirescalaem 

mapas,entreoutros. 
Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas 
partesdesiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de modo 
queuma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão entre 
aspartesedelas comotodo. 

 

 
Conteúdos 

Sequência: 
– critérios; 
– regularidades.
Igualdade; 
Problemasdesituaçãoaditivaemultiplicativa;Re
laçõesinversasentre asoperações. 

5°ANOMATE
MÁTICA 

EIXO3–GEOMETRIA 

Unidade 
Temática 

Geometria 

 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Utilizarecompreenderdiferentesrepresentaçõesparaalocalizaçãodeobjet
os no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas 
ecoordenadasgeográficas,afimdedesenvolveras 
primeirasnoçõesdecoordenadascartesianas. 
Interpretar,descrevererepresentaralocalizaçãooumovimentaçãodeobjetosno 
plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas 
cartesianas,indicandomudanças dedireçãoedesentidoegiros. 
Associarfigurasespaciaisasuasplanificações(prismas,pirâmides,cilindrosecones)
eanalisar,nomear ecompararseus atributos. 
Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices 
eângulos,edesenhá-
los,utilizandomaterialdedesenhooutecnologiasdigitais.Reconheceracongruência
dosângulosea proporcionalidadeentreoslados 
correspondentesdefiguraspoligonaisem 
situaçõesdeampliaçãoedereduçãoem malhasquadriculadaseusando 
tecnologiasdigitais. 

 
 
 
 

Conteúdos 

Localização: noção de coordenadas no 
plano;Movimentação. 
Figurasgeométricasespaciais:poliedrosenãopoliedros;Poli
edros: 
– prismas,pirâmidesepoliedrosplatônicos; 
– elementos: face, aresta e 
vértice.Nãopoliedros:cone,esferaecili
ndro;Figuras geométricas 
planas;Ampliação e redução de 
figuras;Ângulos; 
Simetria. 

5°ANOMATE
MÁTICA 

EIXO4–GRANDEZAS EMEDIDAS 

Unidade 
Temática 

GrandezaseMedidas 

 
 
 

Habilidades 

Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das 
grandezascomprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, 
recorrendo atransformações entre as unidades mais usuais em contextos 
socioculturais.Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros 
iguais podemteráreasdiferentes 
eque,também,figurasquetêmamesmaáreapodemterperímetrosdiferentes. 
Reconhecervolumecomograndezaassociadaasólidosgeométricosemedirvolume
spormeiodeempilhamentodecubos,utilizando,preferencialmente, 
objetosconcretos. 
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Conteúdos 
• Medidasdecomprimento:km,m,dm,cmemm; 
• Medidasdecapacidade:l e ml; 
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 • Medidasdemassa:kg,gemg; 

• Medidasdetempo; 
• Medidasdevalor:sistemamonetáriobrasileiro; 
• Áreadefigurasplanas; 
• Perímetro; 
• Noçãodevolume. 

5°ANOMATE
MÁTICA 

EIXO 5–PROBABILIDADEEESTATÍSTICA 

Unidade 
Temática 

Probabilidadee Estatística 

 
 
 
 

 
Habilidades 

Apresentartodosospossíveisresultadosdeum 
experimentoaleatório,estimandoseessesresultadossão 
igualmenteprováveisou não. 
Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em 
eventosaleatórios,quandotodososresultadospossíveistêmamesmachancedeocor
rer(equiprováveis). 
Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e 
gráficos(colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a 
outroscontextos,comosaúdeetrânsito,eproduzir 
textoscomoobjetivodesintetizarconclusões. 
Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, 
organizardados coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos 
e delinhas,comesemusodetecnologiasdigitais,eapresentartextoescritosobre 
afinalidadedapesquisae asíntesedosresultados. 

 

 
Conteúdos 

Tabelasequadrosdeduplaentrada;Gr
áficos de barras ou 
colunas;Gráficosdelinhas; 
Gráficosdesetores(circular);M
édiaaritmética; 
Probabilidade. 

5°ANOCIÊ
NCIAS 

EIXO1–MATÉRIAEENERGIA 

Unidade 
Temática 

Matériae energia 

 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Explorar fenômenos que evidenciem propriedades físicas dos materiais –
como densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a 
forçasmagnéticas,solubilidade,respostasaforçasmecânicas(dureza,elasticida
deetc.)entreoutras. 
Aplicarosconhecimentossobreasmudançasdeestadofísicodaáguaparaexplic
ar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, noclima, na 
geração de energia, no provimento de água potável e no 
equilíbriodosecossistemas regionais (oulocais). 
Selecionar argumentos que justifiquem a importância da manutenção 
dacoberturavegetalparaamanutençãodociclodaágua,apreservaçãodossolo
s,dos cursosdeáguaedaqualidadedoar atmosférico. 
Identificarosprincipaisusosdaáguaedeoutrosmateriaisnasatividadescotidia
nasediscutiros possíveisproblemasdecorrentesdessesusos. 
Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente, 
descarteadequadoeampliaçãodehábitosdereutilizaçãoereciclagemdemateri
aisconsumidosnaescolae/ouna vidacotidiana. 

 
Conteúdos 

Estadosfísicosdaáguae 
suasutilidades;Águapotável; 
Consumoconscientedosrecursosnaturais;R
eciclagem. 

5°ANOCIÊ
NCIAS 

EIXO 2–VIDAEEVOLUÇÃO 
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Unidade
Temática 

VidaeEvolução 

 
 
 
 

 
Habilidades 

Selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas digestório 
erespiratóriosãoconsiderados 
corresponsáveispeloprocessodenutriçãodoorganismo,combasenaidentificação 
dasfunçõesdessessistemas. 
Justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, 
adistribuiçãodos 
nutrientespeloorganismoeaeliminaçãodosresíduosproduzidos. 
Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos 
gruposalimentares(nutrientesecalorias)enasnecessidadesindividuais(atividad
esrealizadas, idade,sexo etc.)paraamanutenção dasaúde doorganismo. 
Discutiraocorrênciadedistúrbios 
nutricionais(comoaobesidade)entrecrianças e jovens, a partir da análise 
de seus hábitos (tipos de alimentoingerido,práticadeatividadefísicaetc.). 

 
 
 
 

Conteúdos 

Relaçãoentreossistemasdenutrição:digestório,respiratório,cardiovasculareurin
ário; 
Influênciadefatoresculturaisnas escolhasrelacionadasaossistemasdenutrição; 
Alimentação: grupos de alimentos, alimentos diet e light, influência da mídia 
eoutrosfatoresculturais 
naescolhadosalimentos,desperdíciodealimentosnoBrasil eformas deevitá-lo; 
Aimportânciadasatividadesfísicasparaasaúde; 

Alimentoscomofontede energiaemateriaispara 
ocrescimentoedesenvolvimentooorganismohumano. 
Influênciadoshábitosalimentaresparaa manutençãodasaúde. 

5°ANOCIÊ
NCIAS 

EIXO3–TERRAEUNIVERSO 

Unidade 
Temática 

TerraeUniverso 

 
 
 
 
 

Habilidades 

Identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos, 
comomapascelesteseaplicativos,entreoutros,eosperíodosdoanoemqueelassã
ovisíveisnoiníciodanoite. 
AssociaromovimentodiáriodoSoledemaisestrelas nocéu 
aomovimentoderotaçãodaTerra. 
Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação 
eno registro das formas aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo menos, 
doismeses. 
Projetar e construir dispositivos para observação à distância 
(luneta,periscópioetc.),paraobservaçãoampliadadeobjetos(lupas,microscópio
s)oupararegistrodeimagens(máquinasfotográficas)ediscutir usossociais 
dessesdispositivos. 

 
 

Conteúdos 

Constelações 
celestes;Movimentosd
aTerra; 
Fasesdalua esuasinfluências; 
Instrumentosdeobservação(luneta,periscópio,lupas,microscópio,máquinafoto
gráficaeetc) 

5ºANOGEO
GRAFIA 

EIXO 1–OSUJEITOESEULUGARNOMUNDO 

Unidade 
Temática 

Osujeitoeseu lugarnomundo 
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Habilidades 

DescrevereanalisardinâmicaspopulacionaisnaUnidadedaFederaçãoemque 
vive, estabelecendo relações entre migrações e condições deinfraestrutura. 
Identificardiferençasétnico-culturais 
edesigualdadessociaisentregruposemdiferentesterritórios. 
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Conteúdos 
Populaçãoparanaensenocontextobrasileiroesuas 
migrações;Gruposétnico-culturais. 

5°ANOGEO
GRAFIA 

EIXO2–CONEXÕESEESCALAS 

Unidade 
Temática 

Conexõeseescalas 

 
Habilidades 

Identificarasformasefunçõesdascidadeseanalisarasmudançassociais,econô
micaseambientaisprovocadas peloseucrescimento. 
Reconhecerascaracterísticasdacidadeeanalisarasinteraçõesentreacidad
eeocampoeentrecidadesnaredeurbana. 

Conteúdos 
Ascidadesparanaensesesuastransformaçõessociaiseterritoriais;Ase
melhançasediferençasnasdiversasrelaçõescampoecidade. 

5°ANOGEO
GRAFIA 

EIXO 3–MUNDODOTRABALHO 

Unidade 
Temática 

Mundodotrabalho 

 

 
Habilidades 

Identificarecompararasmudanças 
dostiposdetrabalhoedesenvolvimentotecnológicona agropecuária,na 
indústria,nocomércioenosserviços. 
Identificarecomparartransformaçõesdosmeiosdetransporte 
edecomunicação. 
Identificarosdiferentestiposdeenergiautilizadasnaproduçãoindustrial,agríc
ola eextrativaenocotidianodaspopulações. 

 

Conteúdos 
Tiposdetrabalho: nacidadeenocampo; 
Ostransportese 
osmeiosdecomunicaçãoontemehoje;Diferentesformas 
deenergia. 

5°ANOGEO
GRAFIA 

EIXO4–FORMASDEREPRESENTAÇÃO EPENSAMENTOESPACIAL 

Unidade 
Temática 

Formasderepresentaçãoepensamentoespacial 

 
Habilidades 

Analisartransformaçõesdepaisagensnascidades,comparandosequênciadefoto
grafias,fotografiasaéreaseimagensdesatélitedeépocasdiferentes. 
Estabelecerconexões 
ehierarquiasentrediferentescidades,utilizandomapastemáticoserepresentações 
gráficas. 

 

Conteúdos 
AsmudançasnapaisagemnoEstadoenoPaís(passadoepresente),atravésderegis
tros fotográficos,imagens dainternet,etc; 
Diferentespaisagenspormeioda leiturademapas. 

5°ANOGEO
GRAFIA 

EIXO5–NATUREZA,AMBIENTESEQUALIDADEDEVIDA 

Unidade
Temática 

Natureza,ambientesequalidadedevida 

 
 
 
 

Habilidades 

Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas 
formasdepoluiçãodoscursosdeáguaedosoceanos(esgotos,fluentesindustriais
,marés negrasetc.). 
Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno 
daescola e da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do 
patrimôniohistórico etc.). 
Identificar órgãos do poder público e canais de participação 
socialresponsáveisporbuscarsoluçõesparaamelhoriadaqualidadedevida(em
áreas como meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade), 
ediscutir as propostas implementadas por esses órgãos que afetam 
acomunidade emquevive. 
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Conteúdos 
Aqualidadedaáguaeseuscuidados; 
Degradaçõesambientaisnacidade,nocampoenalocalidadeondeaescolaestejain
serida; 
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 OpoderpúblicoearesponsabilidadepelaorientaçãoepreservaçãodoMeioAmbie

nte. 

5°ANOHI
STÓRIA 

EIXO 1–POVOSECULTURAS:MEULUGARNO MUNDO EMEUGRUPOSOCIAL 

Unidade 
Temática 

Povoseculturas: Meulugarnomundoemeugruposocial 

 
 
 

 
Habilidades 

Identificarosprocessosde formaçãodasculturasedospovos,relacionando-
oscomoespaçogeográficoocupado. 
Identificarosmecanismosdeorganizaçãodopoder 
políticocomvistasàcompreensãodaideiadeEstado. 
Analisaropapeldasculturasedasreligiõesnacomposiçãoidentitáriadospovos
antigos. 
Associaranoçãodecidadaniacomosprincípios 
derespeitoàdiversidadeeàpluralidade. 
Associaroconceitodecidadaniaàconquistadedireitosdospovosedassociedades,
compreendendo-ocomoconquistahistórica. 

 
 

Conteúdos 

Asdiferentesmanifestaçõesculturais esociaisnoEstadodoParanáenoBrasil; 
Aimportânciadas 
leisparaavidaemsociedade;Identidade brasileira: 
Cultura e religião;Cidadania: direitos edeveres; 
Consciêncianegra. 

5°ANOHI
STÓRIA 

EIXO2–REGISTROSDAHISTÓRIA:LINGUAGEMECULTURAS 

Unidade
Temática 

Registrosdahistória:linguagemeculturas. 

 
 
 
 

Habilidades 

Compararousodediferenteslinguagensno 
processodecomunicaçãoeavaliarossignificadossociais,políticoseculturais
atribuídosaelas. 
Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos 
marcosdememóriaediscutira presençae/oua ausência 
dediferentesgruposquecompõemasociedadenanomeaçãodesses 
marcosdememória. 
Identificarformasdemarcaçãodapassagemdotempoemdistintassocie
dades,incluindoaspopulaçõesindígenas. 
Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana 
notempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo 
orais.Inventariarospatrimônios 
materiaiseimateriaisdahumanidadeeanalisarmudançasepermanênciasdes
sespatrimôniosaolongodotempo. 

 

Conteúdos 
Aformaçãodopovoparanaense; 
AsdiferenteslinguagensnoEstadodoParanáesuascontribuiçõesculturais;OsPa
trimôniosculturaisparanaensesebrasileirosao logo dotempo. 

5ºANOEDUCAÇÃO
FÍSICA 

EIXO 1–BRINCADEIRASEJOGOS 

Unidade 
Temática 

BrincadeiraseJogos 
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Habilidades 

Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do 
mundo,incluindo aqueles de matriz africana e indígena, e recriá-los, 
valorizando aimportânciadessepatrimôniohistóricocultural. 
Planejareutilizar estratégiasparapossibilitaraparticipaçãoseguradetodosos 
alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz africana 
eindígena. 
Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, 
escrita,audiovisual),as 
brincadeirasejogospopularesdoBrasiledematrizafricana 
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 eindígena,explicandosuascaracterísticaseaimportânciadessepatrimôniohistór

icoculturalnapreservaçãodas 
diferentesculturas. 
Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora 
dela,brincadeirasejogospopularesdoBrasiledomundo,incluindoaquelesdem
atriz africana e indígena, e demais práticas corporais tematizadas 
naescola, adequando-asaosespaçospúblicos disponíveis. 

 
 

Conteúdos 

Jogos 
Cooperativos;JogosdeE
stafeta;Jogos de 
Tabuleiro;Jogossemicoo
perativos; 
JogosPopulares. 

5ºANO 
EDUCAÇÃOFÍSICAEI

XO2–ESPORTES 

Unidade 
Temática 

Esportes 

 
 

Habilidades 

Experimentarefruirdiversostiposdeesportesdecampoetaco,rede/paredee 
invasão, identificando seus elementos comuns e criando 
estratégiasindividuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo 
trabalhocoletivoepeloprotagonismo. 
Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as 
característicasqueosconstituemnacontemporaneidadeesuasmanifestações(p
rofissional 
ecomunitária/lazer). 

 

 
Conteúdos 

Jogosdeiniciaçãodesportiva;J
ogosCooperativos; 
Jogospré-desportivos; 
Jogos competitivos de pequena 
organização;AlimentaçãoSaudável; 
Pequenosjogosesportivos. 

5ºANO 
EDUCAÇÃOFÍSICAE

IXO3–GINÁSTICA 

Unidade 
Temática 

Ginástica 

 
 

Habilidades 

Experimentarefruir,deformacoletiva,combinações dediferenteselementosda 
ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e 
semmateriais),propondocoreografiascomdiferentestemasdocotidiano. 
Planejareutilizarestratégiaspararesolverdesafiosnaexecuçãodeelem
entos básicos de apresentações coletivas de ginástica 
geral,reconhecendo as potencialidades e os limites do corpo e 
adotandoprocedimentosdesegurança. 

Conteúdos 
Ginástica 
Geral;GinásticaArt
ística. 

5ºANOEDUCAÇÃO
FÍSICA 

EIXO 4– DANÇA 

Unidade 
Temática 

Dança 
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Habilidades 

Experimentar,recriar efruirdançaspopulares do 
Brasiledomundoedanças de matriz africana e indígena, valorizando e 
respeitando osdiferentessentidosesignificadosdessasdançasem 
suasculturasdeorigem. 
Comparareidentificaros 
elementosconstitutivoscomunsediferentes(ritmo,espaço, gestos) em danças 
populares do Brasil e do mundo e danças dematrizafricanaeindígena. 
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 Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos 

constitutivosdasdançaspopulares do Brasile domundo, 
edasdançasdematrizafricanaeindígena. 
Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes 
nocontextodasdançasedemaispráticascorporaisediscutiralternativasparasup
erá-las. 

 

Conteúdos 
Coreografia; 
Expressão 
corporal;Dançagera
l. 

5ºANO 
EDUCAÇÃO 

FÍSICAEIXO5–
LUTAS 

Unidade 
Temática 

Lutas 

 
 

 
Habilidades 

Experimentarefruirdiferenteslutaspresentesnocontextocomunitárioeregio
nal. 
Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do contexto comunitário 
eregional experimentadas, respeitando o colega como oponente e as 
normasdesegurança. 
Identificar as características das lutas do contexto comunitário e 
regional,reconhecendoasdiferençasentrelutasebrigaseentrelutaseasdema
ispráticascorporais. 

Conteúdos JogosdeOposição. 

5° 
ANOA
RTE 

EIXO1-ARTESVISUAIS 
Unidade 
Temática 

ArtesVisuais 

 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Identificareapreciarformasdistintasdasartesvisuaistradicionaisecontemporâne
as, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade 
desimbolizareorepertório imagético.Elementosdalinguagem 
Explorarereconhecerelementosconstitutivosdasartesvisuais(ponto,linha,form
a, cor, espaço, movimento etc.). Matrizes estéticas e culturaisReconhecer e 
analisar a influência de distintas matrizes estéticas e 
culturaisdasartesvisuaisnasmanifestaçõesartísticasdasculturaslocais,regionai
senacionais. Materialidades 
Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 
pintura,colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 
vídeo,fotografiaetc.),fazendousosustentáveldemateriais,instrumentos,recurso
se técnicas convencionais e não convencionais. Processos de 
criaçãoExperimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo 
ecolaborativo,explorando diferentesespaçosda escolaedacomunidade. 
Dialogarsobreasuacriaçãoeas 
doscolegas,paraalcançarsentidosplurais. 
Reconheceralgumascategoriasdosistemadasartes 
visuais(museus,galerias, instituições,artistas,artesãos,curadores etc.). 

 
 

Conteúdos 

A arte no nosso dia a 
dia;Publicidadeecomunicaçãovisu
al;Oselementosplásticosvisuais; 
Produçãoemtécnicasdiversassobreostemas:arte,comunicaçãoeelem
entosplásticos; 
Releituraemdesenho,recorteecolagem,fotomontagem,pinturaeesculturasobr
eas obras dos artistasplásticos locais. 

5° 
ANOA
RTE 
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EIXO 2-DANÇA 

Unidade
Temática 

Dança 
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Habilidades 

Experimentareapreciarformasdistintasdemanifestaçõesdadançapresentes em 
diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, 
acapacidadedesimbolizare orepertóriocorporal.Elementosdalinguagem. 
Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo 
corporalnaconstruçãodomovimentodançado. 
Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 
(deslocamentos,planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 
(lento, moderado erápido)naconstrução domovimentodançado. 
Processosdecriação. 
Criareimprovisarmovimentosdançadosdemodoindividual,coletivoecolaborativ
o, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivosdos 
elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de 
dança.Discutirasexperiênciascorporaispessoaisecoletivasdesenvolvidasemau
la,demodoaproblematizarquestõesdegêneroecorpo. 

 
 

Conteúdos 

Orientaçãonoespaço; 
Ritmosdemovimento(lento,moderadoe rápido); 
Movimentosdançadosdemodoindividual,coletivoe 
colaborativo;Dançasfolclóricas (culturalocal); 
Estilosmusicaiseculturais. 

5° 
ANOA
RTE 

EIXO3- MÚSICA 
Unidade 
Temática 

Música 

 
 

Conteúdos 

Formasegênerosdeexpressãomusical;El
ementosconstitutivosdamusica; 
Propriedadessonorasdamúsica(altura,intensidade,timbre,melodia,ritmo,etc.); 
Cançõesepráticasdiversasdecomposição/criação,execuçãoeapreciaçãomusic
al; 
Fontessonorasdiversas:palmas,voz,percussãocorporal. 

5º 
ANOA
RTE 

EIXO 4–TEATRO 
Unidade 
Temática 

Teatro 

 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

Reconhecereapreciarformasdistintasdemanifestaçõesdoteatro presentesem 
diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas 
ecultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e 
orepertórioficcional.Elementos dalinguagem. 
Descobrirteatralidadesnavidacotidiana,identificandoelementosteatrais(vari

adas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade 
depersonagensenarrativas etc.). 
Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisaçõesteatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando 
desde 
ateatralidadedosgestosedasaçõesdocotidianoatéelementosdediferentesmatri
zesestéticas eculturais. 
Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos 
eexperimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar 
acontecimentoscênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros 
pontos de partida, deformaintencionalereflexiva. 
Experimentaraspossibilidadescriativasdocorpoedavoz,discutindoquest
õesdegêneroecorpo. 
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Conteúdos 

Formasdistintasdemanifestaçõesdoteatro;Hi
stóriasdramatizadas; 
Elementosteatrais:entonaçõesdevoz,diversidadedepersonagensenarrativas; 
Improvisaçõesteatrais; 
Processosnarrativos:gestosedasações. 
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5° 

ANOARTE 
EIXO5–ARTESINTEGRADAS 

Unidade 
Temática 

ArtesIntegradas 

 
 
 
 
 

Habilidades 

Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações 
processuaisentrediversaslinguagensartísticas.Matrizesestéticasculturais 
Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, 
cançõesehistórias dediferentes matrizes estéticaseculturais. 
Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 
culturasdiversas,emespecialabrasileira,incluindo-
sesuasmatrizesindígenas,africanas e europeias, de diferentes épocas, 
favorecendo a construção devocabulário 
erepertóriorelativosàsdiferenteslinguagensartísticas. 
Arteetecnologia 
Explorardiferentestecnologiase recursosdigitais(multimeios, 
animações,jogoseletrônicos,gravaçõesemáudioevídeo,fotografia,softwaresetc.)
nos 
processosdecriaçãoartística. 

Conteúdos -x- 

 

4.5 QUADRO DA ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS GRUPOS DE CRIANÇAS 

DAEDUCAÇÃO INFANTIL, INDICANDO CADA UM DELES A FAIXA ETÁRIA 

DASCRIANÇAS,E PROFESSORES 
 

TURMA PERÍODO N°CRIANÇAS N° PROFESSOR 

Pré–IIA Manhã 16 01 

Pré –IIB Tarde 20 01 

 

 
4.6 QUADRO DE UTILIZAÇÃO DA QUADRA, DE LABORATÓRIOS E 

OUTROSESPAÇOSPEDAGÓGICOS 

QUADRA 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Manhã ED. FÍSICA ED. FÍSICA CAPOEIRA ED. FÍSICA ED. FÍSICA 

      

Tarde ED. FÍSICA ED. FÍSICA CAPOEIRA ED. FÍSICA ED. FÍSICA 

      

 
 

LABORATÓRIO 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Manhã      
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Tarde  
    

      

 

ESPAÇOSPEDAGÓGICOS 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Manhã      

      

Tarde      

      

 

4.7 PLANODEATIVIDADESASEREMDESENVOLVIDASNOSESPAÇOSPEDAGÓGI

COS,EMÁREAS VERDESERECREIO 

Asatividadesserãodesenvolvidaspelosprofessoreseestagiáriosabrangendoo 

horário do recreio, horário do Integral e também os professores que desejam 

fazerumtrabalhodiferenciado.Tendoatividades pedagógicaserecreativas. 

Recreioatividadesderecreaçãocomoamarelinha,pularcorda,bambolê,lego,bolic

he,jogo debotão,elástico,bolinhade gude; 

Espaçospedagógicos:Bibliotecaaoarlivre(tendacomlivros),cartolinas,tintasepin

céis paradesenhos. 

 

5 AVALIAÇÃO 

A avaliação será de suma importância para apontar a direção, avançar 

ourecuar, pensando sempre no coletivo da Escola e nos serviços que ela presta 

asociedade. 

 
5.1 AVALIAÇÃOPEDAGÓGICA 

A avaliação será realizada através de análise permanente de dados, 

atravésdaavaliaçãoprocessual,diagnósticaederegistrodescritivorelacionadoaassiduid

adedeeducando,sendocontínua,somatória,formativacomprevalênciadosaspectosquali

tativossobreosquantitativosapresentandoseuscritérioseinstrumentos. 

A avaliação do aluno será realizada através da verificação de 

aprendizagem,em atividades realizadas dentro ou fora da sala de aula e através da 

apuração dafrequência. Sendo dado maior ênfase aos resultados obtidos no 

decorrer do 
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anoescolarquecontarácomarecuperaçãoparalelaaplicadaapartirdoscritériosestabeleci

dos na lei, sendo vedada a avaliação em que os alunos são submetidos a 

 

umasóoportunidadede aferição. 

Aavaliaçãodorendimentoescolarseráexpressanumaescaladevaloresde0(Zero)

a10,0 (Dez),admitindo-sefracionamentode0,5 (Zerovirgulacinco)pontos. 

NaEducaçãoInfantiloprocessodeavaliaçãodeveráincidirpredominantemente 

sobre os aspectos de maturidade e crescimento pessoal, semcaráter derepetência 

sendorealizadamedianteacompanhamentoeregistro deParecerDescritivo. 

 
5.2 PROPOSTADERECUPERAÇÃODEESTUDOS 

A recuperação de estudos é um processo obrigatório de atendimento 

especialao educando cuja aprendizagem não se realizou de maneira satisfatória, 

conformedeterminações da lei de diretrizes e bases e deverá constituir um conjunto 

especialintegradoaoprocessoensino-aprendizagem. 

AEscolaMunicipalGracielaElizabeteAlmadaDiazproporcionarárecuperaçãopara

lela, durante o período letivo de maneira contínua, destinando-se a corrigir 

asdeficiênciasquepersistamapós aaplicaçãodeverificaçãodoconhecimento. 

Arecuperaçãodeestudosestaráprevistaemcalendárioescolardoestabelecimento

, com fundamentação legal na LDB nº 9.394/96 Art. 24 - Inciso V -alínea e, a 

recuperação será paralela atendendo aos seguintesprincípios 

comorecuperaçãoparalelasendoumapráticaaplicadaportodososprofessoresdeEnsino

Fundamentaldosanosiniciais efinais; 

A recuperação paralela terá os mesmos critérios adotados para todos 

osdocentesdeEnsinofundamental,devendodeconteúdosenotas,ouseja,oprofessornão 

poderá recuperar somente a nota dos educandos sem antes fazer a exposiçãodos 

conteúdos de forma diferente da aplicada anteriormente uma vez que, se não 

seapresentaramboasnotasnaavaliaçãoreferenteadeterminadoconteúdo,éporqueamet

odologiaaplicadaparaexplicar,nãofoibementendidapeloseducandos; 

A recuperação será feita quando o educando não atingir a média 5,0 

(cinco),acontecerá imediatamente após a avaliação, sendo registradas as notas no 

livro dechamadas enfatizando em sua descrição: que é atividade de recuperação; a 

queconteúdoserefere;adatadeaplicaçãodaatividade;registrodelembreteenviadoaospai

s destacando os itens acima. Quando acontecer arecuperação edepois deregistrada 
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em livro de chamadas, valerá a nota maior, desconsiderando a nota mais 

 

baixaentreasduas,ospaisserãoavisadossobreatemática darecuperação. 

A recuperação paralela se processará através de aulas, avaliações escritas 

eorais, trabalhos individuais e em grupos, esclarecendo que não se recupera 

médiabimestralenão serecuperauma avaliaçãoque oeducandonãofez. 

A recuperação dar-se-á de forma paralela aos estudos em sala de aula, 

comatividades diferenciadas e atendimento individualizado pelos professores 

regentescom o apoio dos professores auxiliares permanentemente ao processo de 

ensino-

aprendizagem.Osalunosdo3°ao5°anonoperíododamanhãcomdificuldades,sãoatendid

osumavezporsemanadurante40minnaauladereforço.Osalunosdo1°ao2 ° ano no 

período da tarde são atendidos uma vez por semana enquanto 

houverdisponibilidadedeprofessor dereforço. 

Arecuperação será organizadacom atividadessignificativaspor meio 

deprocedimentos didático-metodológicos diversificados, onde serão trabalhados 

100%dosconteúdosdobimestreetodososalunoscomaproveitamentoescolarinsuficiente

terãodireito arecuperação. 

 

5.3 ACELERAÇÃODEESTUDOS 

Emcasosespecíficos,quefogemaoscritériosestabelecidosnoatodamatrículaacri

ançadeveráseravaliadaparacomprovaçãodanecessidadedeaceleração,sendoocasod

evidamenteregistradoporinstrumentosespecíficoseumadocumentaçãoquecomproves

uascondições deavanço escolar. 

 
5.4 AVALIAÇÃOINSTITUCIONAL 

Aaprendizagemdaavaliaçãoinstitucionalincluiosaberposicionar-

se,frutodecontínuasexperiênciasdeparticipaçãoemmomentoscoletivosentretodososen

volvidos no processo de ensino: professores, gestores, funcionários, alunos 

ecomunidade.Tambémdapossibilidadedeadesãoeefetivaparticipaçãodosprofessoresn

umaanálisemaisaprofundadasobreotrabalhodaescolaeoplanejamento de ações para 

a superação de desafios. Para que isso se dê fala 

aosprofessoresonecessárioconhecimentodoPPPeoreconhecimentodasuaimportância
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desuapermanenteconstruçãoeavaliaçãocoletiva,tendoclarezadareal 

 

importância da avaliação institucional procuramos este ano engajar mais ainda os 

professores na construção do PPP pois é também uma forma de avaliação, 

nãoficandoapenas aparticipaçãosomentenas reuniõespedagógicas. 

A avaliação institucional detalhada no plano de gestão, realizada 

anualmente,levando em consideração as orientações contidas na regulamentação 

vigente, pararever o conjunto de objetivos e metas a serem concretizados, mediante 

ação dosdiversossegmentos 

dacomunidadeeducativa,oquepressupõedelimitaçãodeindicadorescompatíveiscoma

missãodaescola,alémdeclarezaquantoaoquesejaqualidadesocial da aprendizagem 

edaescola. 

AEscolaMunicipalGracielaElizabeteAlmadaDiazéavaliadaatravésdaProvaBrasi

l,cujametodologiacapazdemediregarantiraqualidadedeensinodaaprendizagem e da 

gestão possível de ser utilizada em qualquer tipo de escola. Aoanalisar o processo 

de mudança deve-se estudar como se pretende investigar o quecaracteriza um 

processo de avaliação institucional na expectativa de que permita areformulação de 

princípios administrativos / pedagógicos e que produza mecanismosparaaefetivação 

de umaavaliação democrática. 

 MaiorParticipaçãodosPaisnaEscola; 

 Reuniões e encontros realizados na Escola visando à participação efetiva 
dospaisparaconhecimentodavidaescolardeseufilho.Reuniõesestasqueserãoen
riquecidascomatividades culturaiseoficinas; 

 CriaçãodoConselhoEscolar; 

 ProjetosquecontribuamnaAprendizagem; 

 CriaçãodeProjetosnasdisciplinascríticas. 

 
5.5 AVALIAÇÃODEDESEMPENHODOSPROFISSIONAIS 

Otrabalhodesenvolvidopelosprofessoresenvolveumasériedecompetênciasnece

ssárias ao seu bom desempenho que precisam ser constantemente avaliadas.Por 

conta disso, o processo utilizado para se avaliar um profissional precisa 

observaroutros princípios além da subjetividade. É necessário entender como os 

professoresdesempenhamsuafunção,quaisascondiçõesdetrabalhooferecidasaessesp

rofissionaisecomoessasquestõespodemsercorrelacionadascomoutroselementosesse
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nciaisparaodesempenhoeficienteeeficaz.Pararealizaraavaliaçãoé feia uma eleição, 

onde são escolhidos representantes dos professores e equipepedagógica. 

 
5.6 PROPOSTACOMOBJETIVOS,METAS,AÇÕES,CRONOGRAMA,ESPAÇO,RE

SPONSÁBILIDADE,PARCERIAS 

Análisepermanentementededados,avaliaçãodiagnósticaederegistrodescritivor

elacionadoàassiduidadedoeducando;aprofundaroestudodosindicadores pois 

possibilitam conhecer a real situação que se deseja modificar, alémde estabelecer 

prioridades, escolher os benefícios, identificar os objetivos e traduzi-los em metas. A 

recuperação será organizada com atividades significativas, por 

meiodeprocedimentosdidático-metodológicos diversificados. 

A meta da Escola é superar as dificuldades encontradas com uma maneira 

doeducando perceber seus avanços e dificuldade, favorecer o crescimento do 

aluno,preservandoaqualidadenecessáriaparasuaformaçãoescolar,sendoorganizadad

eacordo comregras comunsaEducaçãoInfantileEnsinoFundamental. 

Asaulasdereforçoescolarsãomuitoimportantesnoaprendizado,depreferencialm

ente deveriam acontecer no contraturno, evitando assim que o 

alunopercaoconteúdodasuaprofessoraregente;avaliaçãodosalunoscomdificuldadede 

aprendizagem;fazerplanejamentocomosestagiáriosparaessesauxiliaremasprofessorasr

egentes. 
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6 CALENDÁRIOS 

 
6.1 CALENDÁRIOESCOLAR 
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ATIVIDADESPEDAGÓGICASEFESTIVIDADES 

 
DATA 
/MÊS 

PERÍODO 
DESCRIÇÃO 

DAATIVIDADE 
PARTICIPANTES 

11/05 Manhã/Tarde Comemoração diadasmães 
Mães, alunos
 efuncionárioses
cola. 

29/06 Manhã/Tarde Festa Junina Todaacomunidade 

10/08 Manhã/Tarde Gincanadospais. 
Pais, alunos
 efuncionáriosdae
scola. 

21/09 Manhã/Tarde FestadaPrimavera Todaacomunidade 

10/10 Manhã/Tarde Gincanadodiadascrianças. 
Alunosefuncionáriosdaescol
a 

11/10 Manhã/Tarde 
Festadiadascrianças. Alunosefuncionáriosdaescol

a 

20/11 Manhã/Tarde 
DiaNacionaldaConsciênciaN
egra 

Todaacomunidade 

12/12 Manhã/Tarde AutodeNatal Todaacomunidade 

 
 

6.2 CALENDÁRIODEREUNIÕES APMFECONSELHOESCOLAR 
 

DATA 
/MÊS 

PERÍODO PAUTAREUNIÃO PARTICIPANTES 

JAN A MAR 
Mensal/ 
Manhã 

Assembléias, Eleição e 
Posse da Nova Diretoria; 

DiretoriadaAPMFedo 
ConselhoEscolar; 

ABR A JUN 
Mensal/ 
Manhã 

Discussãodoplanodeação, 
Eventos e Calendário; 

DiretoriadaAPMFedo 
ConselhoEscolar; 

JUL A SET 
Mensal/ 
Manhã 

Transparêncianousodos 
recursosdoFNDE 

DiretoriadaAPMFedo 
ConselhoEscolar; 

OUT A DEZ 
Mensal/ 
Manhã 

Prestaçãodecontas 
DiretoriadaAPMFedoC
onselhoEscolar; 
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PLANEJAMENTODEAPLICAÇÃODOSRECURSOS–ANEXO1B

 
 

 



 

 

PLANEJAMENTODEAPLICAÇÃODOSRECURSOS–ANEXO1C 

 
 

 
 



 

 

 
PLANEJAMENTODOSRECURSOS–ANEXO4 
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6.3 REGIMEDEFUNCIONAMENTODAEDUCAÇÃOINFANTILDE 

ACORDOCOMOCALENDÁRIO 

 

A Educação Infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança 

até5 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual 

esocial,complementandoaaçãodafamíliaedacomunidade.Osconceitosorientadores do 

processo de desenvolvimento da criança, com a consciência de queascrianças,em 

geral,adquirem as mesmas formas de comportamentoque 

aspessoasusamedemonstramnassuasrelaçõescomelas,paraalémdodesenvolvimento

dalinguagemedopensamento. 

Assim, a gestão da convivência e as situações em que se torna necessária 

asolução de problemas individuais e coletivos pelas crianças devem ser 

previamenteprogramadas, com foco nas motivações estimuladas e orientadas pelos 

professorese demais profissionais da educação, respeitados os limites e as 

potencialidades decadacriançaeosvínculosdesta comafamíliaoucom o 

seuresponsáveldireto. 

Deve-se considerar o currículo como conjunto de experiências em que 

searticulamsaberesdaexperiênciaesocializaçãodoconhecimentoemseudinamismo,de

positandoênfase:nagestãodasemoções;nodesenvolvimentodehábitoshigiênicos e 

alimentares; na vivência de situações destinadas à organização dosobjetos pessoais 

e escolares; na vivência de situações de preservação dos 

recursosdanatureza;nocontatocomdiferenteslinguagensrepresentadas,predominante

mente, por ícones – e não apenas pelo desenvolvimento da 

prontidãoparaaleituraeescrita–

,comopotencialidadesindispensáveisàformaçãodointerlocutorcultural. 

AEducaçãoInfantilfoiimplantadapelamantenedoradainstituição,comintuitode 

atender a comunidade, possibilitando aos pais uma profissão, e à criança 

odesenvolvimentopleno.Asatuais50criançasorganizadasemduasclasses,participam 

da rotina da instituição, usufruindo das oficinas do ensino integral e 

dosdiversoseventos eespaços. 

mailto:gracielaeadiaz@gmail.com
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FORMAÇÃOPESSOALE SOCIAL 

Identidadee autonomia 

Refere-se ao progressivo conhecimento que as crianças vão adquirindo de 

simesmas, desenvolvendo a independência na realização das mais diversas 

ações,conhecendo o próprio corpo, seus limites e as sensações que ele produz, 

adquirindoatitudes e hábitos adequados à vida social. Durante o processo de 

socialização acriança amplia os laços afetivos com outras crianças e com os adultos, 

contribuindoparaqueoreconhecimentodooutroeaconstataçãodasdiferençasentreaspe

ssoassejam valorizadaseaproveitadasparaoenriquecimentodesipróprias. 

Tem como objetivo: Diferenciar eu do outro (trabalho com nome, identificar 

osobjetos de uso pessoal); Ampliar o conhecimento sobre si e sua história 

(nome,origem); Conhecer a si mesmo, o próprio corpo e seus segmentos; 

Reconhecercaracterísticas próprias (nome, idade); Conviver com grupos diversos 

(integraçãoentre as crianças da sala); Reconhecer a necessidade de regras que 

organizam 

aconvivênciaentraaspessoasemgrupos;Desenvolverasnoçõestopológicaselementare

s (noção de espaço) em situações contextualizadas (em cima, embaixo,em frente, 

atrás, entre outros); Demonstrar a curiosidade pelo mundo social e 

natural(dia/noite,frio/calor),formulandoperguntas,imaginandosituaçõesparacompreen

dê-lo,buscandoinformaçõeseconfrontandoideias;Perceberamemóriavisual;Identificar 

e comparar semelhanças e diferenças das diversas identidades sociais;Estabelecer 

relações entre o modo de vida característico de seu grupo social e 

deoutros,respeitando-

os;Conhecerasnoçõeselementaresdemedidasespaciais(adaptação do espaço 

educativo, lateralidade entre, ao lado, entre outros); Conheceras noções 

elementares de medidas temporais (antes, depois, entre outros). Trocarinformações 

com os colegas; Demonstrar cuidado com o corpo utilizando hábitos dehigiene. 

Aavaliaçãolevaraemconsideraçãoassituaçõesqueoeducadordevepropiciar,sen

dosituaçõesdevivênciaemqueacriançasedeparacomcontextosemqueexpresseseusse

ntimentoseemoções,participaçãonastarefasdocotidianoqueenvolvaaçõesdecooperaç

ão,valorizaçãodoscuidadoscomosmateriaisindividuaise coletivos. Assim a avaliação 

será registrada mediante a elaboração de 

atividadesemqueoeducadorpossaobservarasuaparticipação,desempenho,atenção,int
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eresse,descobertaserespeitoàsoutras criançase adultos. 
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CONHECIMENTODEMUNDO 

Movimento 

O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da 

culturahumana. Aomovimentarem-se, ascriançasexpressamsentimentos, emoções 

epensamentos, como por exemplo: engatinhando, caminhando, manuseando 

objetos,correndo, saltando, brincando sozinhas ou em grupo, com objetos ou 

brinquedos,experimentando sempre novas maneiras de utilizar seu corpo e seu 

movimentoampliando as possibilidades do uso significativo de gestos e posturas 

corporais. Omovimento humano, portanto, é mais do que simples deslocamento do 

corpo noespaço:constitui-

seemumalinguagemquepermiteàscriançasagiremsobreomeiofísico e atuarem sobre o 

ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio de seuteorexpressivo. 

Seusobjetivosvisam:Identificaraspartesdocorpo,nomeandosuasprincipaisparte

s(ex:braço,antebraço,coxa,perna,coluna,entreoutras);Perceberasmudanças 

corporais (suor, batimento cardíaco, respiração) decorrentes da atividadefísica; 

Identificar e respeitar as diferenças básicas de gênero (masculino e feminino,peso, 

altura e etnias); Reconhecer seu próprio corpo no contato consigo mesmo ecom a 

atividade motora; Identificar e realizar as habilidades motoras básicas delocomoção 

em diversas brincadeiras, jogos e desafios corporais; Identificar e realizaras 

habilidades motoras básicas de manipulação em diversas brincadeiras, jogos 

edesafios corporais; Realizar movimentos envolvendo as capacidades físicas: 

força(movimentoscompesoesem);flexibilidade(alongamentos)evelocidade(movimento

srápidoselentos);resistência(baixaelongaduração);Percebereidentificaralateralidadec

orporal;Percebereidentificaroemcima/embaixo,dentro/fora, etc. Orientar-se diante de 

um espaço físico e perceber a relação 

deproximidadedecoisasentresi;Perceber,identificaroantes,apósedurante,dolongoe 

curto durante as atividades corporais; Perceber a sua postura corporal em 

práticascorporaisdebaixacomplexidade;Participarevalorizarasbrincadeirascantadasea

sdanças;Assimilaramelodia,ritmoemovimento;Realizarimitaçõesatravésdegestoscorp

orais, reconhecendo-os como forma de linguagem; Aprimorar a capacidade 

desimbolizar; Criar e realizar o jogo simbólico utilizando diversos materiais e locais, 

deformaindividualouemgrupo;Participarevalorizarosjogosebrincadeiraslocais; 
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Participardepequenosjogosderegras;Criarediscutirregrasnosjogos,demonstrando 

atitudes de cooperação e responsabilidade; Desenvolver o brincarautonomamente, 

com atitudes de organização, respeito e cooperação, 

escolhendolivrementecomqueme doquê irábrincar. 

Aavaliaçãodevesercontínua,levandoemconsideraçãoosprocessosvivenciados 

pelas crianças, resultado de um trabalho intencional do professor. Noentanto para 

que se tenham reais condições de avaliar se uma criança está ou 

nãodesenvolvendoumamotricidadesaudável,faz-

senecessáriorefletirsobreoambienteda instituição e o trabalho ali desenvolvido. Dos 

quatro até seis anos, uma vez quetenham tido muitas oportunidades na instituição 

de educação infantil, de vivenciarexperiênciasenvolvendoomovimento,pode-

seesperarqueascriançasoreconheçameutilizemcomolinguagemexpressivaeparticipe

mdejogosebrincadeirasenvolvendo habilidadesmotoras diversas. 

 
Música 

Amúsicaéalinguagemquesetraduzemformassonorascapazesdeexpressarecom

unicarsensações,sentimentosepensamentos,pormeiodaorganizaçãoerelacionamento

expressivoentreosomeosilêncio.Aintegraçãoentreos aspectos sensíveis, afetivos, 

estéticos e cognitivos, assim como a promoção deinteração e comunicação social, 

confere caráter significativo à linguagem musical. Éumadasformas 

importantesdeexpressão. 

Osobjetivosficamassimlistados:Criarereproduziratravésdejogosebrincadeirasq

ueenvolvamamúsica;Produzirereproduzirritmosvariados;Expressar,explorareproduzir

osilêncioeossons;Associaramúsicarelacionando-aaosgestose movimentos;Construir 

e utilizar instrumentos em improvisações 

ecomposiçõesmusicais;Desenvolveramemóriamusicaleauditiva,ampliaçãoeapreciaçã

odorepertório;Conhecerdiversosgênerosmusicaiseseuscompositoreseconhecimentod

emundo;Expressaratravésdaintegraçãodemúsicas,sonsemovimentos;Escutar,perceb

erediscriminardiferentessons(fontessonoraseproduções musicais); Reproduzir e criar 

músicas (brincar com a música imitando,reproduzindoe inventando). 

Aavaliaçãoconsistiránabuscapelaconquistadehabilidadesmusicaisnousodavoz,

docorpoedosinstrumentosdeveserobservada,acompanhadaeestimulada, 
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tendo-seclaroqueasatividadesdevemestarintegradasaumcontextoemqueovalorda 

música como forma de comunicação e representação se faça presente. Uma 

vezquetenhamsidomuitasoportunidadesnainstituiçãodeeducaçãoinfantildevivenciarex

periências envolvendo a música, pode-se esperar que as crianças entre quatro aseis 

anos a reconheçam e utilizem-na como linguagem expressiva, conscientes 

deseuvalor comomeiode comunicaçãoeexpressão. 

 

Artes 

As artes expressam, comunicam e atribuem sentidos a sensações, 

sentimentos,pensamentoserealidadepormeiodaorganizaçãodelinhas,formas,pontos,t

antobidimensionalcomotridimensional,alémdevolume,espaço,coreluznapintura,nodes

enho,naescultura,nagravura,naarquitetura,nosbrinquedos,bordados,entalhesetc.Asar

tesestãopresentesnocotidianodavidainfantil.Aorabiscaredesenharnochão, naareia 

enosmuros,aoutilizarmateriaisencontradosaoacaso(gravetos,pedras,carvão), ao 

pintar os objetos e até mesmo seu própriocorpo, a criança pode utilizar-se das artes 

para expressar experiências significativas.Objetivar-se-áproduzirecriardesenhos,  

pinturas,colagens,modelagens;recortes;etc.;Explorareproduzirespaçosbietridimensio

nais:superfícies,linha,ponto,forma,textura,luzecor;Utilizarfontesdeinformaçãoecomuni

caçãoartística;Desenvolverogosto,cuidadoerespeitopeloprocessodeproduçãoecriaçã

o(regionais,nacionaiseinternacionais);Conhecersobreosartistas;Reconhecere 

analisardediferentesformasvisuais. 

A avaliação deve buscar entender o processo de cada criança, a 

significaçãoque cada trabalho comporta, afastando julgamentos, como feio/bonito, 

certo/errado,que utilizados dessa maneira em nada auxiliam o processo educativo. A 

partir dosquatro e até os seis anos, uma vez que tenham tido oportunidades na 

instituição deeducação infantil, de vivenciar experiências envolvendo o desenho, a 

pintura, amodelagem, etc., explorando as mais diversas técnicas e materiais, pode-

se esperarque as crianças utilizem o desenho, a pintura, a modelagem e outras 

formas deexpressãoplástica para representar,expressar-se ecomunicar-se. 
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LinguagemOraleEscrita 

A educação infantil, ao promover experiências significativas de 

aprendizagemdalíngua,pormeiodeumtrabalhocomalinguagemoraleescrita,seconstitui

emumdosespaçosdeampliaçãodascapacidadesdecomunicaçãoeexpressãoedeacess

oaomundoletradopelascrianças.Essaampliaçãoestárelacionadaaodesenvolvimentogr

adativodas capacidades associadas às quatrocompetênciaslinguísticasbásicas:falar, 

escutar, ler eescrever. 

Relaciona-se a seguir os objetivos: Desenvolver a expressão oral, organizar 

opensamento, memória. Desenvolver a capacidade de indagação e argumentação 

epensamento autônomo; Conhecer os diversos portadores de texto, como: 

livros,revistas,históriasemquadrinhos,entreoutros;Organizaropensamento,criatividade

,memorização, coerência de idéias, associações e relações, atenção, concentração 

eampliação do vocabulário; Desenvolver a memorização, atenção, concentração 

eampliação do vocabulário utilizando: parlendas, trava-línguas, rimas, adivinhas, 

entreoutros;Desenvolveramemória,coerênciadeidéias(começo,meioefim);Desenvolve

ropensamentocientífico;Desenvolverasocialização,interação,respeito,criatividade,ate

nção,concentração,coerênciadeideias;Desenvolveroentendimentode regras e da 

rotina; desenvolver a argumentação, indagação, responsabilidade,atenção, 

memorização; Desenvolver a articulação e autonomia de ideias entre 

oindivíduoeogrupo;Participarnaorganizaçãodarotina,memória,atenção,coerênciae 

sequencia de fatos. Leitura / escrita; Desenvolver o gosto pela leitura. Conhecer 

osdiversos portadores de texto e do nosso código linguístico. Decodificar 

símbolos.Distinguir os diferentes portadores, como: livros, revistas, histórias em 

quadrinhos,entre outros; Apropriar-se da linguagem escrita e utilização do código 

linguístico(alfabeto). Desenvolver o entendimento e reconhecimento das funções 

sociais dalíngua; Desenvolver a imaginação da criatividade e da interpretação das 

imagens edo texto escrito, ainda que não o façam de maneira convencional; 

Conhecer letras epalavras; Ampliar o universo linguístico através de: bilhetes, 

trechos de músicas, etc;Interpretar símbolos: rótulos, logotipos, placas, entre outros; 

Diferenciar os tipos detexto, entre o conhecimento da estrutura de cada um, atenção, 

percepção, memória,observação de vários tipos de texto: narrativo, informativo, 

poético, vídeo, entreoutros; Desenvolver o hábito de leitura; Conhecer e diferenciar 

os diversos tipos detextos:contos,poemas,parlendas,trava-
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línguas,entreoutros;eampliaçãodoacervocultural;Desenvolveraatenção,concentração,

observação,percepção(auditiva, 

visual), memória, imaginação e gramática internalizada; Ampliar o acervo literário 

eadquiriranorma cultada língua. 

A avaliação ocorrerá a partir de quatro e até seis anos, uma vez que 

tenhamtidooportunidadesnainstituiçãodeeducaçãoinfantildevivenciarexperiênciasenv

olvendoalinguagemoraleescrita,pode-

seesperarqueascriançasparticipemdeconversas, utilizando-se de diferentes recursos 

necessários ao diálogo; manuseiemmateriaisescritos,interessando-

seporlereporouviraleituradehistóriaseexperimentem escrever nas situações as quais 

isso se faça necessário, como porexemplo, marcar seu nome nos desenho. Em 

relação às práticas de escrita e deprodução de textos pode-se observar se as 

crianças se interessam por escrever seunomeedeoutros. 

 
Matemática 

As crianças, desde o nascimento, estão imersas em um universo do quais 

osconhecimentos matemáticos é parte integrante. Utilizando recursos próprios e 

poucoconvencionais, elasrecorrem àcontagem eoperações pararesolver 

problemascotidianos,comoconferirfigurinhas,marcarecontrolarospontosdeumjogo,rep

artirasbalasentreosamigos,mostrarcomosdedosaidade,manipularodinheiro,operarco

m ele, etc. O trabalho com noções matemáticas na educação infantil atende, porum 

lado, às necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos queos 

incidam mais variados domínios do pensamento; por outro, corresponde a 

umanecessidadesocialdeinstrumentalizá-

lasmelhorparaviver,participarecompreenderummundo queexige 

diferentesconhecimentos ehabilidades. 

Seus objetivos representam as necessidades do cotidiano, ou seja: 

Classificaros objetos e acontecimentos de acordo com uma ou várias propriedades; 

Organizaros materiais,conhecendoo sucessor e antecessor;Ordenar os fatose 

objetosseguindoumadeterminadalógica;Utilizarossímbolosemsituaçõesdiversas;Identi

ficarosnúmerosnosdiferentescontextosqueseencontram;Utilizaracontagemoralemsitu

açõesdiversas;Realizarocálculomentalsimples;Utilizarasgrandezasemedidas 

(comprimento, peso, capacidade, temperatura, tempo utilizando 
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medidasconvencionais e não convencionais); Representar e conservar os números 

de 0 a 9;Desenvolver as noções relacionadas ao sistema monetário; Utilizar os 

conceitosrelativosatempo(dia,mês,anoentreoutros);Utilizareidentificarosconceitosrela

tivos a espaço (longe, perto, aqui, ali, direita, esquerda, entre outros); Ler 

ecompararosdados;Nomear,identificar,representar,descreverecompararasformasgeo

métricas;Representarbietridimensionalmenteosobjetos;Descrevererepresentar os 

pequenos percursos e trajetos, observando pontos de referência.Desenvolver a 

noção de adicionar através de contextualizações de forma 

concreta(porexemplo:somarquantidadedemeninosemeninas,somarparcelasiguais,ent

reoutros); Desenvolver a noção de subtrair através de contextualizações de 

formaconcreta (por exemplo: sobraram três crachás, quantas crianças faltaram ou 

quantasestãopresentes, entreoutras situações). 

Aavaliaçãorepresentaumesforçodoprofessoremobservarecompreenderoqueas

criançasfazemeossignificadosatribuídosporelasaoselementostrabalhadosnas 

situações vivenciadas. A avaliação terá a função de mapear e acompanhar 

opensamento da criança sobre noções matemáticas, isto é, o que elas sabem e 

comopensamparareorientaroplanejamentodaaçãoeducativa.Nafaixaetáriadosquatroa

osseisanos,desdequetenhamtidoexperiênciasenvolvendoaprendizagensmatemáticas

, pode-se esperar que as crianças utilizem conhecimentos da contagemoral, 

registrem quantidades de forma convencional ou não e comuniquem 

posiçõesrelativasàlocalizaçãode pessoaseobjetos. 

 
Naturezaesociedade 

O mundo onde as crianças vivem se constitui em um conjunto de 

fenômenosnaturaisesociaisindissociáveisdiantedoqualelassemostramcuriosaseinvest

igativas. O eixo de trabalho denominado natureza e sociedade reúnem 

temaspertinentes ao mundo social e natural. A intenção é que o trabalho ocorra de 

formaintegrada, ao mesmo tempo em que são respeitadas as especificidades das 

fontes,abordagens e enfoques advindos dos diferentes campos das ciências 

humanas enaturais e muitos são os temas pelos quais as crianças se interessam: 

pequenosanimais, bichos de jardim, dinossauros, tempestades, tubarões, castelos, 

heróis,festasdacidade,programasdetv,notíciasdaatualidade,históriasdeoutrostempos,

etc. 
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Os objetivos são: Estabelecer relações entre o meio ambiente e as formas 

devida que ali se estabelecem; Utilizar, com a ajuda do professor, de diferentes 

fontesparabuscarinformações,comoobjetos,fotografias,documentários,relatosdepess

oas,livrosemapas(fotos,relatos,entreoutros);Identificaçãodenoçõesespaciais 

topológicas elementares e projetivas; Adaptar-se ao espaço 

educativo,lateralidade:direita,esquerda,entreoutros.Obs:conhecimentobásicoparainici

açãocartográfica no plano bidimensional através de gráficos: sala de aula, escola, 

bairro,cidade através da linguagem do desenho; Identificar noções espaciais 

topológicaselementares e projetivas introdução do espaço tridimensional; Definir 

critérios declassificação e ordenação de categoriastemporais: noção de tempo 

atravésdaconstrução da linha do tempo pelas crianças para identificar rotinas, 

comparandodiferençasesemelhanças;Reconhecerosdiferentesmeiosdelocomoçãoec

omunicaçãonoespaçogeográfico;Identificarecomparardesemelhançasediferençassoci

ais(profissões,funçõesdosdiversostrabalhosrealizadosnesseespaçoecomparaçãocom

outrosespaçosdetrabalho);Estabelecerrelaçõesentreomodo de vida característico de 

seu grupo social e de outros, respeitando-o; Perceberas sensações ligadas aos 

órgãos do sentido: olfato, tato, paladar, audição e visão;Identificar as partes do corpo 

e suas funções; Comparar e classificar os 

animais;Observaroiníciodagerminaçãoeregistrodocrescimentodasplantas;Conscientiz

ar-

sedoselementosnecessáriosparaqueassementesgerminemeasplantascresçam;Conh

ecerosrecursosdanatureza;Estabelecerrelaçõesentrematériasprimasutilizadasnaprod

uçãodeobjetos;Desenvolveraconsciênciaecológicaparapreservaçãodomeio;Valorizar

asatitudesdemanutençãoepreservaçãodosespaçoscoletivosedomeioambiente -

ex.Projetoraízeseoutrospodementraraquitodotipodeatividadeforadaescolae/oupassei

onoquarteirão;Respeitaradiversidade de gênero, identificar as diferenças existentes 

nos corpos de meninos emeninas; Identificar os hábitos para prevenção de doenças 

transmissíveis; Registraras informações através de desenhos, textos, entre outros. 

(referente a todos osconteúdos); Conhecer as tradições culturais do município de 

paranaguá e de outrascomunidades. 

Aavaliaçãoocorreráconcomitantementeàsatividadesproporcionadasàscrianças,

devendoserplanejadasdemodoqueoprofessorpossapercebamanifestações 

importantes das crianças. Por meio dela, pode-se conhecer maisacerca do que as 
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crianças sabem fazer, do que pensam a respeito dos 

fenômenosqueobservam,doqueaindalhesédifícilentender,assimcomoconhecermaisso

breosinteressesquepossuem.Apartirdosquatroeatéosseisanos,umavezquetenham 

tido oportunidades significativas, pode-se esperar que as crianças conheçame 

valorizem algumas das manifestações culturais de sua comunidade e 

manifestemsuasopiniões,hipóteses e idéiassobreosdiversos assuntoscolocados. 
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