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“Planejar é tentar intervir no vir-a-ser, antever,
amarrar ao nosso desejo os acontecimentos no
tempo futuro. Para isso, é preciso conhecer o
campo que se quer intervir, sua estrutura e
funcionamento. (...) Acontece que a realidade não
se dá a conhecer diretamente, não se entrega; o
esforço de decifração e interpretação visa a
apreender o dinamismo do real já configurado,
tendo em vista nele entrar, seja no sentido de
usufruir ou de transformar.”
(Celso Vasconcelos)

“Enquanto eu luto, sou movido pela esperança; e se
eu lutar com esperança, posso esperar".
(Paulo Freire)
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APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação, à luz das orientações da Undime, seccional Bahia,
apresenta o Plano Emergencial Complementar (2020-2021) em vista da retomada das
Atividades Escolares Presenciais e/ou não presenciais para fins de concluir o ano letivo de 2020
e iniciar o ano letivo de 2021 (ambos em 2021) como iniciativa de antecipar ações assertivas,
pois, entende que o fazer no serviço público destinado às comunidades exigem rigor na ação de
PLANEJAR.
Dessa forma, evidencia-se com veemência que as proposições aqui apresentadas resultam do
processo de escuta às diversas representações locais e continuará demandando de outras
reflexões, complementações, no sentido de contemplar as diversas vozes que compõe nosso
município.
Além do processo de escuta, as referidas proposições atendem aos dispositivos legais
(reguladores1 e regulamentadores2) que versam sobre o direito à educação e o desenvolvimento

pleno das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.
Vale destacar que a decisão do retorno às atividades escolares presenciais deve ser uma decisão
responsável de modo a priorizar o compromisso, a segurança e o extremo cuidado com a vida
dos estudantes, dos profissionais da educação, dos familiares e, consequentemente, da
comunidade.
1

Tem seus dispositivos aprovados pelo Legislativo e sancionados pelo Executivo, sempre em conformidade com
a Constituição Federal a saber: Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Lei nº 9394/1996; Plano Nacional
de Educação - PNE, Lei nº 13.005/2014; Plano Municipal de Educação - PME, Lei nº 347/2015; Lei Federal N.º
14.040/2020, entre outros.
2
São prescritivos e se apresentam em forma de Decretos, Portarias. Resoluções, a exemplo: dos Decretos do
Executivo (nas três esferas) no contexto da Pandemia e da suspensão das atividades presenciais; Portaria de
Matrícula 2020, Portaria nº 27/2020 que homologa o Referencial Curricular Varzedense; Resoluções do Conselho
Nacional de Educação – CNE (Parecer CNE nº 5/2020 reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de
cômputo de atividades; Parecer CNE nº11/2020, que define Orientações Educacionais para a Realização de Aulas
e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia; Resolução CNE nº 02/2020,
que “Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040; Resolução
CNE nº 02/2017 – aprova a Base Nacional Curricular Comum _ BNCC; do Conselho Estadual de Educação-CEE
(Resolução CEE nº 50/2020 que normatiza procedimentos para a integralização da carga horária mínima do ano
letivo afetado pelo estado de calamidade pública e para a reorganização do calendário escolar do ano letivo de
2020; e do Conselho Municipal de Educação- CME (Parecer CME nº 01/2020 - análise do Plano Emergencial
2020 da Secretaria de Educação; Parecer CME nº 02/2020 – orientação a respeito da realização das atividades não
presenciais; Resolução CME nº 01/2020 estabelece normas orientadoras, em caráter, excepcional, para a
reorganização do calendário escolar 2020 e sobre as atividades não presenciais para as escolas do sistema
municipal de ensino de Varzedo; e Resolução CME nº 02/2020 que aprova o Referencial Curricular Varzedense;
Instrução Normativa CME 01/2020 que trata da matricula continua, etc.
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É pertinente salientar que a secretaria de educação, em sintonia com a Undime/BA não defende
um retorno às atividades escolares presenciais de forma abrupta sem que todos os
procedimentos, processos e cuidados sejam, rigorosamente, cumpridos. Nesse sentido toma
como premissas3:
1. Criação de Comitês para Planejamento do Futuro Retorno às Atividades Escolares
Presenciais e/ou não presenciais para 2021;
2. Medidas Sanitárias elaboradas e expedidas pela Vigilância Sanitária aprovado pelo
Conselho Municipal de Saúde e homologada pela Secretária Municipal de Saúde;
3. Análise situacional da oferta de ensino: Diagnóstico das Condições de Infraestrutura,
Logística e Material da Rede de Ensino;
4. Escuta e diálogo constante com a Comunidade Escolar;
5. Monitoramento e registro das atividades escolares não presenciais desenvolvidas no
contexto do Plano Emergencial 2020;
6. Planejamento e diretrizes pedagógicas para um possível retorno às atividades escolares
em 2021 – presenciais e/ou não presenciais;
7. Planejamento dos investimentos necessários para um Futuro Retorno às Atividades
Educacionais Presenciais em 2021;

3

Essas premissas constam nas orientações da Undime-Ba referente ao planejamento de um futuro retorno às
atividades presenciais.
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1 CRIAÇÃO DE COMITÊS PARA PLANEJAMENTO DE FUTURO RETORNO ÀS
ATIVIDADES PRESENCIAIS E/OU NÃO PRESENCIAIS 2021 E RESPECTIVAS
ATRIBUIÇÕES

O município de Varzedo-Ba, através de recomendação da Secretaria Municipal de Educação,
após um reunião intersetorial4 realizada em 19 de agosto de 2020, criou o Comitê de
Governança Intersetorial composto por representantes da Secretaria de Educação, Secretaria
de Assistência Social, Secretaria de Saúde e Secretaria de Administração, e, membros dos
Conselhos de Controle Social e normativo - Conselho do Fundeb, Conselho Municipal de
Educação, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho da Assistência Social, Conselho de
Saúde e representante da categoria de professores – APLB Sindicato.
Figura 01: Print publicação Decreto nº 76/2020 que institui o Comitê de Governança
Intersetorial.

Fonte: Diário Oficial de Município - 08/10/2020
https://www.varzedo.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=2177&c=820&m=0
O Comitê de Governança Intersetorial tem como atribuição construir diagnóstico para
diálogo e elaboração do Planejamento do futuro retorno às atividades escolares presenciais e/ou
4

Reunião para apreciação das “Orientações para o Planejamento de um Future Retorno às Aulas Presenciais” da
Undime, seccional Bahia. Participaram da reunião: Secretária de Administração, Secretária de Saúde, Secretária
de Educação, Coordenação da Vigilância Sanitária, Coordenação da Vigilância Epidemiológica, Diretora do
Departamento Pedagógico, Diretora do Departamento Administrativo e de Finanças, Assessora Técnica da
Secretaria de Educação, Nutricionista, Técnica do Atendimento Educacional Especializado, presidente do
Conselho Municipal de Educação.
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não presenciais em 2021. Nesse sentido, após diálogos, foi solicitado à Secretaria de Saúde
elaboração de diretrizes com orientações acerca de medidas sanitárias necessárias para
efetividade de atividades escolares presenciais no contexto da pandemia (Covid 19) baseado
em protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das autoridades sanitárias do Brasil.

O documento das medidas sanitárias, intitulado “Diretrizes e Protocolo Municipal de medidas
sanitárias”, foi elaborado e teve apreciação e parecer do Conselho Municipal de Saúde e só
depois homologação pela Secretária Municipal de Saúde. O documento primou por diretrizes
sanitárias abordando aspectos fundamentais para garantir a saúde dos servidores/educadores e
estudantes/comunidade contemplando:
¾ Distanciamento social;
¾ Controle de temperatura de estudantes e servidores;
¾ Disponibilidade de máscaras individuais;
¾ Estações de higiene; Adequação dos sanitários;
¾ Mídias promovendo rotinas de higienização por estudantes e servidores; campanha
publicitária; cartazes e outras formas de divulgação no ambiente escolar;
¾ Rotinas de aeração, higienização e desinfecção dos espaços escolares e de seus acessos
(maçanetas das portas, por exemplo);
¾ Rotinas de triagem e higienização na entrada da escola;
¾ Desativação de bebedouros com disparo para boca e incentivo à utilização de
garrafinhas individuais (squeze);
¾ Prioridade para o uso de materiais descartáveis de uma maneira geral;
¾ Cuidados com as pessoas com suspeita de contaminação;
¾ Transporte escolar;
¾ Alimentação Escolar.
Para dar conta das diretrizes supracitadas, num contexto de planejamento educacional da rede,
foi criado o Comitê de Governança da Secretaria Municipal de Educação, cuja composição
contemplou Dirigente Municipal, Diretora do Departamento Pedagógico, Diretora do
Departamento Administrativo e de Finanças, Psicopedagoga do Núcleo de Atendimento
Educacional Especializado, Técnica do Educacenso, Nutricionista; presidente do Conselho
Municipal de Educação, Representante da Coordenação pedagógica/SEC, Representante da
Coordenação pedagógica/Escolar, representante da APLB Sindicato, Representante da Rede
Estadual, representante da Rede privada, Representante do Conselho de Alimentação Escolar;
12
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Representantes de pais/responsáveis legais de estudantes, e, Representantes dos Gestores
Escolares.
Figura 02: Print publicação Portaria nº 26/2020 que institui o Comitê de Governança da
Secretaria Municipal de Educação.

Fonte: Diário Oficial de Município - 08/10/2020
https://www.varzedo.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=2177&c=820&m=0

A criação do Comitê de Governança da Secretaria Municipal de Educação tem como objetivo
coordenar o processo de elaboração, acompanhamento e monitoramento do Plano para Futuro
Retorno às atividades presenciais e/ou não presenciais a serem efetivadas em 2021 (referentes
aos anos letivos de 2020 e 2021) nas Unidades Escolares integrantes do Sistema Municipal de
Ensino.

Ao Comitê de Governança da Secretaria de Educação compete, à luz das medidas sanitárias
emitida pela Secretaria Municipal de Saúde em decorrência dos efeitos da Pandemia de Corona
vírus (COVID-19): criar mecanismo de comunicação permanente com os familiares,
estudantes, profissionais da educação e comunidade local no sentido de informar, colher
sugestões e contribuições para o Planejamento do Futuro Retorno as Atividades presenciais
e/ou não presenciais no ano de 2021; Realizar diagnóstico das condições de infraestrutura,
logística e material da rede de ensino; Realizar levantamento das condições dos servidores
(efetivos e temporários) e estudantes que se enquadram no grupo de risco; Monitorar as
13
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atividades não presenciais (apreciação dos relatórios de efetividade dos planos emergenciais
das unidades escolares); Orientar as Unidades Escolares na elaboração de plano escolar
(complementar ao plano emergencial 2020) para Futuro Retorno às atividades presenciais e/ou
não presenciais com base nas Medidas Sanitárias e no plano emergencial complementar da
Secretaria Municipal de Educação 2020-2021; acompanhar e monitorar o cumprimento das
medidas sanitárias primando pelo respeito e a segurança da saúde dos membros da comunidade
escolar e local;
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2 DIRETRIZES E PROTOCOLO MUNICIPAL DE MEDIDAS SANITÁRIAS5

A Secretaria Municipal de Saúde de Varzedo vem por meio deste
apresentar medidas importantes para serem consideradas e
implementadas num possível retorno as aulas presenciais. Esse
planejamento de regresso de atividades educacionais presenciais foi
baseado em protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das
autoridades sanitárias do Brasil. Nesse conterá diretrizes sanitárias
abordando aspectos fundamentais para garantir a saúde dos
servidores/educadores e alunos/comunidade. As medidas aqui contidas
serão adotadas considerando vários aspectos, e inclusive o diagnóstico
situacional do município. Posteriormente serão apresentados aos
parceiros de trabalho, como o Conselho Municipal de Saúde e demais
órgãos pertinentes.
MEDIDAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA
1.1 Distanciamento social
1.1.1. Número de alunos por sala, considerada a metragem quadrada de
espaço individual;
1.1.2. Cancelamento de atividades em grupos de alunos.
1.1.3. Rotinas de revezamento dos horários de entrada, saída, recreação,
alimentação e demais deslocamentos coletivos dos estudantes no
ambiente escolar.
1.1.4. Sinalização de rotas dentro das escolas para que os alunos
mantenham distância entre si.
1.2. Controle de temperatura de estudantes e servidores:
1.2.1. Dispor de termômetro infravermelho para aferição de
temperatura na entrada
1.3. Disponibilidade de máscaras individuais.
1.4. Estações de higiene:
1.4.1. Lavatórios/pias com dispensador de sabonete líquido, suporte
com papel toalha, lixeira com tampa com acionamento por pedal e
dispensadores com álcool em gel em pontos de maior circulação
(recepção, corredores e refeitório).
1.4.2. Tapetes com solução sanizante para limpeza dos calçados antes
de adentrar na escola; dosadores de álcool gel na entrada de todas as
escolas para que os alunos higienizem as mãos quando entrarem e
saírem da escola.
1.5. Adequação dos sanitários
1.6. Mídias promovendo rotinas de higienização por estudantes e
servidores; campanha publicitária; cartazes e outras formas de
divulgação no ambiente escolar.
1.7. Rotinas de aeração, higienização e desinfecção dos espaços
escolares e de seus acessos (maçanetas das portas, por exemplo)

5

Elaboradas e expedidas pela vigilância sanitária, aprovada pelo conselho municipal de saúde e homologada pela
secretária municipal de saúde - Resolução CMS nº 06 de 23 de novembro de 2020.
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1.8. Rotinas de triagem e higienização na entrada da escola
1.9. Desativação de bebedouros com disparo para boca e incentivo
à utilização de garrafinhas individuais(squeze).
1.10. Prioridade para o uso de materiais descartáveis de uma
maneira geral.
1.11. Cuidados com as pessoas com suspeita de contaminação:
1.11.1. Orientação à equipe escolar para identificação dos sinais e
sintomas e procedimentos em caso de suspeita de contaminação.
1.11.2. Comunicação à autoridade local quando ocorrer um caso.
1.11.2. Comunicação à autoridade local quando ocorrer um caso
suspeito ou confirmado de contaminação na escola.
1.11.3. Existência de ambiente para promoção do isolamento imediato
de qualquer pessoa que apresente os sintomas característicos de
contaminação, orientando-a e a seus familiares, a seguirem os
procedimentos indicados pelas autoridades de saúde pública.
Encaminha para casa, seu retorno à unidade escolar estará condicionado
à apresentação de laudo médico.
1.12. Transporte escolar
1.12.1. Redução do número de estudantes por veículo.
1.12.2. Desinfecção dos ônibus escolares
1.13. Alimentação escolar
1.13.1. Orientação e supervisão do recebimento e armazenamento
adequado de alimentos trazidos de casa (limpeza da embalagem antes
de armazenamento na escola).
1.13.2. Cuidados no preparo e distribuição da alimentação escolar:
uniformes, máscaras, protetor facial (tipo face shield) luvas, talheres,
etc.
1.13.3. Marcação de lugares nos refeitórios, para minimizar a
movimentação e a proximação.
1.14. Reorganização dos demais espaços escolares (biblioteca,
laboratórios, área de esporte, áreas de trabalho, etc)
1.14.1. A organização dos espaços de atividades e de trabalho deverá
contemplar todas as medidas necessárias à segurança sanitária.
(VARZEDO, 2020)
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3 OFERTA DE ENSINO E AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS.

Essa seção tratará, ainda que de forma sucinta, da organização da oferta do ensino no município
de Varzedo, com maior ênfase para a rede municipal por se tratar do “chão” que as ações desse
plano devem brotar. Somando-se a oferta de ensino, será apresentado também aspectos infraestruturais, instalações e materiais de suporte para o processo ensino-aprendizagem nas escolas,
acesso a conectividade e também os recursos humanos.

3.1 OFERTA DE ENSINO
A rede escolar do município de Varzedo é constituída de 13 estabelecimentos educacionais
atendendo toda a educação básica, sendo que 77% das escolas são mantidas pela prefeitura
municipal e 15 % pela rede privada e com 8% a rede estadual, representado por uma única
unidade escolar. Ressalta-se que o baixo percentual da rede estadual se deve a municipalização
do Ensino Fundamental, o que a diferencia das demais por atender a última etapa da educação
básica, ensino médio.
Tabela 01 - Número dos estabelecimentos escolares de Educação Básica por dependência
administrativa e níveis de ensino 2020.
Dependência administrativa

Níveis de ensino

Estadual

Educação Infantil Creche

Municipal

Total
Particular

--

01

--

01

--

08

02

10

Educação Infantil Pré- escolar*
Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Ensino Fundamental – Anos Finais

01

--

01

Ensino Médio

01

--

--

01

Total

01

10

02

13

Fonte: www.edudatabrasil.inep.gov.br

* Das 10 escolas que ofertam Ensino Fundamental Anos Iniciais, apenas uma, da rede municipal não oferece
a Educação Infantil – pré escolar.

Conforme a tabela 02, a rede municipal tem atendido em grande escala as demandas
educacionais, principalmente nas diversas localidades rurais de modo a contemplar os pontos
mais longínquos da sede, atendendo em algumas unidades classes multisseriadas.
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Tabela 02 - Número de estabelecimentos escolares de Educação Básica por localização e
dependência administrativa 2020.
Localização
Urbana
Rural
Total

Dependência administrativa
Estadual
Municipal
Particular
01
04
02
0
06
0
01
10
02

Total
07
06
13

Fonte: www.edudatabrasil.inep.gov.br

Considerando-se as especificidades das classes multisseriadas da educação do campo, a
secretaria de educação também realizou, ainda que de forma tímida, formação de Pólos
Escolares tendo como critério o número de classes/escolas e localização geográfica na tentativa
de um melhor acompanhamento administrativo e pedagógico.
Outro indicador que pode revelar a composição da rede escolar é o número de matrícula. Numa
visão geral pode-se verificar como se distribui a oferta de ensino, conforme as etapas e
modalidades na rede municipal.
Tabela 03 - Número de matrículas da Educação Básica, da rede municipal por etapas e
modalidades de ensino – 2020.
Etapas e Modalidades de Ensino
Educação Infantil – Creche
Educação Infantil – Pré escola
Sub-total da Educação Infantil
Ens. Fundamental – 1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano
Sub-total do Ensino Fundamental
Educação de Jovens e Adultos
Total
Fonte: Sistema Informatizado de Matrícula 2020.

Dependência Administrativa
Municipal
112
182
294
93
116
127
128
116
137
170
133
108
1.128
106
1.528

Do quantitativo dessa matrícula 73 estudantes estão no Atendimento Educacional
Especializado-AEE e 1.127 estudantes utilizam o transporte escolar.
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Para melhor apreciação da distribuição da matrícula na rede municipal, a tabela 04 apresenta a
organização

da

matricula

(ano

referencia

2020)

por

unidade

escolar

municipal/ano/etapa/modalidade.

Tabela 04- Número de matrículas da Educação Básica, por unidade escolar municipal com
detalhamento das modalidades de ensino – 2020.

Fonte: Sistema Informatizado de Matrícula 2020.

3.2

ASPECTOS

INFRA-ESTRUTURAIS,

INSTALAÇÕES

E

MATERIAIS

DAS

UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.
Analisando as condições de instalações e material das escolas da rede municipal de Varzedo,
observa-se que em sua maioria apresentam condições físicas ambientais e materiais satisfatórias
(concentrando-se em sua maioria na sede do município ou próxima), tanto no que se refere ao
desenvolvimento do trabalho docente, quanto ao processo ensino-aprendizagem.
No entanto, em virtude do contexto pandêmico que estamos vivenciando, o qual aponta novas
demandas (Medidas Sanitárias) e primando pelo respeito e a segurança da saúde dos membros
da comunidade escolar e local, fomos instigados a (re)direcionar o olhar e o conceito de
“satisfatório” proclamado antes da pandemia.

Nesse sentido, para melhor subsidiar os encaminhamentos sejam eles pedagógicos,
administrativos, financeiros e/ou outros, vamos tratar de cada unidade escolar separadamente,
no que tange a infraestrutura (construção) e condições de instalações (incluindo as cozinhas –
espaço de recebimento e armazenamento de itens da merenda escolar e também de preparação
e distribuição da alimentação para os estudantes, entre outros), pois, ainda que pertencentes a
19
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uma mesma rede, as unidades escolares possuem especificidades que precisam ser
consideradas.
¾ Escolas situadas na Zona Rural

Prédio Escolar
Amélia Henrique
dos Reis

A escola funciona em dois espaços, sendo um próprio (sede da escola) e outro cedido pela
Comunidade Local (anexo da escola) – denominado de “Centro Comunitário”, na região de São
Roque, nos Macacos.

A sede do Prédio Escolar Amélia Henrique (planta baixa anexo 01) possui:
Espaço

Quant

m²

Pessoas/por m²
(média com alunos e professor)

Salas de aula

02

36,75m²

1 pessoa/1,83m² (Maternal e Pré 1)
1 pessoa/3,34m² ( Pré 2)

Secretaria

01

13,45m²

1 pessoa/4.48m²

Cozinha

01

8,66m²

1 pessoa/4,33m²

Banheiros
(com
1
sanitário)
Área
de
Circulação

02

1,60m²

1 pessoa/1,60m²

01

16,30m²

Capacidade de 11pessoas/1,50m²

Medida(s) sanitária(s) que precisa(m) ser
atendida(s)

Distribuir as carteiras de forma a assegurar
o espaçamento mínimo de 1,50m entre os
estudantes e o professor.
Substituir, caso necessário, os cobogós por
janelas.
Distribuir os locais de trabalho com no
mínimo 1,50m de distância entre os
servidores (diretor, vice e coord. Pedag.)
Orientar e supervisionar o recebimento e
armazenamento adequado de alimentos
(limpeza da embalagem antes de
armazenamento na escola);
Cuidados no preparo e distribuição da
alimentação escolar: uniformes, máscaras,
protetor facial (tipo face shield) luvas,
talheres, etc.
Colocar dispensador de sabonete líquido,
suporte com papel toalha, lixeira com
tampa com acionamento por pedal.
Fazer marcação na área de circulação de
forma a comportar no máximo 11 pessoas
ao mesmo tempo e assim asseguar o
distanciamento exigido.
Instalação de 01 lavatórios/pias com
dispensador de sabonete líquido, suporte
com papel toalha, lixeira com tampa com
acionamento por pedal e dispensador com
álcool em gel.
Desativação de bebedouros com disparo
para boca.
20
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O anexo da Escola Amélia, no Centro Comunitário – onde funcionava até 2019 a Escola
Gilberto Vaz Sampaio II (planta baixa anexo 01) possui:

Espaço

Salas de aula

Quant

2

m²

Pessoas/m²

43,5

2,18 (1º e 2º anos)

43,5

3,35 (4º ano)

43,5

2,07 (3º ano)

43,5

2,72 (5º ano)

1

15,21

---

Cozinha

1

18,41

---

Despensa

1

7,34

---

7,97

---

7,97

---

2,04

---

2

1

Distribuir as carteiras de forma a
assegurar o espaçamento mínimo de
1,50m entre os estudantes e o professor.
Substituir, caso necessário, os cobogós
por janelas.

Secretaria

Banheiros
Masc e Fem.
(Alunos)
Banheiros
(servidores)

Medida(s) sanitária(s) que precisa(m) ser
atendida(s)

Distribuir os locais de trabalho com no
mínimo 1,50m de distância entre os
servidores (diretor, vice e coord. Pedag.)
Cuidados no preparo e distribuição da
alimentação
escolar:
uniformes,
máscaras, protetor facial (tipo face shield)
luvas, talheres, etc.
Orientar e supervisionar o recebimento e
armazenamento adequado de alimentos
(limpeza da embalagem antes de
armazenamento na escola);
Colocar dispensador de sabonete líquido,
suporte com papel toalha, lixeira com
tampa com acionamento por pedal.
Fazer marcação na área de circulação de
forma a asseguar o distanciamento
exigido.

Pátio (aberto)

1

301,62

---

Instalação de 01 lavatórios/pias com
dispensador de sabonete líquido, suporte
com papel toalha, lixeira com tampa com
acionamento por pedal e dispensador com
álcool em gel.
Desativação de bebedouros com disparo
para boca.

Prédio Escolar
Avelino Souza
Andrade

O Prédio Escolar Avelino S. Andrade (planta baixa anexo 01) possui:
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Espaço

Quantidade

m²

Pessoas/por m²

Medida(s) sanitária(s) que precisa(m)
ser atendida(s)

01

41,00m²

1
pessoa/3,15m²
(Ed Inf e 1º ao 4º
ano)

Distribuir as carteiras de forma a
assegurar o espaçamento mínimo de
1,50m entre os estudantes e o
professor.

Salas de aula

Secretaria

01

6,15m²

---

Cozinha

01

9,90m²

---

Banheiros

02

2,75m²

---

Área de circulação

01

24,15m²

---

Substituir, caso necessário, os
cobogós por janelas.
Distribuir os locais de trabalho com
no mínimo 1,50m de distância entre
os servidores (que atuam nesse
espaço)
Cuidados no preparo e distribuição da
alimentação escolar: uniformes,
máscaras, protetor facial (tipo face
shield) luvas, talheres, etc.
Colocar dispensador de sabonete
líquido, suporte com papel toalha,
lixeira com tampa com acionamento
por pedal.
Fazer marcação na área de circulação
de forma a asseguar o distanciamento
exigido.
Instalação de 01 lavatórios/pias com
dispensador de sabonete líquido,
suporte com papel toalha, lixeira com
tampa com acionamento por pedal e
dispensador com álcool em gel.
Desativação de bebedouros com
disparo para boca.

Prédio Escolar
José Francisco
Santiago

O Prédio Escolar José Francisco Santiago (planta baixa anexo 01) possui:

Espaço

Salas de aula

Quantidade
02

m²
36,00m²

Pessoas/por m²

Medida(s) sanitária(s) que precisa(m) ser
atendida(s)

1 pessoa/1,60m²
(2º ao 5º ano)
1 pessoa/2,57m²
(Ed. Inf. E 1º ano)

Distribuir as carteiras de forma a
assegurar o espaçamento mínimo de
1,50m entre os estudantes e o professor.
Substituir, caso necessário, os cobogós
por janelas.

Secretaria

01

6,35m²

---

Cozinha

01

5,35m²

---

Distribuir os locais de trabalho com no
mínimo 1,50m de distância entre os
servidores (que atuam nesse espaço)
Cuidados no preparo e distribuição da
alimentação
escolar:
uniformes,
máscaras, protetor facial (tipo face
shield) luvas, talheres, etc.
22
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Depósito

01

2,45m²

---

Banheiros

02

1,30m²

---

Área de Circulação

01

13,75m²

---

Orientar e supervisionar o recebimento
e armazenamento adequado de
alimentos (limpeza da embalagem
antes de armazenamento na escola)
Orientar e supervisionar o recebimento
e armazenamento adequado de
materiais (limpeza da embalagem antes
de armazenamento na escola
Colocar dispensador de sabonete
líquido, suporte com papel toalha,
lixeira com tampa com acionamento
por pedal.
Fazer marcação na área de circulação
de forma a comportar no máximo 09
pessoas ao mesmo tempo e assim
asseguar o distanciamento exigido.
Instalação de 01 lavatórios/pias com
dispensador de sabonete líquido,
suporte com papel toalha, lixeira com
tampa com acionamento por pedal e
dispensador com álcool em gel.
Desativação de bebedouros
disparo para boca.

com

Prédio Escolar
Doutor Osvaldo
Campos

O Prédio Escolar Dr. Osvaldo Campos6, funcionou em 2020 na sede da Escola Professora
Zenaide em virtude da sua maior e melhor estrutura, a qual possui (planta baixa anexo 01):

Espaço (Zenaide)

Salas de aula

Quantidade

6

m²

Pessoas/m²

38,1

2,12 (1º ano)

42,8

2,68 (Pré I)

49,7

2,76 (Pré II)

35,2

2,35 (Maternal II)

43,4

2,41 (4º Ano)

47,6

2,07 (5º Ano)

49,7
47,6

2,07 (2º Ano)
2,07 (3º Ano)

43,4

2,28 (4º Ano)

Medida(s) sanitária(s) que
precisa(m) ser atendida(s)

Distribuir as carteiras de forma a
assegurar o espaçamento mínimo
de 1,50m entre os estudantes e o
professor.
Substituir, caso necessário, os
cobogós por janelas.

6

Caso necessário para atender as medidas sanitárias em virtude do contexto da pandemia, o Prédio Osvaldo
Campo, atualmente com espaço ocioso poderá ser utilizado.
23

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N98AH9LZMWPURKTPRH/MVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
4 de Fevereiro de 2021
25 - Ano - Nº 2279

Varzedo

Secretaria

1

20

---

Corredor

1

19,2

---

Feminino

2,5

---

Masculino

2,5

---

Banheiros (bloco 1)

3

---

Funcionário

Cozinha

Banheiros (Bloco 2)

2

1

18,3

---

Masculino

1,35

---

Feminino

1,25

---

Dispensa

1

---

---

Biblioteca (adaptada)

1

---

---

Sala de informática

1

---

---

Pátio Coberto

1

62,4

---

Quadra (sem cobertura)

1

753,5

---

Distribuir os locais de trabalho
com no mínimo 1,50m de distância
entre os servidores (que atuam
nesse espaço)
Fazer marcação na área do
corridor de forma a comportar no
máximo 13 pessoas ao mesmo
tempo e assim asseguar o
distanciamento exigido.
Colocar dispensador de sabonete
líquido, suporte com papel toalha,
lixeira
com
tampa
com
acionamento por pedal.
Cuidados no preparo e distribuição
da alimentação escolar: uniformes,
máscaras, protetor facial (tipo face
shield) luvas, talheres, etc.
Colocar dispensador de sabonete
líquido, suporte com papel toalha,
lixeira
com
tampa
com
acionamento por pedal.
Orientar e supervisionar o
recebimento e armazenamento
adequado de alimentos (limpeza da
embalagem
antes
de
armazenamento na escola);
Fazer marcação no espaço da
biblioteca (sala de leitura) e assim
asseguar o distanciamento exigido.
Fazer marcação no espaço da sala
de informática e assim asseguar o
distanciamento exigido.
Proceder com a higienização dos
equipamentos a cada uso.
Fazer marcação na área do patio de
forma a comportar no máximo 41
pessoas ao mesmo tempo e assim
asseguar o distanciamento exigido.

Importante atentar que a poucos metros da escola (Zenaide) onde funciona a oferta de ensino dos
matriculados na escola Osvaldo Campos, encontra-se o Predio Escolar Osvaldo Campos com toda a
estrutura disponível, sem uso em 2020 (planta baixa anexo 03)

Prédio Escolar
Santa Bárbara

O Prédio Escolar Santa Bárbara (planta baixa anexo 01) possui:
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Espaço

Quantidade

m²

25
Salas de aula

3

22,05

Pessoas/m²

0.89 (Maternal e
Pré I e II)
1,83 (1º e 2º Ano)

Medida(s) sanitária(s) que precisa(m) ser
atendida(s)

Distribuir as carteiras de forma a
assegurar o espaçamento mínimo de
1,50m entre os estudantes e o professor.
Substituir, caso necessário, os cobogós

24,94

1,13 (3º, 4º e 5º ano) por janelas.

Secretaria

1

9

---

Cozinha

1

10,3

---

Banheiros

Pátio

3

Fem

3,5

---

Masc

3,22

---

Func

3,6

---

58,32

---

1

Distribuir os locais de trabalho com no
mínimo 1,50m de distância entre os
servidores (que atuam nesse espaço).
Cuidados no preparo e distribuição da
alimentação
escolar:
uniformes,
máscaras, protetor facial (tipo face
shield) luvas, talheres, etc.
Orientar e supervisionar o recebimento
e armazenamento adequado de
alimentos (limpeza da embalagem antes
de armazenamento na escola)
Colocar dispensador de sabonete
líquido, suporte com papel toalha,
lixeira com tampa com acionamento
por pedal.
Fazer marcação na área do patio de
forma a asseguar o distanciamento
exigido.

Prédio José
Francisco Assis

O Prédio Escolar José Francisco de Assis (planta baixa anexo 01) possui:
Espaço

Salas de aula

Quantidade

01

m²

31,55m²

Pessoas/por m²

Medida(s) sanitária(s) que precisa(m) ser
atendida(s)

1 pessoa/3,94m²

Distribuir as carteiras de forma a
assegurar o espaçamento mínimo de
1,50m entre os estudantes e o professor.

Secretaria

01

7,60m²

---

Cozinha

01

9,30m²

---

Substituir, caso necessário, os cobogós
por janelas.
Distribuir os locais de trabalho com no
mínimo 1,50m de distância entre os
servidores (que atuam nesse espaço).
Cuidados no preparo e distribuição da
alimentação
escolar:
uniformes,
máscaras, protetor facial (tipo face
shield) luvas, talheres, etc.
Orientar e supervisionar o recebimento
e armazenamento adequado de
alimentos (limpeza da embalagem
antes de armazenamento na escola)
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Banheiros

02

2.05m²

---

Colocar dispensador de sabonete
líquido, suporte com papel toalha,
lixeira com tampa com acionamento
por pedal.

Área de Circulação

01

8,35m²

---

Fazer marcação na área de circulação
de forma a asseguar o distanciamento
exigido.

¾ Escolas situadas na Zona Urbana

Creche
Proinfância Nossa
Senhora da
Conceição

A Creche Proinfância, modelo FNDE, tipo C (planta baixa anexo 01) possui:
Quantidad
e

Espaço

m²

33,9

Salas de aula

5

30,9
33,9

Pessoas/m²

Medida(s) sanitária(s) que precisa(m) ser
atendida(s)

(Re) organizar as mesas e
respectivo conjunto de cadeiras de
1,47 (Maternal II A) forma a assegurar o espaçamento
1,47 (Maternal I B) mínimo de 1,50m entre os estudantes e
1,41 (Maternal I A)

o professor.

31

1,55 (Maternal II B)

27,7

Espaço ocioso

Secretaria

1

16,17

---

Cozinha

1

32,66

---

Distribuir os locais de trabalho com no
mínimo 1,50m de distância entre os
servidores (que atuam nesse espaço).
Cuidados no preparo e distribuição da
alimentação
escolar:
uniformes,
máscaras, protetor facial (tipo face
shield) luvas, talheres, etc.
Orientar e supervisionar o recebimento
e armazenamento adequado de
alimentos (limpeza da embalagem antes
de armazenamento na escola)

Banheiros

3

Mas/
Fem
Defici
ente

4,37

---

13,86

---

Refeitório

1

27,6

---

Sala Coordenação/professores

1

16

---

Colocar dispensador de sabonete
líquido, suporte com papel toalha,
lixeira com tampa com acionamento
por pedal.
Marcação de lugares nos refeitórios,
para minimizar a movimentação e a
proximação.
Distribuir os locais de trabalho com no
mínimo 1,50m de distância entre os
servidores (que atuam nesse espaço).
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Escola Prefeito
Manoel José de
Souza

A Escola Prefeito Manoel de Souza (planta baixa anexo 01) possui:
Espaço

Quantidade

Salas de aula

5

m²

Pessoas/m²

49,0

1,96 (1º Ano A Mat)

49,0

1,96 (1º Ano B Vesp)

49,0

1,75 (2º Ano A Mat)

26,4

1,88 (2º Ano B Mat)

49

1,81 (2º Ano C Vesp)

49

2.45 (Pré I Mat)

49

2,13 (Pré I Vesp)

49

1,63 (Pré II Mat)

49

2,13 (Pré II Vesp)

Secretaria

1

19

---

Cozinha

1

8

---

16
Banheiros

2

---

16
Pátio

1

48

---

Medida(s) sanitária(s) que precisa(m) ser
atendida(s)

Distribuir as carteiras de forma a
assegurar o espaçamento mínimo de
1,50m entre os estudantes e o professor.
Substituir, caso necessário, os cobogós
por janelas.

Distribuir os locais de trabalho com no
mínimo 1,50m de distância entre os
servidores (que atuam nesse espaço).
Cuidados no preparo e distribuição da
alimentação
escolar:
uniformes,
máscaras, protetor facial (tipo face
shield) luvas, talheres, etc.
Orientar e supervisionar o recebimento
e armazenamento adequado de
alimentos (limpeza da embalagem
antes de armazenamento na escola)
Colocar dispensador de sabonete
líquido, suporte com papel toalha,
lixeira com tampa com acionamento
por pedal.
Fazer marcação na área do pátio de
forma a asseguar o distanciamento
exigido.

Grupo Escolar
Estevão Moreira
Sampaio
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O Grupo Escolar Estevão Moreira Sampaio (planta baixa anexo 01) possui:

Espaço

Quantidade

Salas de aula (Bloco I)

4

Salas de aula (Bloco II)

3

m²

Pessoas/m²

36

1,38 (3º ano a)

36

1,64 (3º ano b)

36

1,44 (3º ano c)

36

1,80 (4º ano a)

36

1,57 (4º ano b)

36

1,71 (4º ano c)

36

1,00 (5º ano a)

36

1,33 (5º ano b)

36

EJA

49

EJA

42

EJA

42

EJA

Medida(s) sanitária(s) que precisa(m)
ser atendida(s)

Distribuir as carteiras de forma a
assegurar o espaçamento mínimo de
1,50m entre os estudantes e o
professor.
Substituir, caso necessário,
cobogós por janelas.

os

Substituir os cobogós por janelas.
Coordenação Pedagógica

1

36,0

---

Secretaria

1

10,8

---

Cozinha

1

12,8

---

1,275
Banheiros

3

9,5

---

5,78
PATIO (Bloco I)

1

32,8

---

Distribuir os locais de trabalho com
no mínimo 1,50m de distância entre
os servidores (que atuam nesse
espaço).
Distribuir os locais de trabalho com
no mínimo 1,50m de distância entre
os servidores (que atuam nesse
espaço).
Cuidados no preparo e distribuição
da alimentação escolar: uniformes,
máscaras, protetor facial (tipo face
shield) luvas, talheres, etc.
Orientar
e
supervisionar
o
recebimento
e
armazenamento
adequado de alimentos (limpeza da
embalagem antes de armazenamento
na escola)
Colocar dispensador de sabonete
líquido, suporte com papel toalha,
lixeira com tampa com acionamento
por pedal.
Fazer marcação na área do pátio de
forma a asseguar o distanciamento
exigido.
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Escola Monsenhor
Gilberto Vaz
Sampaio I

A Escola Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio, padrão FNDE, Projeto Escola de 12 salas (planta
baixa anexo 01) possui:
Espaço

Quantidade

Salas de aula

Laboratório

m²

Pessoas/por m²

12

50,33

1 pessoa/1,70m²

01

32,65

1 pessoa/1,64m²

01

67,94

Capacidade de 30
pessoas /2,26m²

Sala de Informática

01

50,30

Capacidade de 30
pessoas/1,67m²

Biblioteca

01

67,71

Auditório

01

83,58

Capacidade de 30
pessoas/2,25m²
Capacidade de 50
pessoas/1,51m²

Sanitário Feminino (com 3
sanitários e 4 pias) para alunos
Sanitário Masculino (com 3
sanitários, 3 mictórios e 4 pias)
para alunos
Vestiário Feminino com 2
sanitários, 3 pias e 4 chuveiros
Vestiário Feminino com 2
sanitários, 3 pias e 4 chuveiros
Lavatórios (pias) em área de
circulação

02

16,49

---

02

16,49

---

01

23,13

---

01

23,13

---

12

---

---

Medida(s) sanitária(s) que precisa(m)
ser atendida(s)

Distribuir as carteiras de forma a
assegurar o espaçamento mínimo de
1,50m entre os estudantes e o
professor.
Marcação de lugares nos refeitórios,
para minimizar a movimentação e a
proximação.
Marcação de lugares nos refeitórios,
para minimizar a movimentação e a
proximação.
Marcação de lugares nos refeitórios,
para minimizar a movimentação e a
proximação.
Marcação de lugares nos refeitórios,
para minimizar a movimentação e a
proximação.
Colocar dispensador de sabonete
líquido, suporte com papel toalha,
lixeira com tampa com acionamento
por pedal.

Colocar dispensador de sabonete
líquido, suporte com papel toalha,
lixeira com tampa com acionamento
por pedal e dispensador com álcool
em gel.
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Distribuir os locais de trabalho com
no mínimo 1,50m de distância entre
os servidores que atuam nesse espaço
Distribuir os locais de trabalho com
no mínimo 1,50m de distância entre
os servidores que atuam nesse espaço
Distribuir os locais de trabalho com
no mínimo 1,50m de distância entre
os servidores que atuam nesse espaço
Distribuir os locais de trabalho com
no mínimo 1,50m de distância entre
os servidores que atuam nesse espaço
Colocar dispensador de sabonete
líquido, suporte com papel toalha,
lixeira com tampa com acionamento
por pedal.

Sala Direção

01

11,53

---

Secretaria

01

26,50

---

Sala Coordenação

01

16,04

---

Sala dos Professores

01

25,25

---

Banheiros (bloco adm) com 2
sanitários

02

3,67

---

Almoxarifado

01

8,33

---

---

Refeitório/Patio Coberto

01

224,56

---

Marcação de lugares nos refeitórios,
para minimizar a movimentação e a
proximação.
Desativação de bebedouros com
disparo para boca.

Pátio Aberto

01

745,78

---

---

Quadra Coberta

01

891,63

---

---

Cozinha

01

31,02

---

Despensa

01

9,24

---

Cuidados no preparo e distribuição da
alimentação escolar: uniformes,
máscaras, protetor facial (tipo face
shield) luvas, talheres, etc.
Orientar
e
supervisionar
o
recebimento
e
armazenamento
adequado de alimentos (limpeza da
embalagem antes de armazenamento
na escola);

Triagem/Lavagem

01

4,96

-----

Área Serviço

01

6,80

---

---

DML

01

2.01

---

---

Sanitário (área serviço)

01

1,60

---

---

Banho (área de serviço)

01

1,80

---

---

Circulação (área de serviço)

01

1,46

---

---
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Pátio de Serviço

01

Área Piscina

01

26,47

---

---

---

---

No que concerne às questões materiais das escolas da rede Municipal, nota-se número suficiente
(e com qualidade) de mobiliário para o professor e para o estudante, de forma a atender bem a
demanda, assim como todas dispõe de material didático adquiridos pelo Progrma Dinheiro
Direto na Escola - PDDE e também os adquiridos pela Secretaria de Educação e
disponibilizados para as escolas.

Quanto às demandas comuns às Unidades escolares para oferta do Ensino, em vista do
atendimento as medidas sanitárias, é pertinente destacar as seguintes demandas: dispor de
termômentro infravermelho para aferição de temperatura dos sujeitos que adentrarem as
unidades escolares; disponibilizar máscaras individuais; adquirir tapetes com solução sanizante
para limpeza dos calçados na entrada da escola, etc.

3.3 ACESSO A CONECTIVIDADE POR ESTUDANTES E TRABALHADORES DA
EDUCAÇÃO.

No Plano Emergencial 2020, o levantamento dos mecanismos de comunicação (Sec/Escola/
/Família/Comunidade) foram essenciais para a tomada de decisão em vista do diálogo e da
implementação de atividades não presenciais (sem mediação tecnológica) a priore, para o
período da pandemia em 2020.
Com a permanência do estado de pandemia, mesmo com perspectivas de vacinas (para o ano
de 2021), emerge a retomada dos dados sobre acesso à conectividade para nova análise, uma
vez que, os sujeitos da gestão da educação (estudantes, docentes e não docentes) não se
enquadram entre os grupos prioritários, para ordem de vacinação.
A nova análise sobre acesso à conectividade perspectiva propor novas estratégias e
investimentos em vista de qualificar ainda mais as atividades não presenciais a serem retomadas
em 2021, agregando no contexto da complementação de horas do calendário 2020 a mediação
tecnológica (nas turmas onde o continuum curricular não poderá ser assegurada pela rede
escolar (turmas do 9º ano) e quiçá, para o calendário 2021.
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O levantamento de acesso à conectividade foi atualizado em dezembro de 2020 e sistematizado
por escola e em síntese geral da rede, conforme quadro 01 e tabela 05 que seguem.

QUADRO 01: Levantamento de acesso a conectividade (mecanismos de comunicação) dos
estudantes/família – 2020.
Escola: PREDIO ESC AMELIA HENRIQUE DOS REIS
QTD DE
ALUNOS

QTD DE ALUNO/
RESPONSÁVEL
COM TELEFONE

TELEFONES/
WHATSAPP
Acesso à Internet

1º E 2º ANO MAT 2020

20

19

15

3º ANO MAT 2020

21

20

6

4º ANO MAT 2020

13

11

7

5º ANO MAT 2020

17

12

15

MATERNAL E PRÉ I 2020

19

17

15

PRÉ II MAT 2020

10

7

8

TURMA

EMAIL

A escola possui
pouquíssimos
registros

Escola: PREDIO ESCOLAR AVELINO SOUZA ANDRADE
TURMA

ED INF 1º AO 4º 2020

QTD DE
ALUNOS

QTD DE ALUNO/
RESPONSÁVEL
COM TELEFONE

TELEFONES/
WHATSAPP
Acesso à Internet

11

8

6

EMAIL

A escola possui
pouquíssimos
registros

Escola: PREDIO ESCOLAR JOSE FRANCISCO SANTIAGO
QTD DE
ALUNOS

QTD DE ALUNO/
RESPONSÁVEL
COM TELEFONE

TELEFONES/
WHATSAPP
Acesso à Internet

2º- 3º- 4º E 5º ANO VESP
2020

20

18

18

EDUC INFANTIL-1º ANO
VESP 2020

10

TURMA

6

6

EMAIL

A escola possui
pouquíssimos
registros

PRÉDIO ESCOLAR DOUTOR OSVALDO CAMPOS
QTD DE
ALUNOS

TURMA

QTD DE ALUNO/ TELEFONES/
WHATSAPP
RESPONSÁVEL
COM TELEFONE Acesso à Internet

1º ANO MAT 2020

18

14

11

2º ANO VESP 2020

25

19

10

3º ANO VESP 2020

22

19

16

4º ANO MAT 2020

17

15

7

4º ANO VESP 2020

18

17

17

5º ANO MAT 2020

23

16

14

MATERNAL II MAT. 2020

12

10

10

PRÉ I MAT 2020

15

13

12

PRÉ II MAT 2020

17

12

12

EMAIL

A escola possui
pouquíssimos
registros

PRÉDIO ESCOLAR SANTA BÁRBARA
32

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N98AH9LZMWPURKTPRH/MVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
4 de Fevereiro de 2021
34 - Ano - Nº 2279

Varzedo

TURMA

1º E 2º ANO VESP 2020

TELEFONES/
WHATSAPP
Acesso à Internet

QTD DE
ALUNOS

QTD DE ALUNO/
RESPONSÁVEL
COM TELEFONE

12

7

5
10

3º, 4º E 5º ANO VESP 2020

22

14

MATERNAL -PRÉ I E II
VESP 2020

28

20

EMAIL

A escola possui
pouquíssimos
registros

14

Escola: PREDIO JOSE FRANCISCO DE ASSIS
TURMA

EF INF 1º AO 4º ANO 2020

QTD DE
ALUNOS

QTD DE ALUNO/
RESPONSÁVEL
COM TELEFONE

TELEFONES/
WHATSAPP
Acesso à Internet

EMAIL

8

8

6

A escola possui
pouquíssimos
registros

ESCOLA PREFEITO MANOEL JOSE DE SOUZA
QTD DE
ALUNOS

TURMA

QTD DE ALUNO/ TELEFONES/
WHATSAPP
RESPONSÁVEL
COM TELEFONE Acesso à Internet

1º ANO A MAT 2020

25

25

16

1º ANO B VESP 2020

24

24

11

2º ANO A MAT 2020

25

25

13

2º ANO B MAT 2020

12

12

9

2º ANO C VESP 2020

28

22

15

PRÉ 1 MAT 2020

19

14

11

PRÉ 1 VESP 2020

22

19

16

PRÉ 2 MAT 2020

27

24

20

PRÉ 2 VESP 2020

20

17

7

EMAIL

A escola possui
pouquíssimos
registros

Escola: GRUPO ESCOLAR ESTEVAO MOREIRA SAMPAIO
TELEFONES/
WHATSAPP
Acesso à Internet

QTD DE
ALUNOS

QTD DE ALUNO/
RESPONSÁVEL
COM TELEFONE

3º ANO A MAT 2020

26

22

18

3º ANO B MAT 2020

22

19

15

3º ANO C VESP 2020

25

24

19

4º ANO A MAT 2020

21

19

16

4º ANO B VESP 2020

23

21

18

4º ANO C MAT 2020

20

20

18

5º ANO A MAT 2020

36

32

27

5º ANO B VESP 2020

26

24

20

TURMA

EMAIL

A escola possui
pouquíssimos
registros

CRECHE PROINFANCIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
QTD DE
ALUNOS

TURMA

QTD DE ALUNO/
RESPONSÁVEL
COM TELEFONE

TELEFONES/
WHATSAPP
Acesso à Internet

5

8

MATERNAL I A 2020

26

MATERNAL I B 2020
MATERNAL II A 2020

24
21

5
4
10

MATERNAL II B 2020

21

8

4
9

EMAIL

A escola possui
pouquíssimos
Registros

ESCOLA MONS. GILBERTO VAZ SAMPAIO
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TURMA

QTD DE
ALUNOS

QTD DE ALUNO/
RESPONSÁVEL
COM TELEFONE

TELEFONES/
WHATSAPP
Acesso à Internet

6º ANO M1

28

25

12

6º ANO M2

28
30

25

7

29

18

26
26

24

7

23

16

30
28

28

16

25

9

28
28

25

4

27

20

27
28

27

3

26

22

29
28

25

20

23

13

26
24

26

13

24

11

23
31

23

12

31

22

32
19

28

19

9º ANO M3

19

12

9º ANO V1

26

26

11

SUBTOTAL
EJA I, II E III

545
19

509

267

12

12

EJA IV A

26

10

EJA V A

53
98

17
46

6º ANO M3
6º ANO V1
6º ANO V2
7º ANO M1
7º ANO M2
7º ANO M3
7º ANO M4
7º ANO V1
7º ANO V2
8º ANO M1
8º ANO M2
8º ANO M3
8º ANO V1
8º ANO V2
9º ANO M1
9º ANO M2

SUBTOTAL

75

643
TOTAL

EMAIL

A escola possui
pouquíssimos
registros

30
52
319

584

Os dados do mapeamento dos estudantes e/ou responsáveis que possuem aparelho telefônico
ou outro (nootbook, tablet, computador...) com acesso a WhatsApp e internet, pensando toda a
rede municipal, em termos percentuais chega a apenas 56%, conforme tabela 09. Esses dados
são de extrema relevância para a tomada de decisão de se chegar aos estudantes primando pelo
princípio da equidade e da universalização. É pertinente registrar, que em relação aos estudantes
do 9º ano, 37.5% não tem acesso a conectividade, o que implica propor novas estratégias para
chegar aos estudantes, em vista da não permanência deles na rede e, consequentemente, da
impossibilidade de um continuum curricular.
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TABELA 05 – Síntese do percentual de estudantes da rede municipal, por escola e total,
que possuem acesso a whatsapp e a internet no município de Varzedo-2020.
Unidade Escolar

Nº de
estudantes

Nº de
estudantes com
acesso a
whatsapp e
internet

% de
estudantes
com acesso
a whatsapp
e internet

Creche Proinfancia Nossa Senhora

92

26

28%

Manoel josé de Souza

202

118

58%

Estevão Moreira

199

151

76%

Dr. Osvaldo Campos

167

109

65%

Santa Bárbara

62

29

47%

Jose Francisco Santiago

30

24

80%

Amélia Henrique Reis

100

66

66%

Avelino Souza Andrade

11

6

55%

José Francisco Assis

8

6

75%

643

319

49%

1.514

854

56%

Gilberto Vaz Sampaio
TOTAL

Além do mapeamento voltado para os estudantes e respectivas famílias ou responsáveis,
também foi realizado o mapeamento dos mecanismos de comunicação – “conectividade”
voltados para o quadro funcional, a saber:
QUADRO 02: Levantamento do acesso a conectividade (mecanismos de comunicação) dos
trabalhadores da educação – 2020.
ESCOLA MONSENHOR GILBERTO VAZ SAMPAIO
Quantidade Acesso à internet
Acesso
e ao WhatsApp
apenas ao
WhatsApp
Professor(a)
24
23
Professor(a)-Licença
7
7
prêmio
Professor(a)
10
10
Equipe gestora
4
3
1
Gestor disciplinar (PM)
3
3
Coordenador(a)
2
2
Coordenador(a)
1
1
Auxiliar de secretaria
6
6
Auxiliar de secretaria
2
2
Polícia Militar
3
3
Porteiro/vigilante
3
2
Auxiliar de serviços gerais
3
2
Função

Sem acesso ao
WhatsApp e a
internet
1
1
1
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Merendeira
Merendeira – licença
prêmio

1
1

1
1

-

70
64
03
ESCOLA ESTEVÃO MOREIRA
Função
Quantidade Acesso à internet
Acesso
e ao WhatsApp
apenas ao
WhatsApp
Professor(a)
10
9
1
Diretor
1
1
Vice Diretor
1
1
Coordenador(a)
1
1
Auxiliar de secretaria
2
1
1
Auxiliar de Sala
2
2
Porteiro
1
Merendeira
2
2
Auxiliar de serviços gerais
2
2
22
13
8
TOTAL
ESCOLA SANTA BÁRBARA
Função
Quantidade Acesso à internet
Acesso
e ao WhatsApp
apenas ao
WhatsApp
Professor(a)
4
4
Vice Diretor
1
1
Auxiliar de serviços gerais
1
1
Merendeira
1
1
Auxiliar de Sala
1
1
8
8
TOTAL

3

TOTAL

Função

Professor(a)
Diretor
Coord. pedagógico
Auxiliar de secretaria
Porteiro
Auxiliar de Serviços
Gerais
Merendeira

ESCOLA DR. OSVALDO CAMPOS
Quantidade Acesso à internet
Acesso
e ao WhatsApp
apenas ao
WhatsApp
9
9
1
1
1
1
2
2
1
1
8
5
2

2
1
1
24
19
4
ESCOLA AMÉLIA HENRIQUE
Função
Quantidade Acesso à internet
Acesso
e ao WhatsApp
apenas ao
WhatsApp
Vice – diretor(a)
01
01
Professor (a)
06
06
Coordenador Pedagógico
01
01
Auxiliar de secretaria
01
01
Auxiliar
de
serviços
01
01
Gerais
Merendeira
02
02
-

Sem acesso ao
WhatsApp e a
internet
1
1
Sem acesso ao
WhatsApp e a
internet
-

Sem acesso ao
WhatsApp e a
internet
1
1

TOTAL

Sem acesso ao
WhatsApp e a
internet
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Auxiliar de Classe
TOTAL

03
03
15
15
ESCOLA PREFEITO MANOEL JOSE DE SOUZA
Função
Quantidade Acesso à internet
Acesso
e ao WhatsApp
apenas ao
WhatsApp
Professor
8
8
Diretor
2
2
Coordenador Pedagógico
1
1
Auxiliar de secretaria
1
1
Porteiro
2
2
Auxiliar de serviços gerais
2
1
Merendeiras
2
2
Auxiliar de sala
3
2
1
TOTAL
23
16
6
CRECHE PROINFÂNCIA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO
Função
Quantidade Acesso à internet
Acesso
e ao WhatsApp
apenas ao
WhatsApp
Professor
8
8
Diretor
1
1
Vice Diretor
1
1
Coordenador Pedagógico
1
1
Porteiro
1
1
Auxiliar de serviços gerais
2
2
Merendeiras
2
2
Auxiliar de sala
6
6
TOTAL
22
11
11
ESCOLA FRANCISCO ASSIS
Função
Quantidade Acesso à internet
Acesso
e ao WhatsApp
apenas ao
WhatsApp
Professor
1
1
Auxiliar de serviços gerais
1
1
Merendeiras
TOTAL
ESCOLA FRANCISCO SANTIAGO
Função
Quantidade Acesso à internet
Acesso
e ao WhatsApp
apenas ao
WhatsApp
Professor
2
2
Auxiliar de serviços gerais
1
1
Merendeiras
TOTAL
ESCOLA AVELINO
Função
Quantidade Acesso à internet
Acesso
e ao WhatsApp
apenas ao
WhatsApp
Professor
1
1
Auxiliar de serviços gerais
1
1
Merendeiras
1
1
TOTAL

Sem acesso ao
WhatsApp e a
internet
1
1
Sem acesso ao
WhatsApp e a
internet
Sem acesso ao
WhatsApp e a
internet
-

Sem acesso ao
WhatsApp e a
internet
-

Sem acesso ao
WhatsApp e a
internet
-
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TABELA 06: Síntese do percentual de trabalhadores da educação municipal,
possuem acesso a whatsapp e a internet no município de Varzedo-2020.
Segmentos

Nº total

Nº com acesso
a whatsapp e
internet

% de com
acesso a
whatsapp
e internet

Professor(a)

90

88

98%

Auxiliar de sala

15

06

40%

Diretor

05

05

100%

Vice Diretor

08

07

88%

Diretor Disciplinar (CPM)

03

03

100%

Coord. pedagógico

08

08

100%

Auxiliar de secretaria/secretário escolar

14

13

93%

Porteiro/Vigilante

08

02

25%

Auxiliar de Serviços Gerais

22

10

45%

Merendeira

16

9

56%

que

No que tange a conectividade nas unidades escolares da rede municipal, podemos observar além
da variação na velocidade, que apenas 70% das escolas possuem acesso a conectividade. Os
30% sem acesso a conectividade correspondem a três unidades escolares da zona rural, as quais
ofertam ensino multisseriado.

TABELA 07: Relação de Escolas com acesso a conectividade/Velocidade de Internet e
Equipamentos
Unidade Escolar

Velocidade
de internet

Equipamentos

Creche Proinfância Nossa Senhora

1MG

Notebook
02

Manoel José de Souza

1MG

01

01

Estevão Moreira Sampaio

1MG

01

01

Dr. Osvaldo Campos

2MG

Santa Bárbara

1MG

01

01
-

-

-

1MG

01

Avelino Souza Andrade

-

-

José Francisco Assis

-

-

3MG

04

Jose Francisco Santiago
Amélia Henrique Reis

Gilberto Vaz Sampaio I

Computador
-

09
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Frente aos resultados do levantamento - não universalização do acesso à internet (a ser
explorado em tempos da exigência do distanciamento social), a equipe se debruçou a pensar
estratégias que pudessem alargar as possibilidades de comunicação, mediação tecnológica.
Em relação as possibilidades de ampliação de cobertura da rede de internet, pode-se registrar a
sistematização do plano do Programa de Inovação Educação Conectada7 desenvolvido pelo
Ministério da Educação e parceiros, cujo objetivo é apoiar a universalização do acesso à internet
de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica. No
município seis escolas foram contempladas.

QUADRO 03: Escolas contempladas - Programa de Inovação Educação Conectada.

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA
MONSENHOR
GILBERTO VAZ SAMPAIO I
GRUPO ESCOLAR ESTEVÃO
MOREIRA SAMPAIO
ESCOLA PREFEITO MANOEL
JOSE DE SOUZA
ESCOLA AMÉLIA HENRIQUE
DOS REIS
ESCOLA
DR
OSVALDO
CAMPOS
ESCOLA SANTA BARBARA

DESCRIÇÃO PROGRAMA

PDDE QUALIDADE /
Educação Conectada 2020
PDDE QUALIDADE /
Educação Conectada 2019
PDDE QUALIDADE /
Educação Conectada 2019
PDDE QUALIDADE /
Educação Conectada 2020
PDDE QUALIDADE /
Educação Conectada 2020
PDDE QUALIDADE /
Educação Conectada 2020

CAPITAL CUSTEIO

TOTAL

1.328,00

2.000,00

3.328,00

1.144,20

1.306,80

2.451,00

1.320,00

1.131,00

2.451,00

2.451,00

0,00

2.451,00

2.451,00

0,00

2.451,00

2.451,00
10.292,20

0,00 2.451,00
5.290,80 15.583,00

Das seis escolas, as escolas, a Escola Estevão Moreira e Prefeito Manoel José tiveram o plano
de aplicação financeira aprovado em 2019, as demais os respectivos Planos de Aplicação
Financeira foram aprovados em 2020. É oportuno salientar que o Programa se encontra em fase
inicial de execução.

Soma-se a ao Programa, como uma iniciativa da gestão da educação, no contexto da
conectividade para os sujeitos (profissionais da educação e estudantes), o pleito na dimensão 4,
iniciativa 85 do Plano de Ações Articuladas- PAR referente a aquisição de equipamentos e

7 O Programa fomenta ações como auxiliar que o ambiente escolar esteja preparado para receber a conexão de
internet, destinar aos professores a possibilidade de conhecerem novos conteúdos educacionais e proporcionar aos
alunos o contato com as novas tecnologias educacionais
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recursos tecnológicos pelo Programa de Inovação Educação Conectada/Programa Nacional de
Tecnologia Educacional.

Sobre o pleito (iniciativa 85 do PAR), o mesmo encontra-se com status de aguardando análise
(MEC/FNDE) para todas as escolas tanto da zona urbana, quanto rural, conforme imagem a
seguir:

FIGURA 03: Print do pleito no PAR, Iniciativa 85 para escolas rurais e urbanas do município de
Varzedo/Ba.

Frente a urgência na aquisição desses equipamentos e recursos tecnológicos em vista da
retomada das atividades escolares em 2021, que mesmo estando ainda no contexto da pandemia,
precisa assegurar o direito de aprender dos estudantes, foi solicitado ao Executivo Municipal,
através do ofício/SEC nº 17 de 27/11/2020), que empregue, em caráter de urgência, todos os
esforços possíveis junto ao Ministério de Educação para celeridade na análise e aprovação do
pleito da iniciativa 85 do PAR, e quiçá, tentar conseguir uma emenda parlamentar para o
referido o pleito.

3.4 TRANSPORTE ESCOLAR

Para atender a demanda de 1.127 estudantes no serviço do transporte escolar, o que equivale a
73% da matricula da rede municipal, somando-se ainda a este quantitativo os 273 estudantes da
rede estadual, que em regime de colaboração8 também fazer uso do transporte escolar, o
município dispõe de 28 motoristas, os quais dão conta de 34 rotas envolvendo os transportes
adquiridos pelo município através do PAR (Programa Caminhos da Escola) e os transportes
terceirizados, conforme quadros 04 e 05.

8 O regime de colaboração é uma estratégia prevista pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB). O termo regime de colaboração é usado para o trabalho articulado, coordenado e
institucionalizado entre entes federados (União, estados, Distrito Federal e municípios) para garantir o direito à
Educação Básica. Com ele, as esferas de governo têm responsabilidade conjunta pelos estudantes daquele território
e não apenas por redes ou sistemas educacionais específicos.
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QUADRO 04: Síntese rota do Transporte Escolar “Caminhos da Escola” - 2020 (para
estudantes de todas as redes).
Nº

Rota “Caminhos da Escola”

01

Albino, Nossa Senhora do Carmo,
Rio Preto, Sede.
Pinha, Baixa do Sapo, São
Gonçalo, São José, Andaraí,
Tabuleiro, Sede.
Areia Grossa, Vila Nova, São
Roque, Soledade, Sede
Serra/Casas Populares/ Alto,
Cerâmica, Cana Brava, Barragem,
Barro, Sede.
Tabuleiro, Melado , Malacacheta,
Serra e Braga, Sede.
Cana Brava, Barro e Sede
/Comum X Sede.
Pindobal, Serra, Nunes, Leal,
Olho D ‘Agua, Dendê Sede.
Mulungu, Fortaleza, Pindobal,
Leal, Serra, Tabuleiro, Sede.
Sede X SAJ.

02

03
04

05
06
07
08
09
10

11
12
13
14

15
16

17

Placa

Turno

PJC .9297

Lotação
Passage
iros
55

PJC..6814

55

M

PJC.0332

55

M

PJC.0225

43

M
N

OZO.5649

43

M

OZO.2477

43

M

OZO.9465

43

M

Medidas
Sanitárias

M
Redução do número
de estudantes por
veículo;
Desinfecção
dos
ônibus escolares;
Acesso
e
permanência
no
veiculo com uso de
mascara;
Disponibilizar
alcool gel no acesso
e saída do veículo.

N
N

Rio Preto de Deco, Vila da
Princesa, São Roque, Sede/ Casas
Populares Centro. ROBERTO
Melado, Malacacheta, Serra,
Braga Sede.
Alto, Barragem e Sede.

OZO.1865

43

M

PLL.5158

30

V
N

Mulungu, Fortaleza, Leal,
Tabuleiro, Sede.
São Gonçalo, Baixa do Sapo,
Calugi, Dendê, Cascalheira,
Pinha, Tabuleiro.
Sucupira, Riacho Seco Sede/
Casas Populares Cento.
Calugi, Baixa do Sapo, Andaraí,
Dendê Sede/Casas Populares,
Centro/ Calugi ,Baixa do Sapo,
São Gonçalo, Andaraí, Dendê,
Sede.
Sede, Sol Posto, Casas Populares,
Serra, Riacho Seco,
Comum/Comum, Sucupira,
Riacho Seco, Serra, Sede.

PLH..845
3
PLL.5F26

60

M

32

M

NYY.552
5
OUR.673
5

48

M

55

M
N

NTE.2030

24

V
N

M

QUADRO 05: Síntese rota do Transporte Escolar “Tercerizadas” - 2020 (para estudantes
de todas as redes).
Nº
01
02

03

Rotas “Tercerizadas”
Tabuleiro, Melado, Malacacheta,
Serra, Braga, Sede.
Dendê, Baixa do Sapo, Calugi,
São Gonçalo, Andaraí, Pinha,
Tabuleiro.
Andaraí, Pinha, Cascalheira,
Tabuleiro.

Placa

Turno

DJC 4984

Lotação
Passageiros
25

Medidas Sanitárias

CZZ 4272

26

V

Redução do número
de estudantes por
veículo;

CZZ 4513

26

N

Desinfecção
dos
ônibus escolares;

V
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04

Fortaleza, Pindobal, Rio do Peixe,
Leal, Tabuleiro/Nunes, Leal,
Tabuleiro.
Mulungu, Fortaleza, Pindobal,
Tabuleiro.
Batateira, Melado, Faz. São João,
Tabuleiro/Melado, Faz. São João,
Olho d’água, Tabuleiro.

OLF 9723

Nossa Senhora do Carmo, Areia
Grossa,

DJF 0414

21

M

NZO 3327

12

N
M

09

Rio Preto, Vila Princesa, Riachão,
Vila São do Roque.
Rio da Dona, Félix da Rosa,
Metade da Vila Princesa, Vila São
do Roque.

OUU
4880

09

10

Braguinha x Birreira.

JPJ 2125

05

11

Macuca x Pista.

JOG 3859

05

05
06

07

(2 VIAGENS)

09

M
V

09

V

HHR 6579

Acesso
e
permanência
no
veiculo com uso de
mascara;

(2 VIAGENS)

OKJ 3778

05
(2 VIAGENS)

MAT

M
V

Disponibilizar alcool
gel no acesso e saída
do veículo.

Vila Nova, Vila do São
Roque/Nossa Senhora do Carmo,
Vila Nova, São Roque, Rio Preto
de Deco, Sede.
08

(2 VIAGENS)

M
(3
VIAG
ENS)
M
(2
VIAG
ENS)
M

3.5 RECURSOS HUMANOS DA REDE DE ENSINO: servidores e estudantes. (Grupos de
Risco)

Para dar conta da política da educação na rede municipal, que abarca 1.528 estudantes,
conforme censo escolar 2020, a secretaria de educação, assim como as unidades escolares,
dispõe de um quadro funcional, que envolve servidores dos diversos segmento, a saber:

Tabela 08 – Quadro funcional da rede municipal de Varzedo, envolvendo profissionais da
secretaria de educação e das unidades escolares – 2020.

0

1

2

6

3

3

0

1

1

0

1
1

5

ASSESSOR TECNICO

Carga Horária
TOTAL
40H

40H

20H

Carga Horária
TEMPORÁRIOS

20H

AGENTE ADMINISTRATIVO
AGENTE DE
PORTARIA/VIGILANTE
APOIO ADMINISTRATIVO

40H

Cargo/Função

20H

Carga Horária
EFETIVOS

1

1

AUXILIAR DE CRECHE

4

2

0

6

AUXILIAR DE MERENDA/ASG

25

9

10

9

35

AUXILIAR DE SALA

2

12

1

12

3
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AUXILIAR DE SECRETARIA

3

3

3

3

2

6

7

2

1

1

3

COORDENADOR PEDAGOGICO

1

5

5

COORDENADOR ADM

1

1

1

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

2

DIRETOR ESCOLAR

2

MOTORISTA

1

3

0

5

16

0

17

1

0

0

1

10

0

8
33

3
0

28

14

1

0

NUTRICIONISTA
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E
INFRAESTRUTURA
PROFESSOR PRÉ ESCOLA

1

5

0

5

PROFESSOR CRECHE

2

3

6

13

0

20

0

18

14

10

0

PROFESSOR ENSINO
FUNDAMENTAL I
PROFESSOR ENSINO
FUNDAMENTAL II
PSICOPEDAGOGA

1

1

0

1

7

0

7

2

0

2

9

0

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

1

SECRETÁRIO ESCOLAR
TECNICO INFORMATICA
VICE DIRETOR

0

3

6

Fonte: Coordenação de Recursos Humanos – Departamento Administrativo da SEDUC 2020.

Pensar num processo de (re)planejamento da educação num contexto de continuidade da
pandemia e de continuidade do ano letivo 2020, no ano civil 2021, os recursos humanos
merecem uma atenção especial. A ação pedagógica não é isolada, devendo haver uma interação
constante entre necessidades e possibilidades referentes ao processo de conhecimento pelos
estudantes, sendo fundamental a intervenção do professor. Além dos professores, no processo
educacional, há participação de outros tantos servidores dos segmentos diversos que,
juntamente com os professores, fazem a educação acontecer.

O nível de qualificação dos servidores continua sendo de extrema relevância nesse processo de
(re)planejar a ação pedagógica num contexto ainda de pandemia. É oportuno ressaltar que do
quadro de professores, quanto a qualificação, que 94% dos professores efetivos possuem
formação superior em educação, no entanto, apenas 77% dos professores efetivos possuem
formação superior compatível com a área de conhecimento que lecionam na educação básica.
Quando agregamos professores temporários aos efetivos esse percentual de professores com
formação superior compatível com a área de conhecimento que lecionam na educação básica
cai para 72%. Os demais contratados encontram-se com licenciatura em curso.
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Por outro lado, faz-se necessário frisar, que para além da formação inicial, esse corpo de
servidores carece de uma efetiva política de formação continuada, principalmente nesse
contexto pandêmico, que os subsidiem a melhor desempenhar suas funções. A formação é
crucial, inclusive para iluminar o processo de (re)planejamento e efetividade da ação
pedagógica por docentes e não-docentes. A política de formação continuada ainda é uma
fragilidade na gestão da educação municipal.

Dentre esses profissionais, constantes no quadro funcional, existem profissionais que são
considerados da população de risco9 no contexto da pandemia. Portanto, precisam no
planejamento estratégico, quer seja da secretaria de educação ou das unidades escolares, de um
olhar diferenciado com responsabilidades que primem pelo seu bem-estar emocional e de saúde.

São consideradas do grupo de risco as pessoas que se enquadram nas seguintes condições:
idade superior 60 (sessenta) anos;
crianças menores de 5 (cinco) anos;
mulheres gestantes ou lactantes;
pessoas com quadro de obesidade (IMC>30), diabetes, imunossupressão,
doenças cardiovasculares, doenças pulmonares pré-existentes, doença
cerebrovascular, doenças hematológicas, câncer, tuberculose, nefropatias, ou
que fazem uso de corticoides ou imunossupressores;
Grupo 05: menores de 19 (dezenove) anos com uso prolongado de ácido acetilsalicílico
(AAS).

Grupo 01:
Grupo 02:
Grupo 03:
Grupo 04:

Para melhor subsidiar o (re)planejamento para retomada das atividades 2020/2021, os dados
referents aos grupos de risco serão apresentados por unidade escolar, a saber:

Estudantes

18

Grupo 02

02 pais e
01 mãe

02

43

Professor

01

Grupo 03

--

01

--

05 pessoas do Grupo 01
02 pessoas do Grupo 03
36 pessoas do Grupo 04
--

Observações

Grupo da
comorbidade do
familiar

Nº de familiares
do grupo de
risco

Nº de pessoas
que tiveram
familiares
contaminados
pela COVID 19

Nº de pessoas
que testaram
positivo COVID 19

Grupo das
comorbidades
existentes

Nº de pessoas do
grupo de risco

Grupos
analisados

Prédio Escolar Amélia Henrique dos Reis

--

--

9https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
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Estudantes

Professor

06

Grupo 04

--

04

Grupo 04

----

--

Aux. de serv.
gerais
Merendeira

--

--

Grupo 01
Grupo 04
---

01

Grupo 04

--

--

--

--

29
Grupo 02
Grupo 04

-01
68

05
Grupo 02
--03
03 pessoas do Grupo 04
--

Professor
01
Grupo 04
------

Grupo 01
Grupo 02
Grupo 04
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Grupo da
comorbidade do
familiar

Nº de familiares
do grupo de
risco

Nº de pessoas
que tiveram
familiares
contaminados
pela COVID 19

Estudantes

Observações

10

Grupo da
comorbidade do
familiar

--

Nº de familiares
do grupo de risco

--

Nº de pessoas que
tiveram familiares
contaminados pela
COVID 19

Grupo 04
Nº de pessoas
que testaram
positivo COVID 19

Grupo das
comorbidades
existentes

01

Nº de pessoas que
testaram positivo COVID 19

Grupo das
comorbidades
existentes

Grupos
analisados

Nº de pessoas do
grupo de risco

Estudantes

Nº de pessoas do
grupo de risco

Grupos analisados

Observações

Grupo da
comorbidade do
familiar

Nº de familiares
do grupo de
risco

Nº de pessoas
que tiveram
familiares
contaminados
pela COVID 19

Nº de pessoas
que testaram
positivo COVID 19

Grupo das
comorbidades
existentes

Nº de pessoas do
grupo de risco

Grupos
analisados
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Merendeira
01
Grupo 04
------

Secretário
Escolar
01
Grupo 03
------

Prédio Escolar Avelino Souza Andrade

Prédio Escolar José Francisco Santiago

--

Prédio Escolar Doutor Osvaldo Campos

--

---

--

45

113
-06
80

02
88 - Grupo 02
25 - Grupo 04
Grupo 04

Professores
-02
15

Coord.
Pedagógico
Merendeira

01

Grupo 03

--

--

01

Grupo 04

--

Porteiro

01

Grupo 01

Secretário
Escolar

--

-Observações

Nº de pessoas
que tiveram
familiares
contaminados
pela COVID 19
Nº de familiares
do grupo de
risco

Grupo da
comorbidade do
familiar

Observações

Nº de familiares
do grupo de
risco

Grupo da
comorbidade do
familiar

----

Aux. de serv.
gerais
Aux. de classe
01
Grupo 04

---01

Grupo 01
--

01
Grupo 04

----

---

--

--

01

Grupo 01
Grupo 04
Grupo 01
Grupo 04
Grupo 02

--

--

--

--

--

--

01

Grupo 04

--

--

--

01

Grupo 1

--

Nº de pessoas
que tiveram
familiares
contaminados
pela COVID
19
Nº de
familiares do
grupo de risco

Nº de pessoas
que testaram
positivo COVID 19

Grupo 04
--
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Observações

Nº de pessoas
que tiveram
familiares
contaminados
pela COVID 19

Nº de pessoas
que testaram
positivo COVID 19

Grupo das
comorbidades
existentes

02
Grupo 02

Nº de pessoas
que testaram
positivo COVID 19

Grupo das
comorbidades
existentes

Professor
Grupo 01
Grupo 04
--

Nº de pessoas do
grupo de risco

Grupos
analisados

22

17

Grupo da
comorbidade
do familiar

Estudantes
Grupo das
comorbidades
existentes

Nº de pessoas do
grupo de risco

Grupos
analisados

Estudantes

Nº de pessoas
do grupo de
risco

Grupos
analisados
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Prédio Escolar Santa Bárbara

--

--

Prédio José Francisco Assis

Estudantes
01
Grupo 02

-03
--

---

Professor
01
Grupo 04

------

Escola Prefeito Manoel José de Souza

--

--
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--

--

--

81

Professores

03

Grupo 04

--

01

05

Coord.
Pedagogico
Aux. Derv.
Gerais
Merendeira

-

--

--

--

02

Grupo 04

--

01

Grupo 04

Porteiro

01

Grupo 01

--

01

Grupo 01
Grupo 02
Grupo 03
Grupo 04
Grupo 01
Grupo 02
Grupo 04
Grupo 01

--

--

--

--

--

--

01

Grupo 02

--

--

01

--

--

--

Nº de
familiares do
grupo de risco

Observações

--

Grupo da
comorbidade
do familiar

Grupo das
comorbidades
existentes

Nº de pessoas
que tiveram
familiares
contaminados
pela COVID 19

Nº de pessoas
do grupo de
risco

Estudantes

Grupos
analisados

Nº de pessoas
que testaram
positivo COVID 19

Grupo Escolar Estevão Moreira Sampaio

--

--

Observações

--

--

--

Aux. Serv.
Gerais
Porteiro

02

Grupo 04

--

--

--

--

--

01

Grupo 04

--

--

--

--

--

Outros

06

Grupo 04

--

--

--

--

--

Nº de
familiares do
grupo de
i

--

Nº de
pessoas que
tiveram
familiares
contaminado
s pela

--

Nº de
pessoas que
testaram
positivo -

Grupo 02

Grupo das
comorbidade
s existentes

85

Nº de
pessoas do
grupo de
i

Estudantes

Grupos
analisados

Grupo da
comorbidade
do familiar

Creche Proinfância Nossa Senhora da Conceição
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7

Hipertensão – 2
Sup. A 60
- 1
- 3
Cardíaco
Gestante
- 1

Professores

4

Ritimia
Renite alérgica
Hipertensão
Enxaqueca

1

1

3

Diretor/vice
diretores

2

Hipertensão - 2

0

1

2

Observações

Especificação da
comorbidade do
familiar

Nº de familiares do
grupo de risco

Nº de pessoas que
tiveram familiares
contaminados pela
COVID 19

Nº de pessoas que
testaram positivo COVID 19

TURNO – NOTURNO
0
1
24

- Foram
entrevistado
s 293
famílias de
um total de
373 alunos.
Porém
algumas
famílias tem
mais de um
filho na
escola.

Hipertensão/cardiovascula
r/diabetes – 2
Hipertenso e diabetes - 5
Acima de 60 anos – 6
Não identificado – 18
Hipertenso – 13
Problema pulmonar – 1
Problema psicológico – 1
Doença de chagas – 4
Cardíaco -2
Asma - 2
Asma / hipertenso – 1
Diabetes – 6
Câncer – 1
Alergia - 1

Foram
entrevistado
s 133
famílias de
um total de
176 alunos.
Porém
algumas
famílias tem
mais de um
filho na
escola.

Hipertensão – 8
Sup. a 60 anos – 7
Inf. a 5 anos - 4
Diabetes
- 3
Pulmonar
- 1
Test. positivo - 1

- Foram
entrevistado
s 62 alunos
de um total
de 106.

Idoso - 2
Problema renal - 1

Doença pulmonar- 1

Observações

Estudantes

TURNO – VESPERTINO
02
06
63

Crianças menores de 5
anos, idade superior a 60
anos, diabete, problemas
respiratórios, doenças
cardiovasculares,
hipertensão, problemas
renais, gestante, doenças
pulmonares, obesidade,
tuberculose, câncer.

Especificação da
comorbidade do
familiar

Obeso – 1
Colesterol – 1
Alérgico – 2
Falta de ar – 2
Anemia + colesterol
–2
Não identificado - 3

Nº de familiares
do grupo de risco

10

TURNO – MATUTINO
0
8
158

Nº de pessoas que
tiveram familiares
contaminados pela
COVID 19

Estudantes

Especificação das
comorbidades
existentes

Doenças
pulmonares,
problemas
respiratórios, uso de
corticoides, doenças
cerebrovasculares,
asma, obesidade,
arritmia, anemia
hipertensão,
colesterol,
gestantes, traço no
sangue, imunidade
baixa, hidrocefalia,
convulsão, chorn.

Nº de pessoas do
grupo de risco

43

Grupos analisados

Estudantes

Nº de pessoas que
testaram positivo COVID 19

Especificação das
comorbidades
existentes

Nº de pessoas do
grupo de risco

Grupos analisados

Escola Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio I

Foram
entrevistados
26
professores
de um total
de 42.
Foram
entrevistados
48

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N98AH9LZMWPURKTPRH/MVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
4 de Fevereiro de 2021
50 - Ano - Nº 2279

Varzedo

Idoso e criança pequena 1

4 de um total
de 4.
Foram
entrevistados
3 de um total
de 3.

Foram
entrevistados
2 de um total
de 3.
Foi
entrevistado
1 de um total
de 1.
Foram
entrevistados
2 de um total
de 3.
Foram
entrevistados
3 de um total
de 4.
Foram
entrevistados
3 de um total
de 3.

0

-

0

1

0

Auxiliares
de ser.gerais
Merendeira

2

Hipertensão -1
Asma - 1

1

1

1

Hipertensão e criança
pequena - 1

Porteiro

0

-

-

-

1

Criança pequena

Estagiários

0

-

0

-

0

-

Secretário
escolar

2

Falta de ar – 1
Problema renal - 1

0

0

3

Idoso -3

Auxiliar de
Secretaria

1

Alergia e obesidade
–1

0

-

2

Alergia -1
Idoso -1

Coordenado
res
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4 ESCUTA E DIÁLOGO CONSTANTE COM A COMUNIDADE ESCOLAR

Reafirmamos, nesse “Plano Emergencial Complementar 2020-2021” que a comunicação é a
matéria prima da gestão que se quer e se diz democrática. Reafirmamos que pensar a política
da educação para o “outro” será muito mais qualificado se pensarmos com o “outro”. Essa
clareza, por parte da gestão, quer seja da secretaria de educação ou das unidades escolares, tem
corroborado para criação de estratégias de comunicação as quais tem subsidiado o processo de
planejamento das atividades educacionais, seu monitoramento e (re)planejamento.

Dentre as estratégias de comunicação das escolas e da secretaria de educação na implementação
do Plano Emergencial 2020, podemos destacar: reuniões presenciais e não presenciais (com
mediação tecnológica); diálogos nas escolas por turmas; o Blog; diálogo em atividades
complementares com os professores; diálogo quando do acompanhamento específico de alguns
alunos, diálogo por telefone ou WhatsApp ou presencial (via convite da escola); visita
domiciliar; reuniões dos conselhos municipais (CME, CAE, FUNDEB), visita dos conselheiros
às escolas municipais, reuniões (presenciais e não presenciais com mediação tecnológica)
internas da secretaria de educação com sua equipe e também com gestores escolares e
coordenadores pedagógicos, e, a rádio educativa, etc.

As estratégias ciadas favoreceu a comunicação permanente com os familiares, estudantes,
profissionais da educação e comunidade local no sentido de informar, colher sugestões que
corroborassem com a implementação do Plano Emergencial 2020. Essas mesmas estratégias
terão continuidade na perspectiva da retomada das atividades 2020/2021.

Soma-se ainda a as estratégias de escuta e diálogo com a sociedade/comunidade, a aplicação de
questionário no período de 25/11 a 01/12 , via formulário google - o olhar avaliativo das
atividades educacionais desenvolvidas em 2020 e as perspectivas para retomada das atividades
educacionais 2020/2021. O formulário aplicado visou o levantamento das diversas
possibilidades de retomada das atividades educacionais presenciais ou não presenciais (gráficos
01 a 05) de forma a subsidiar a elaboração deste Plano Emergencial Complementar 2020/2021.

A escuta (resposta as questões) contou com a participação de 234 pessoas envolvendo os
diversos segmentos, conforme gráfico 01:
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GRÁFICO 01: Segmentos que participaram da escuta - o olhar avaliativo das atividades
educacionais desenvolvidas em 2020 e as perspectivas para retomada das atividades
educacionais 2020/2021.

GRAFICO 02: Você concordou com a suspensão das aulas presenciais em 2020?
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GRÁFICO 03: Na sua percepção, as atividades não presenciais desenvolvidas
(atividades impressas disponibilizadas aos estudantes) foram satisfatórias?

GRÁFICO 04: Se fosse possível você decidir como finalizar o ano letivo 2020 (com
probabilidade para os meses de fevereiro e março) qual decisão você (professor, família,
estudantes, gestor, coordenador, conselheiro) tomaria?

GRÁFICO 05: Caso ainda não tenhamos vacina em abril/maio (provável período de
iniciar o ano letivo 2021) qual decisão você (professor, família, estudantes, gestor,
coordenador, conselheiro, etc) tomaria?
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As demais contribuições estão descritas, na íntegra, a seguir:
Mesmo q a escola retorne presencialmente não vou deixar minha filha ir pra aglomeração; Melhor voltar as aulas
presencias depois q tiver uma vacina aqui na cidade pra todos; Pelo fato do meu filho ter problemas respiratórios,
eu não autorizo que ele retorne as aulas presenciais antes da vacina. A prefeitura fez bem em suspender as aulas
presenciais, caso contrário estaríamos vivendo uma calamidade na saúde pública; Acredito que iremos ter mais
segurança no ambiente escolar quando toda a comunidade escolar e sociedade civil forem imunizados; O momento
ainda é tenso,a pandemia não acabou. Ao contrário, estão falando da segunda onda, é muito preocupantes essa
tomada de decisão. Poderia ser marcado momento do Discente na escola, com horári o agendado individualmente
para realização de atividade. Acho interessante a presença do estudante na instituição além de atividades não
presenciais; Prefiro iniciar o ano letivo 2021 com atividades híbridas, alternando dias de aulas presenciais com
atividades não presenciais apenas para o Ensino fundamental anos finais; Meus filhos aprendem melhor na escola.
Acredito que a decisão do isolamento social face a pandemia foi uma decisão sabia, mas o ensino não presencial é
difícil para nós que não tenho experiência em ensinar. Eu prefiro o bem-estar de minhas filhas, mas as atividades
não presenciais não surtem o mesmo efeito das atividades presencias. Toda forma de educação vale a pena.
Precisamos dar prioridade ao mais importante que no momento é a vida. Gost aria que tivesse aulas online para as
explicações dos assuntos ao aluno. Estamos vivendo um momento diferente e difícil em vários aspectos, dessa
maneira é necessário que volte as aulas com segurança para todos e sabemos que, nós profissionais ou os educan dos
faz parte do grupo de risco ou tem alguém muito próximo. Vamos escolher passar por esse momento com segurança
e cuidado dá saúde do corpo e da mente. Espero que em 2021 possamos desenvolver atividades híbridas, pois, os
alunos precisam do contato com a unidade escolar e principalmente com sua professora. Compreendo que as
atividades híbridas seriam mais enriquecedoras, porque o contato do educador com o educando é imprescindível,
mas não sei se as instalações estariam adequadas a todos e tem muitos funcionários com outros problemas de saúde.
A educação é importante, mas vamos cuidar das vidas, movidos pela fé que com prudência venceremos essa batalha
. Presencio as crianças brincando normalmente, tendo muito contato, sem usar máscara, para a escola coloc á-los em
distanciamento social e tomando os outros cuidados vai ser bastante desafiador. Enquanto persistir ausência de
medidas profilática, opto pelo retorno híbrido. Diante da ausência de medidas profilática, penso que as atividades
podem ser realizadas de forma híbrida, pois o contato com os alunos é fundamental para o desenvolvimento e
aprimoramento das metodologias. Para lidar com as incertezas da pandemia, o isolamento foi a medida sabia pro
momento, entretanto, o impacto na educação foi muito grande. Lidamos com os desafios e desconforto do uso da
tecnologia, como também, atendemos um público que em sua maioria não possuem ferramenta adequadas para
adaptar-se ao ensino não presencial. Cabe ainda salientar que o contato é fundamental para avaliação , a ssim, vejo
no ensino híbrido a oportunidade de aprimorar as metodologias e aplicação das atividades. Por mim não começava
as aulas sem a vacina pois meus filhos são pequenos não vão ficar usando máscara por que nem eu consigo ficar de
7h da manhã até 12h de mascaras então não a volta as aulas antes da vacina. Enquanto não acabar a pandemia não
mandarei meus filhos para sala de aula. As atividades remotas deveriam ser somadas com aulas online que
reforçariam a carga horária. Mediante situação cobro mais responsabilidade dos professores e coordenação de estar
cumprido as atividades online que ajuda muito nas duvida de pais e alunos. Estou satisfeita com as decisões até
então tomadas. Saúde sempre em primeiro lugar meus filhos minha vida! Sou mãe e professora, aula só depois da
vacina. Não podemos esquecer a educação de hoje está formando os profissionais que teremos amanhã. Eu, mãe de
thaiane eu gostei muito das atividades que colégio passava para a minha filha esse ano ela já sabe ler ela aprendeu
muito muito mesmo obrigado todos vocês. Espero que chegue logo à vacina. Providenciar um curso, basicão, de
informática para as professoras e secretárias escolares; Distribuir apostila com passo a passo, e com imagem, de
como utilizar o Word e demais funções fundamentais para o momento em que estamos vivendo; Cobrar a
manutenção dos notebook das escolas, para que estejam em boas condições para formatação de documentos e demais
funções; solicitar, mais vezes, documentos digitalizados para que as professoras possam se fa miliarizar mais com o
mundo tecnológico e deixar tudo mais organizado. Enquanto não tivermos a vacina, é imprudente iniciar atividades
presenciais. Se iniciar as aulas em 2021 e não estiver vacina eu não vou mandar minha filha para a escola
simplesmente pelo fato dela não saber, manter a máscara o tempo todo no rosto, e por não saber a necessidade de
fazer a higienização das mãos e também ela não sabe a importância de manter o afastamento das pessoas, a idade
dela ainda não permite ela entender a importância de tudo isso. O direito à vida está acima de qualquer decisão, seja
ela planejada ou não. Precipitar decisões que exponham à vida é submetê-la a um novo aborto: o do sujeito
juntamente com seus sonhos. Mesmo se a escola começar em 2021 e tiver ainda na p andemia não vou deixar minha
filhar ir pro meio de aglomeração. Sinto muitas saudades dos meus alunos, mas é o sentimento de amor que faz com
que eu deseje o estudo com atividades não presenciais. Tenho turma multisseriadas ( 3 ) ficaria bem difícil trabal har
com as atividades híbridas, alternando dias de aula presenciais com atividades não presenciais. Precisamos preservar
vidas... Proteger quem amamos. A retomada das aulas presenciais, sem a chegada da vacina, é muito arriscada, pois
o retorno das atividades presenciais expõe mais pessoas ao risco de contaminação, causando um risco bem maior.
A partir de um levantamento realizado pela escola podemos notar que há um número expressivo de pais, alunos e
até profissionais que fazem parte do grupo de risco. Portanto, sem a vacina, o mais viável é iniciarmos o ano letivo
de 2021 com atividades não presenciais dando continuidade à mediação tecnológica e atividades impressas
disponibilizadas aos estudantes e garantir mais segurança tanto para a comunidade escolar c omo também para
demais pessoas. Acho que se tomarmos os devidos cuidados poderemos retomar aos poucos as aulas presenciais.
Sei que todos os envolvidos querem o melhor para nossas crianças. Prefiro que continuar como está sem aula
presenciais pra proteção dos nosso aluno .
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MONITORAMENTO E REGISTRO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

IMPLEMENTADAS EM 2020

Em virtude da suspensão das atividades escolares em nosso município, no período de 19 de
março a 07 de dezembro de 2020 em decorrência da pandemia de coronavírus10, a secretaria
de educação (re)pensou o planejamento estratégico da gestão da educação o que implicou em
redirecionamentos na gestão escolar em suas diversas dimensões tendo em vista assegurar o
direito à educação.
Assegurar o direito à educação, ainda que, em um contexto pandêmico, se revelou urgente em
seu sentido mais amplo, que extrapola a educação escolar - o direito à educação enquanto
direto social, conforme preconiza o art. 6º do Capítulo II da Constituição Federal.
Nesse sentido, a secretaria de educação
apresentou a proposta de um plano
no
emergencial 2020 com frentes de
trabalho

diversas,

para

públicos
os

diversos, respeitando as singularidadess e
potencialidades do contexto local. Um
plano emergencial que buscou tencionar
nar
um novo olhar para o papel social da
escola na prática – desenvolvimento
nto
pleno dos sujeitos, o que implica agregar
gar
a educação formal e não formal.
As frentes de trabalho implementadas foram três, a saber: Rádio Educativa “informando e
formando à serviço da vida”; Estudo orientado: “do referencial para o currículo local”; e,
Orientação conjunta (Seduc e CME) às unidades escolares para proposição de atividades
junto aos estudantes: “autonomia e aprendizagem”

10

O coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada por um novo vírus que nunca havia sido
identificado em humanos.
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5.1 RADIO EDUCATIVA: “INFORMANDO E FORMANDO À SERVIÇO DA VIDA”

Objetivo: Fomentar, através da ação intersetorial, a difusão de
conhecimento por meio do rádio de forma a contribuir para o
exercício pleno da cidadania com temáticas que subsidiem o
desenvolvimento do senso crítico e a construção de novos valores
para a vivência familiar e comunitária.
Descrição sumária: Programa na rádio comunitária local, foi
efetivado semanalmente, com duração de 60 (sessenta) minutos,
para tratar de temáticas específicas, baseadas nos eixos
estruturantes – competências socioemocionais e temas
integradores, na perspectiva de alargar o diálogo com toda a
população favorecendo o bem-estar emocional e social da
população em geral. (VARZEDO, 2020, p. 40)

Monitoramento:
onitoramento: Os programas
program da Radio Educativa, uma ação em parceria com a Rádio
Varzedo
rzedo 87.9 FM, foram
f
realizados
reali
as sextas-feiras, no horário das 12h00min, e reprisado às
17h00min30,
h00min30, totalizando entre o período de 15 de maio a 18 de dezembro de 2020 em 32
edições,
ições, com temáticas diversas,
diversa conforme tabela a seguir:

Tabela 09 – Programas efetivados pela frente de trabalho “Radio Educativa” em 2020.

DATA

ABORDAGEM DO PROGRAMA RÁDIO EDUCATIVA

15/05 - A Educação em tempos de pandemia - Plano Emergencial 2020 - “O
direito à educação à serviço da vida”.
22/05
Saúde Emocional no contexto do distanciamento social (Parte I) Orientações psicólogas para o período de pandemia.
29/05
Diálogo sobre o Plano Emergencial de Educação – Frente de trabalho
Estudo orientado (re)elaboração do referencial curricular
municipal.
05/06
Diálogo sobre o Plano Emergencial de Educação – Frente de trabalho
Orientação conjunta (Seduc e CME) às unidades escolares para
proposição de atividades junto aos estudantes: “autonomia e
aprendizagem”
12/06
Emancipação política de Varzedo
19/06
26/06
03/07
10/07

Políticas da Educação: um diálogo sobre a alimentação escolar e a
educação inclusiva
Panorama das representatividades frente às atividades escolares
Diálogo sobre o território: aspectos da territorialidade
(re)elaboração do Referencial Curricular Varzedense
Diálogo sobre a modalidade da Educação de Jovens e Adultos

na
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07/08

Diálogo sobre a modalidade da Educação Especial na perspectiva
inclusiva
Diálogo sobre a modalidade da Educação do Campo: desafios e
possibilidades na contemporaneidade
Diálogo sobre a pandemia: o olhar da ciência e relato da experiência
médica
I Edição Especial em Homenagem ao Dia do Estudante

14/08

II Edição Especial em Homenagem ao Dia do Estudante

21/08

Recomendações nutricionais em tempos de pandemia – Parte I

28/08

O impacto da pandemia dentro das relações religiosas

04/09

O Esporte em tempos de pandemia

11/09
18/09

Impactos da pandemia do coronavírus na história, na cultura e na vida
em sociedade
A arte e seu poder terapêutico em período de pandemia

25/09

Reflexões e sensibilização: Setembro Amarelo

02/10

Como chegar a Terceira idade com saúde e disposição?

09/10

Edição em Homenagem às Crianças do nosso município

16/10

Edição Especial em Homenagem ao Dia dos Professores

23/10

A conquista do direito ao voto no Brasil

30/10
06/11

Orientações referentes a consulta pública para apreciação do
Referencial Curricular Varzedense.
Orientações para a comunidade no dia do Pleito Eleitoral I

13/11

Orientações para a comunidade no dia do Pleito Eleitoral II

20/11

Reflexões sobre as lutas e conquistas do negro na sociedade brasileira

27/11

Orientações da Vigilância Epidemiológica sobre coronavírus:
possível segunda onda (Parte I).
Orientações da Vigilância Epidemiológica sobre coronavírus:
possível segunda onda (Parte II).
Recomendações nutricionais em tempos de pandemia – Parte II

17/07
24/07
31/07

04/12
11/12
18/12
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Plano Emergencial da Educação 2020: Um balanço das frentes de
trabalho e as perspectivas para retomada das atividades educacionais
em 2021.

Cada programa contou com um roteiro com breves contextualizações e questões, elaborado pela
equipe da secretaria de educação. A mediação de todos os programas foi realizada pelo diretor
do departamento de cultura da secretaria de educação.

Para avaliar a frente de trabalho “Rádio educativa”, foi disponibilizado para a comunidade
varzedense uma pesquisa, via google formulário. A pesquisa contou com a participação de 100
pessoas dos diversos segmentos (Gráfico 06) e apontou os seguintes resultados:
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GRAFICO 06: Segmentos que participaram da pesquisa sobre a Rádio educativa.

GRÁFICO 07: Você tem conhecimento que a Rádio Educativa é uma das ações do Plano
Emergencial elaborado para o período de suspensão das aulas presenciais?

GRÁFICO 08: Você tem ouvido o Programa da Rádio Educativa?
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GRÁFICO 09: Você costuma ouvir os programas através de qual veículo de
comunicação?

GRÁFICO 10: Quais as temáticas abordadas no programa você mais gostou?

GRÁFICO 11: Como você avalia os programas transmitidos pela Rádio educativa?
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A pesquisa ainda trouxe contribuições acerca de qual temática, caso o programa “Rádio
Educativa” tenha continuidade no ano de 2021, os pesquisados gostariam que fossem
abordadas, a saber:

Temas intercurriculares do Referencial Curricular Varzedense; Educação; Atualidades; Educação online; Família;
Economia; Educação no seu lar; Estudos e profissões; História, Cultura e Arte; Conteúdo para quem sofre de
ansiedade; Amor ao próximo, igualdade, perseverança, respeito, etc; Convivência; Radia escola; Sugiro médicos
para o idoso, criança saúde para toda população varzedenses; cultura gamer; Sedentarismo; Continuar discutindo
sobre o plano emergencial; a importância dá Atividade física para a saúde do corpo e mente; Educação, Esporte e
interatividade; Salvação da alma; Sobre Educação Financeira; Cidadanias; Relações familiares em tempos de
pandemia; Família é escola uma parceria que dar certo; Música; Ajudar mas o prossimo e ñ escolher que melhor
ou pior; Respeito as diversidades; Utilização das Redes Sociais a favor da educação para crianças, adolescentes e
jovens; Estudando on line: um guia rápido / ou 10 passos para você se adaptar às novas tecnologias; o computador
como recurso ou ferramenta de aprendizagem ( e/ou ensino). - esse último seria essencialmente p professores;
Educação e saúde; Prevenções na volta as aulas; Meio ambiente; A importância da família com a escola;
Diversidade cultural, com enfase nas origens da nossa cidade; agricultura familiar; Um novo olhar ao retornar as
aulas pós pandemia; Reprisar os mesmos temas com outros profissionais. Em alguns casos que sejam os mesmos.
Ação top nota 10; Sobre a educação; Sobre a defesa da criança e adolescente (pode-se ver com algum Conselheiro
Tutelar); saúde do idoso, alimentaçÃo saudável, agricultura familiar; Esporte; Saúde; Autoconhecimento (
Palestra motivacional); Carona; Participação da família no programa da Rádio Educativa; Racismo; Como manter
a saúde na Quarentena.; Para que a educação não venha a parar! Volencia em geral; Participação da família no
programa da Rádio Educativa; Bullying e Rotina das crianças em tempo de pandemia; Saúde mental nesse período
de pandemia; Uma nova orientação Médica e Psicológica; Educação e saúde é essencial; Não sei; Critérios para
um melhor aprendizado do aluno, com as atividades remotas pois, nem todos têm acesso à internet; Saúde
psicológica; Saúde (atualizações sobre o corona); Diversidade Cultural da região; Teatro; Musica; Racismo; Tudo
sobre nossa Varzedo; Respeito e Igualdade; Saúde e alimentação saudável; Cuidados necessários com o nosso
corpo; ࠔUma das grandes questões da pandemia são as consequências psicológicas para os indivíduos
relacionadas ao isolamento e ao medo; Um novo olhar para educação; Família e escola. Parceria que dá certo;
Cidadania.

Importante salientar que a pesquisa se deu apenas pelo google formulário, portanto, apenas os
que tinham acesso a internet conseguiram participar. Esse contexto, aponta para a necessidade
de democratizar ainda mais essa escuta, quando retornar as atividades em 2021 fazendo uso de
outras estratégias, além do google formulário.

5.2 ESTUDO ORIENTADO: “DO REFERENCIAL (DCRB) PARA O CURRÍCULO
LOCAL”
Objetivo: Possibilitar espaço de estudo e apropriação do DCRB de
forma a instrumentalizar as tomadas de decisões para o referencial
curricular municipal com atenção ao direito à educação e a
aprendizagem à serviço da vida.
Descrição sumária: Muitas são as demandas para a política de
educação local, na garantia do direito à educação, do direito à
aprendizagem, amparadas no Plano Municipal de Educação-PME e
alinhadas com as políticas nacionais. Dentre elas, buscando uma
coerência com as ações já iniciadas, em regime de colaboração desde
2018, continuadas em 2019 pelo município e projetadas para 2020,
destacamos a apropriação do Documento Curricular Referencial da
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Bahia-DCRB. A proposição do estudo contempla dois ciclos, o
primeiro referente aos textos introdutórios do DCRB (em anexo) que
subsidiará outras frentes de trabalho; o segundo, a ser sistematizado,
referente as etapas da educação infantil e ensino fundamental. O
estudo será realizado pela equipe da secretaria individualmente, e
pelos profissionais das escolas ficará a critério da decisão coletiva
(individual ou em grupos, ainda que não presencial). O
encaminhamento para os estudos, em virtude do distanciamento
social, será via grupo de WhatsApp criado e coordenado pelo
Departamento Pedagógico. Após os estudos, caso estejam ainda em
distanciamento social será realizada reunião via Hangout para
socialização e discussão dos estudos e sistematizações.
Sistematizações essas que subsidiarão as modificações alterações ou
elaboração dos textos introdutórios/diretrizes/documento do próprio
município.

Monitoramento: O estudo orientado do Referencial Curricular foi iniciado com a equipe
técnica da secretária de educação, gestores, coordenadores pedagógicos escolares e
articuladores de área (a priore, o estudo dos textos introdutórios do Documento Curricular
Referencial da Bahia-DCRB e da Resolução CEE/BA 137/2019). No momento da expansão
dos estudos para os demais profissionais da educação, o município aderiu ao Programa de
(Re)elaboração dos Referenciais Curriculares dos Municípios Baianos coordenado pela
Undime-Ba, em parcerias com a Ufba, a Uncme e o Itaú Social, cujo objetivo era “realizar
ação formativa conjunta para que todos os municípios baianos possam construir e terem
homologados seu Referencial Curricular, preferencialmente, tendo como base o Documento
Curricular Referencial da Bahia, contemplando adaptações/contextualizações locais e
territoriais”.

Com a adesão o município além de assinar um termo de compromisso (atribuições do município
no contexto do programa) instituiu uma comissão de
governança através da Portaria n 02/2020, com
representação

dos

diversos

segmentos

para

coordenar/articular a (re)elaboração do referencial
curricular do município de Varzedo, primando pela
participação e escuta à comunidade. A comissão de
governança acolheu as proposições da agenda de
trabalho do programa, juntamente com os Grupos de
Estudos e Aprendizagens – GEA’s, cumprindo as
três etapas propostas.
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O texto preliminar produzido foi submetido à Consulta Pública (relatório da consulta em anexo)
para apreciação visando colher subsídios e contribuições para sua versão final no período de 01
a 08 de novembro de 2020, sendo o dia 01 para apreciação/conhecimento da organização da
consulta via Regimento Interno e de 02 a 08 para apreciação dos textos do Referencial. A
consulta, em formato online, foi realizada via site11 criado para esse fim, o qual foi divulgado
nas mais variadas redes sociais (WhatsApp, Instagram, e-mail, blog, etc) de forma a possibilitar
a manifestação dos que tivessem interesse em participar. A organização e condução da
audiência pública foi de responsabilidade da Comissão Municipal de Governança, a qual criou
o site e cronograma para efetividade da consulta.

A consulta Pública contou com a participação de 279 pessoas
e foi aprovado sem ressalva por 95% dos participantes, 2%
aprovaram parcialmente em virtude apenas do tema
intercurricular sobre a diversidade (na abordagem sobre
Gênero)

e

3%

pontuaram

que

não

concordavam,

exclusivamente, com o texto que trata da educação para
relações de gênero no contexto do tema intercurricular
diversidade (na abordagem sobre Gênero).

Paralelo a consulta pública e aos tramites do Referencial
Curricular varzedense no CME, foi realizado, o concurso de
desenhos “Varzedo, nossas culturas e riquezas”, (na mesma
modalidade de atividades não presenciais desenvolvidas pelos
estudantes) com o objetivo de ilustrar o referencial curricular
na ocasião de sua diagramação.

Após a análise das contribuições pela Comissão Municipal de Governança, tendo em vista a
pertinência, relevância e coerência, as mesmas foram incorporadas ao texto em sua versão final
e entregue a Secretária de Educação, a qual procedeu o encaminamento do Referencial ao
Conselho Municipal de Educação – CME para leitura, análise, considerações necessárias e,
emissão de Ato Normativo e orientador em vista da implantação da Política de Currículo nas
unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino através da (re)elaboração do Projeto

11

https://sites.google.com/view/consultapublicavarzedo/p%C3%A1gina-inicial
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Político Pedagógico e, consequentemente, das demais documentações pedagógicas. O
Referencial encontra-se em análise no CME.

Em 15 de dezembro/2020, o CME emitiu Parecer nº 03/2020 sobre a “análise do Referencial
Curricular Varzedense”. Logo depois, em 16 de dezembro/2020, emitiu a Resolução nº 02/2020
regulamentando a implementação do Referencial Curricular Varzedense-RCV nas instituições
educacionais integrantes do Sistema Municipal de Ensino, e dá providências correlatas. Em 18
de dezembro, a Secretária de Educação, através da Portaria nº 27/2020, homologou o Parecer e
a Resolução do CME/Varzedo/Ba que aprova o Referencial Curricular Varzedense e dá outras
providências".

5.3 ORIENTAÇÃO CONJUNTA (SEDUC E CME) ÀS UNIDADES ESCOLARES PARA
PROPOSIÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AOS ESTUDANTES: “AUTONOMIA E
APRENDIZAGEM”. (orientação em anexo)
Objetivo: Primar pela agenda de aprendizagem dos estudantes da rede
municipal com a proposição de atividades diversas à luz dos eixos
estruturantes (competências socioemocionais e temas integradores),
respeitando a autonomia dos estudantes para resolução das atividades e
da família para o apoio.
Descrição sumária: orientação conjunta (secretaria de educação e
conselho municipal de educação) as unidades escolares para elaboração
de plano de ação frente ao contexto do distanciamento social, referente
a proposição de atividades diversas para os estudantes, da educação
infantil, ensino fundamental e EJA a serem elaboradas, encaminhadas
(material sobretudo físico) e mediadas pelos professores (pelos
possíveis canais de comunicação). As atividades deverão tomar como
ponto de partida os eixos estruturantes desse plano emergencial e o PPP
de cada unidade escolar. O plano de ação precisa ter em sua estrutura
elementos básicos que serão definidos pelo departamento pedagógico,
incluindo instrumentos de monitoramento e avaliação que culminará
com um relatório a ser apreciado por uma comissão específica criada
para esse fim, vislumbrando, aproveitamento ou não de carga horária
para somar as das atividades presenciais.

Monitoramento: Em mãos do Plano Emergencial 2020 da Secretaria de Educação e da
orientação conjunta (SEC/CME), todas as unidades escolares sistematizaram o seu “Plano
Emergencial Escolar”, os quais se encontram-se impressos na Unidade Escolar, na Secretaria
de Educação e no CME e tem arquivos enviados para o email da secretaria de educação,
contendo no corpo do texto:
ITENS
1 – Capa

DESCRIÇÃO
Nome da escola; título do Plano Emergencial; local, mês e ano; imagem de
fundo (opcional).
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2- Folha de rosto

Nome da escola; texto descritivo sobre a criação do plano e motivo de sua
elaboração (máximo de 8 linhas recuado a direita 4 centímetros); autores do
plano; local, ano e mês.
Que fale sobre o planejamento ou período de incertezas que estamos vivendo.

3- Mensagem (opcional)
4- Sumário

Colocar todos os itens que serão contemplados com o plano e suas respectivas
páginas.
Falar de forma breve sobre o plano, justificar o porquê de sua criação, base
legal e quais pontos irão ser abordados; citar o objetivo do plano (pode
consultar o plano emergencial da Secretaria); criar os objetivos específicos;

5 - Introdução

6- Contexto histórico e
situacional da escola

Falar de forma sucinta: sobre a existência e importância da escola para a
comunidade; sobre o momento que estamos vivendo; sobre a realidade social
e econômica dos alunos/famílias e profissionais de educação de nossa escola;
sobre as formas de comunicação mais usadas na escola antes da pandemia e
as que serão usadas no para o plano de ação emergencial; sobre o acesso aos
recursos tecnológicos (whatsapp e computador) e os dados coletados sobre o
acesso a internet. (consultar informações da seção 3 do Plano emergencial da
Secretaria);

7 – Proposta pedagógica
x Atividades
pedagógicas
não
presenciais
para os
estudantes;

Frentes de trabalho citadas pela secretaria que a escola vai atuar voltadas para
o estudantes/ família e voltada para os professores e demais funcionários;
Frente de trabalho voltadas aos estudantes: Fundamentar as atividades
pedagógicas não presenciais aos estudantes com os eixos norteadores do Plano
- temas integradores e competências socioemocionais, (consultar seção 5 do
plano emergencial da secretaria)

x

Estudo
orientado
para os
profissionais
da
educação;

Realizar detalhamento das atividades não presenciais atendendo as
orientações da frente de trabalho 7.3 constantes no plano emergencial da
secretaria e as definidas pelo departamento pedagógico nessa orientação, a
saber:
- Objetivos; habilidades a serem contempladas, atividades propostas (com
orientações), estimativa de carga horária para cada atividade ou conjunto de
atividades; instrumentos de acompanhamento da aprendizagem dos estudantes
pelos professores (tanto para as atividades e orientações impressas -entregue
a todos- quanto as que utilizarem outros recursos - grupos de zap, blog...)
Frente de trabalho voltadas aos profissionais da educação:
Consultar a frente de trabalho 7.2 – estudo orientado constante do plano
emergencial e detalhar como vai ser efetivado o estudo (individual, agrupado),
criar cronograma estabelecendo períodos do estudo e os registros conforme
orientação por seção.

8- Monitoramento e avaliação

Como monitorar a aprendizagem dos estudantes? Como as ações do plano
serão avaliadas? A cada quinzena para depois ser repensadas? As atividades
enviadas para os estudantes serão distribuídas e recolhidas de que forma? O
professor irá analisá-las durante a quarentena para fazer as intervenções ou no
final, para as intervenções serem no retorno?
Sugestão: criar ficha para monitorar cada ação.

09- Considerações parciais
10- Referências
11- Anexos

Potencialidades, possibilidades e desafios. Percepções...
Conforme ABNT
Colocar todo o planejamento feito pelas coordenadoras, cópias das atividades
e outros materiais enviados para as residências; fichas de monitoramento.

Após implementação, por cada unidade escolar, do seu plano emergencial, as unidades
sistematizaram relatório (também orientado, conforme anexo 2) e encaminharam para a
secretaria de educação. Sobre a apreciação dos relatórios de efetividade dos planos
emergenciais das unidades escolares, destacamos os seguintes pontos:
63

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N98AH9LZMWPURKTPRH/MVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Varzedo

Quinta-feira
4 de Fevereiro de 2021
65 - Ano - Nº 2279

5.3.1 MONITORAMENTO

5.3.1.1 Da elaboração das atividades impressas:
Partindo do Plano Emergencial 2020 e acolhendo a normativa da BNCC, os Temas Integradores
do DCRB e o Projeto Político Pedagógico, os planejamentos pedagógicos realizados para a
Educação Infantil e para o Ensino Fundamental e respectivas modalidades de ensino, ocorreram
através de reuniões presenciais e online com as coordenadoras pedagógicas e articuladores de
área (no caso dos Anos Finais do Ensino Fundamental) das unidades escolares. Esses
profissionais por sua vez, num segundo momento mediavam os encontros pedagógicos com os
professores no espaço na “atividade complementar”. Nesses encontros eram efetivados os
planejamentos das atividades de cada Remessa/Bloco de atividades, contendo temáticas
específicas, com a finalidade de serem respondidas pelos estudantes de maneira não presencial.
Ao receber as atividades elaboradas pelas professoras, as coordenadoras das escolas, apoiadas
pelas coordenações de etapas da Secretaria de Educação faziam a seleção e a formatação das
atividades classificadas como de “baixa, média e alta complexidade12” optando por utilizar
Blocos de Atividades unificados para cada grupo etário da Educação Infantil (creche e préescolar) e para cada ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais. Nos anos finais do Ensino
Fundamental as atividades unificadas foram por ciclos, 6º e 7º anos e 8º e 9º anos. Para tanto,
foi priorizado as competências, objetos de conhecimento e habilidades da BNCC e do DCRB,
inicialmente, os que eram comuns aos referidos anos/ciclos, posteriormente, ampliando para
especificidades de cada ano, mas no contexto da problematização unificada.
As impressões das atividades foram realizadas nas próprias escolas com exceção das escolas da
zona rural, as quais forma impressas na Secretaria de Educação, exceto os dois últimos blocos,
impressos nas próprias unidades escolares.
É oportuno ressaltar que o registro do planejamento do professor, ainda que em atividades nãopresenciais, continuaram sendo efetivados (em instrumento próprio) e constam nos arquivos
das unidades escolares, onde se evidencia que os mesmos partem dos eixos estruturantes do
Plano Emergencial 2020 e contemplam os direitos de aprendizagem e os Campos de
12

Baixa Complexidade (atividades com questões mais objetivas – estima-se que o aluno empreenda uma média
de 01h para resolução); Média Complexidade (atividades que envolvem questões objetivas e subjetivas com mais
diversidade textual também - estima-se que o aluno empreenda uma média de 02h para resolução); Alta
Complexidade ( atividades que envolvem questões objetivas e subjetivas, demandam pesquisa e produção textual
e outras… - estima-se que o estudante empreenda um tempo de até 03h para resolução).
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Experiências (Educação Infantil) e as Competências, Objetos de conhecimentos e Habilidades
(Ensino Fundamental, inclusive na modalidade de ensino EJA).

Partindo da opção de trabalho com atividades impressas e que a carga horária estipulada
perspectivava o possível tempo (médio) de resolução pelo estudante, dentro de sua autonomia
e respeitando as condições de apoio às atividades pelos familiares ou outros, acolheu-se o
calendário 2020 - Quadro 06 (sendo a data de 19 de março o último dia de sua implementação)
e foi sistematizado um novo calendário (Quadro 07) para atender as especificidades das
atividades propostas para o contexto pandêmico em sintonia com o Plano Emergencial 2020.

QUADRO 06: Calendário Padrão 2020 (constante da Portaria de Matrícula 2020 - antes
da pandemia).
CALENDÁRIO ESCOLAR PADRÃO - 2020
ATIVIDADES

PERÍODO

Encontro de preparação ao Ciclo Formativo I

11 a 14-02

Ciclo Formativo I

26 a 28-02

Ciclo Formativo II

A definir

Ciclo Formativo III
Início do Ano Letivo
Recesso da Semana Santa
Recesso Junino

A definir
02-03
08 a 12-04
20 a 30-06

Término do Período Letivo

07-12

Total de Dias Letivos
Resultados Parciais do Rendimento Anual dos Alunos
Estudos de Reorientação e Avaliação Final
Resultados Finais do Rendimento Anual dos Alunos

200
07-12
07 a 14-12
15 a 16-12

Entrega das Atas dos Resultados Finais

De 16 a 17-12
QUADRO LETIVO
Nº DIAS LETIVOS

MESES

PERÍODO

MARÇO
ABRIL
MAIO

02 a 31
01 a 30
01 a 31

22
18
20

JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

01 a 21
03 a 31
01 a 31
01 a 30
01 a 31
01 a 30
01 a 07

14
22
21
21
19
20
05

----

182

TOTAL

SÁBADOS
LETIVOS
07 e 21
04 e 25
09 e 23
06
11 e 25
15 e 29
12 e 26
17 e 31
07 e 21
05
18

DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES
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UNIDADE

PERÍODO

1ª
2ª
3ª

Nº DE DIAS
LETIVOS
66
66
68

02/03 a 30/05
03/06 a 04/09
08/09 a 07/12

CONSELHO DE
CLASSE
06/06
12/09
A definir

Esse calendário foi efetivado até o dia 19 de março de 2020. A Educação Infantil e o Ensino
Fundamental (anos iniciais) computaram 14 dias letivos, totalizando em 56h. O ensino
Fundamental (anos finais) por ter iniciado no dia 07 de março, computaram o equivalente a
35h.

Quadro 07: Calendário complementar ao Calendário Padrão 2020 (específico para as
atividades educacionais não presenciais - 2020).
CALENDÁRIO ESCOLAR IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - PLANO
EMERGENCIAL –2020
ATIVIDADES
(Re)planejamento – atividades não presenciais (de baixa, média e alta complexidade) sem
mediação tecnológica.
Ciclo Formativo II – Elaboração do Referencial Curricular Varzedense - RCV
Início das atividades não presenciais (entrega das atividades)
Recesso Junino
Término (parcial) das atividades educacionias no ano civil 2020
Sistematização dos resultados Parciais do Monitoramento da Aprendizagem dos Alunos - I
Sistematização dos resultados Parciais do Monitoramento da Aprendizagem dos Alunos - II
Plantão Pedagógico nas unidades escolares
QUADRO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

Remessa 01
28 a 30/04

28 nas Escolas
29 e 30 entrega em domicílio

Período
de
resolução
pelos
alunos
29-04 a
11-05

Remessa 02
12 a 14/05

12 nas escolas
13 e 14 entrega em domicílios

13-05 a
25-05

Remessa 03
26 a 28/05

26 nas escolas
27 e 28 entrega em domicílios

Remessa 04
16 a 18/06

15 nas escolas
17 e 18 entrega em domicílios

Remessa 05
14 a 16/07

14 nas escolas
16 e 17 entrega em domicílios

15-07 a
10-08

Remessa 06
11 a 13/08

11 nas escolas
12 e 13 entrega em domicílios

12-08 a
14-09

Remessa 07
15 a 17/09

15 nas escolas
16 e 17 entrega em domicílios

16-09 a
19-10

Remessa 08
20 a 22/10

20 nas escolas
21 e 22 entrega em domicílios

21-10 a
23-11

Dias para Entrega das atividades
(remessas/blocos)

CH estimada para resolução das
atividades pelos alunos
EI
EF 1 EF 2
EJA

40h

58h

65h

65h

PERÍODO
01 a 24-04
13-04 a 29-10
28-04
20 a 30-06
07-12
13-06
07-12
09 a 11-12

Dias para Devolução das
Atividades

12 a
14/05

12 nas escolas
13 e 14 recolhimento
nos domicílios

40h

60h

61h

61h

26 nas escolas
26 a
28/05 27 e 28 recolhimento

30h

40h

36h

36h

15 nas escolas
16 a
18/06 17 e 18 recolhimento

56h

75h

85h

85h

14 nas escolas
14 a
16/07 16 e 17 recolhimento

56h

70h

77h

77h

60h

75h

75h

62h

75h

76h

76h

75h

74h

74h

nos domicílios

27-05 a
15-06
17-06 a
13/07

nos domicílios

60h

75h

11 a
13/08
15 a
17/09
20 a
22/10
24 a
26/11

nos domicílios
11 nas escolas
12 e 13 recolhimento
nos domicílios
15 nas escolas
16 e 17 recolhimento
nos domicílios
20 nas escolas
21 e 22 recolhimento
nos domicílios
24 nas escolas
25 e 26 recolhimento
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nos domicílios

404 528
549
549
TOTAL CARGA HORÁRIA:
27-11 a 06-12 Correções das atividades, monitoramento da aprendizagem e sistematização de parecer individual dos alunos
PROGRAMA RÁDIO EDUCATIVA
Período
Dia de exibição do Estimativa (tempo do
Quantidade de programas
Carga horária total dos
Programa
programa)
previstos
programas
Maio
a
Toda sexta feira as
60 minutos
30 programas
30 h
dezembro
12h e reprisado as 17h
2020
DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES
(Sistematização de parecer individual dos alunos via instrumento de
Monitoramento da Aprendizagem)
UNIDADE
PERÍO
CH
Parecer descritivo
DO

Monitoramento da Aprendizagem - I

02/03 a EI
13/07
EF 1
EF 2
EJA

Monitoramento da Aprendizagem – II

Monitoramento da Aprendizagem - III

15/07 a EI
07/12 EF 1
EF 2
EJA
efinir em
2021

56h(presenciais) + 166h (não presencial) +
09h (radio)= 231h
56h(presenciais) + 233h (não presencial) +
09h (radio)= 298h
35h(presenciais) + 247h (não presencial) +
09h (radio)= 291h
56h(presenciais) + 247h (não presencial) +
09h (radio)= 291h
238h (não presencial) + 21h (radio)= 259h
295h (não presencial) + 21h (radio)= 316h
302h (não presencial) + 21h (radio) = 323h
302h (não presencial) + 21h (radio)= 3236h

186h (no mínimo)

13/06

07/12

A definir para 2021

As Remessas/blocos de atividades foram organizadas e distribuídas em 08 (oito) momentos, a
saber:
Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais:
Bloco de Atividades I de 29/04 a 08/05:
xCompetência Geral - Autoconhecimento e Autocuidado.
Bloco de Atividades II de 12/05 a 25/05:
xCompetência Geral - Empatia e Cooperação (Família).
Bloco de Atividades III de 26/05 a 08/06:
xCompetência Geral - Responsabilidade e Cidadania;
xTema Integrador - Diretos Humanos (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Bloco de Atividades IV de 16/06 a 14/07:
xCompetência Geral - Repertório Cultural.
Bloco de Atividades V de 15/07 a 11/08:
xCompetência Geral - Repertório Cultural;
xTema Integrador/Contemporâneo - Educação para a Diversidade.
Bloco de Atividades VI de 11/08 a 08/09:
xCompetência Geral - Argumentação;
67

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N98AH9LZMWPURKTPRH/MVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Varzedo

Quinta-feira
4 de Fevereiro de 2021
69 - Ano - Nº 2279

xTema Integrador/Contemporâneo - Educação Ambiental.
Bloco de Atividades VII de 15/09 a 13/10:
xCompetências Gerais - Trabalho e Projeto de Vida /Responsabilidade e Cidadania;
xTema Integrador/Contemporâneo - Educação para o Trânsito.
Bloco de Atividades VIII de 20/10 a 18/11.
xCompetências Gerais - Empatia e Cooperação/Responsabilidade e Cidadania;
Ensino Fundamental Anos Finais e EJA:
Bloco de atividades 01 - Área do conhecimento: Linguagem
x Tema: Saúde e Cidadania
Bloco de atividades 02 - Área do conhecimento: Matemática e Ciências da Natureza
x Tema: Saúde e Cidadania
Bloco de atividades 03 - Área do conhecimento: Ciências Humanas
x Tema: Saúde e Cidadania
Bloco de atividades 04 - Área do conhecimento: Linguagem, Matemática e Ciências
Humanas
x Tema:Cultura Digita, Edução Finaceira para o consumo; Educação em Direitos
Humanos.
Bloco de atividades 05 - Área do conhecimento: Linguagem – Morfologia, MatemáticaOperações fundamentais , Ciências da Natureza – Biodiversidade; Ciências Humanas Identidade Cultural; Espaço Geográfico
Bloco de atividades 06 - Área do conhecimento: Linguagem- Morfologia; MatemáticaGeometria; Ciências da Natureza- Impactos ambientais; Ciências Humanas - Os lugares
e o tempo cronológico
Bloco de atividades 07 - Área do conhecimento: Linguagem- Morfologia; MatemáticaDeaafios matemáticos e situações problema; Ciências da Natureza- Fontes de energia;
Ciências Humanas - Espaço geográfico (os lugares e as paisagens no tempo da sociedade)
Bloco de atividades 08 - Área do conhecimento: Linguagem- Violência doméstica e
social; Matemática- conomia e consumo consciente; Ciências da Natureza- Economia e
consumo consciente; Ciências Humanas- Agricultura
O Atendimento Educacional Especializado – AEE também atuou com algumas estratégias
visando dar continuidade ao trabalho realizado na sala de recursos multifuncionais, mesmo na
tipologia de atividades não presenciais, a exemplo da elaboração de materiais impressos,
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apresentando os recursos necessários para favorecer a realização dessas atividades pelo
estudante público da Educação Especial.
A coordenação da Educação Especial da rede e também responsável pelo AEE, primando
pelo direito de aprender dos alunos, procurou da melhor forma possível elaborar, propor e
realizar diversas atividades que pudessem atrair a atenção e propiciar a concentração dos
alunos em casa, para que eles fossem capazes de aprender e desenvolver-se de acordo com
seu ritmo, todas as formas de linguagem corporal, oral e visual, o desenvolvimento da escrita
e da leitura, trabalhar habilidades de psicomotricidade, coordenação motora, sentimentos e
emoções, raciocínio, percepção visual, conceito, entre outros.
Para fortalecer ainda mais essas ações, na necessidade de atendimento específica às famílias,
o AEE efetivou orientações através de telefone e WhatsApp. Essas orientações auxiliaram
os responsáveis desses estudantes a passarem esse momento difícil de forma mais tranquila
e organizada. Diante de todo percurso e das práticas desenvolvidas foram observadas a
participação e interesse por parte de pais/responsáveis e alunos nas atividades apresentadas

5.3.1.2 Do acesso (distribuição) das atividades:
Antecedendo a entrega das atividades, sempre era divulgado nas mídias sociais (radio, blog,
grupos de whatsaap, etc.) o período e local da entrega.
O primeiro dia da entrega era realizado na própria unidade
escolar, para os alunos que residiam em seu entorno. Para os
alunos que residiam na zona rural, mas estudavam na sede do
município, também foi oportunizada a entrega das atividades,
no primeiro dia, em escolas situadas na sua região domiciliar,
contando com a presença de representação da equipe gestora
da sua escola de origem.
Nos dois dias seguintes, as atividades dos estudantes que residiam
distantes da escola, eram recolhidas por uma equipe da secretaria
de educação, que juntamente com os diretores escolares,
realizavam a entrega em domicílio através de uma rota especial
do transporte escolar.
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Para monitorar o percentual de acesso as atividades pelos estudantes, foi sistematizado um
boletim informativo (Figura 04) a cada Bloco/Remessa de atividades, por escola. Essa
sistematização foi realizada através do protocolo de entrega de atividades assinada pelos
responsáveis dos estudantes.
FIGURA 04: Monitoramento da entrega das atividades pedagógicas não presenciais por
unidade escola e bloco/remessa 2020.

Conforme podemos observar (na Figura 04) a opção por atividades impressas, como estratégia
para primar pelo princípio da universalização foi assertiva, atingindo uma média de alcance de
97% dos estudantes da rede. Os 3% não contemplados constam nominalmente registrados em
ficha específica de visita domiciliar criada para monitorar o acesso, permanência e abandono
na unidade escolar.

5.3.1.3 Da devolutiva das atividades impressas:

As devolutivas se davam na mesma dinâmica da entrega. Ao buscar o novo bloco de atividades,
os responsáveis pelos estudantes levavam o bloco anterior, isso para os que residiam no entorno
da unidade escolar. Os demais devolviam, no momento da visita domiciliar para entrega do
novo bloco.
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Para monitorar o percentual de devolutiva das atividades pelos estudantes, também foi
sistematizado um boletim informativo (Figura 05) a cada bloco, por escola. Essa sistematização
foi realizada pelo protocolo de devolutiva das atividades assinada pelos responsáveis dos
estudantes.
FIGURA 05: Monitoramento da devolutiva das atividades pedagógicas não presenciais
por unidade escola e bloco/remessa 2020.

Embora usando a mesma dinâmica de distribuição, onde se consegui chegar a aproximadamente
97% dos alunos, a devolutiva nas atividades, ainda que avaliada como satisfatórias, não ocorreu
no mesmo percentual, principalmente na EJA e na Educação Infantil (creche).

5.3.1.4 Do kit merenda

Importante ainda destacar, enquanto política de apoio ao estudante, o “kit merenda13”, os quais
eram organizados por etapas e modalidades de ensino conforme orientações do Programa,
considerando inclusive os casos dos estudantes com necessidades alimentares especiais.

Antecedendo a distribuição de cada kit merenda foi publicizado via “cards” algumas
informações para a comunidade varzedense via redes sociais oficiais e também pelos grupos de
13

Atendendo ao Programa de Alimentação Escolar – PNAE.
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WhatsApp das unidades escolares. Soma-se ainda um dos programas da Rádio Educativa
“informando e formando à serviço da vida” que fez abordagem específica sobre essa temática
no contexto do Programa de Alimentação Escolar/FNDE.

O kit merenda teve a distribuição iniciada a partir da entrega da 2ª
remessa de atividades, atendendo as orientações dos órgãos superiores
e também sendo acompanhado e monitorado pela coordenação da
merenda escolar da secretaria de educação, nutricionista e o conselho
de alimentação escolar – CAE. A figura 03 apresenta o monitoramento
síntese da distribuição do kit merenda.
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FIGURA 06: Monitoramento da entrega do “Kit Merenda” por unidade escola e períodos
- 2020.

5.3.1.5 Do Blog e grupos de whatsapp
O Blog14, intitulado “Educação em Ação”, foi um dos instrumentos
de comunicação criados pela Secretaria Municipal de Educação de
Varzedo essenciais durante o período de suspensão das aulas
presenciais, pois além de facilitar o acesso a informações de todas as
ações realizadas através do Plano Emergencial serviu de “memorial”
para arquivar todo o material que foi desenvolvido e os registros das
ações efetivadas para que as produções de alunos, de professores, das
escolas e da Secretaria Municipal de Educação não se perdessem ao
longo do caminho.
Vale salientar que paralelo à criação do Blog, a Secretaria Municipal de Educação promoveu,
ainda que de forma pontual, momento de formação para que os coordenadores pedagógicos e
coordenadores de segmentos aprendessem a manusear a ferramenta tecnológica e passassem a
realizar as postagens, sempre que necessário. Essa iniciativa foi fundamental para que todas as
informações, vídeos, avisos, atividades, cards, dentre outros materiais fossem postados em
tempo hábil e continuassem disponíveis para consulta durante o ano letivo 2020, tanto para os
profissionais da educação, quanto para a comunidade local.

14

https://sites.google.com/view/educacaoemacaooficial/in%C3%ADcio
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Para facilitar o acesso e organizar as informações o Blog foi subdividido em pastas, a saber:
mural de avisos, contatos, anos de cada segmento de ensino ( Educação Infantil - Creche 02
anos e 03 três anos ; Pré- escola I e Pré- escola II; Ensino Fundamental I – 1°, 2°,3°, 4° e 5°
anos; Ensino Fundamental II – 6°,7°,8° e 9° anos) e modalidade de ensino da Educação de
Jovens, Adultos e Idosos ( I, II e II, IV e V).
No mural de avisos foram postadas todas as ações da Secretaria Municipal de Educação: a
começar pelo Plano Emergencial 2020 elaborado para o período de suspensão das aulas,
seguido dos planos emergenciais de cada escola do município, dos cards dos programas da
Rádio Educativa “Informando e Formando à Serviço da Vida” e dos momentos que marcaram
a (re) elaboração do Referencial Curricular Varzedense. Já na parte de contatos foram
disponibilizados os cartões com nome, endereço e contato de cada escola para que os alunos e/
ou responsáveis que estivessem impossibilitadas de irem até a escola, entrassem em contato por
telefone ou e-mail.
Nas partes destinadas as etapas de ensino foram postados vídeos que os professores e
coordenadoras produziam para os grupos de whatsaap, bem como vídeo dos alunos de cada
segmento realizando as atividades em seus domicílios. No caso dos anos finais do Ensino
Fundamental, foram postados apenas vídeos dos professores homenageando os alunos e viceversa e alguns informes, pois os grupos de whatsapp foram articulados pelos coordenadores
pedagógicos da escola e não pelos professores. Já na parte destinadas a cada ano dos segmentos
foram postadas às atividades não presenciais e as instruções para sua resolução.
Ao todo foram disponibilizados oito blocos de atividades seguidas de oito instruções, para
facilitar suas resoluções nos domicílios e/ou até mesmo permitir ao pai e/ou responsável
orientar o aluno no desenvolvimento das atividades.
No que tange aos grupos de whatsaap cabe salientar que foi uma ferramenta importante na
comunicação entre alunos, pais e ou responsáveis, coordenação pedagógica e direção escolar,
isso porque, nesses grupos foram postados comunicados importantes sobre entrega e devolução
de atividades, entrega de kits merenda e outros informes necessários para manter as ações do
plano Emergencial em funcionamento. Os grupos foram utilizados, também, para
compartilhamento de saberes, orientações pedagógicas, a exemplo das rotinas semanais
orientadas pelas coordenadoras pedagógicas, com programação fixa para três dias semanais,
em que os professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
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postavam vídeos incentivando o momento da leitura, da contação de histórias e realizava
explicações das atividades enviadas para as residências. A medida que as rotinas iam ficando
cansativas, foram ocorrendo alterações com a criação de momentos de experiências, momentos
de curiosidades e de brincadeiras para dinamizar o processo e serem desenvolvidas em família.
No que tange aos grupos de whatsapp dos Anos Finais do Ensino Fundamental e da Educação
de Jovens e Adultos, cabe destacar, que por conta da resistência dos professores, os grupos
ficaram sendo acompanhados pela coordenadora pedagógica que mesmo com toda a
dificuldades postavam rotinas diárias com desafios e jogos online que deveriam ser respondidos
pelas turmas. Ao todo foram vinte grupos no Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) e três grupos
da EJA que tiveram suas rotinas comandadas pelas coordenadoras pedagógicas. Esses grupos,
por serem compostos por alunos com maior maturidade tiveram acesso aos programas da Rádio
Educativa que eram postados semanalmente, com temáticas que para além de informar
buscavam formar pessoas discutindo diversas questões de interesse de toda a sociedade. Além
disso, os grupos tinham acesso às informações e orientações sobre resolução de atividades, dia
de entrega e devolução da atividade, dia de entrega de kit merenda e outras demandas.
Vale salientar que antes da criação dos grupos de whatsaap foi feito um levantamento do
número de alunos e/ ou responsáveis que possuíam aparelhos celulares e acesso a internet . Os
alunos que não tiveram acesso aos recursos tecnológicos não foram esquecidos, a escola buscou
entrar em contato, realizar visitas nos domicílios para entrega de atividades, manter o facebook
e o instagran da escola atualizado para que as informações chegassem a todos. Em parceria com
a Secretaria Municipal de Educação eram colocados carro ou moto de som, passando por todas
as localidades do município, para que todos tivessem acesso as informações e se sentissem de
alguma forma incluídos no processo.
Assim, percebe-se que as ferramentas tecnológicas, blog e grupos de whatsaap foram essenciais
para a consolidação das ações do Plano Emergencial 2020, sem elas se tornaria mais difícil
manter o vínculo com os nossos alunos e incentivá-los a continuar estudando, nesse período
adverso. Cabe a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Prefeitura Municipal
criar estratégias para que em 2021 o uso das tecnologias seja estendido a todos os alunos
varzedenses, igualando, dessa forma, as condições de acesso, aprendizagem e continuidade dos
estudos, especilmente enquanto durar a pandemia.
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5.3.1.6 Do Monitoramento da aprendizagem:

aulllas (presenciais)) do município,, as quais formaa antecedidas ppelo Ciclo
Dadoo o início das aulas
Formativo
mativo 2020 - “Tecendo
“
o Currículo
C rrrículo no Recôncavo
Cur
Recôô
ôncavo Baiano:: entrelaçando saberes e
fazeres” com a participação de todos os profisssionais da educação, foram iniciadas as
atividades pedagógicas e por sua fez o monitoramento da aprendizagem dos estudantes.
Com a suspensão das aulas, em virtude do contexto pandêmico, conforme já elucidado nesse
documento, foi necessário realizar encontros presenciais e on-line com coordenação, com
profissionais da educação para discutir e decidir, sobre a continuidade do monitoramento da
aprendizagem resultante das atividades não presenciais.
Para subsidiar as tomadas de decisões, fundamentou-se tanto na orientação conjunta
(SEC/CME) constante no Plano Emergencial 2020 da Secretaria, quanto nas normativas do
CME (Parecer nº 02/020 e Resolução nº 01/2020).
Seguindo os requisitos da Organização Mundial de Saúde - OMS e Vigilância Sanitária
Municipal, foram tomadas algumas medidas de proteção e cuidado no âmbito escolar de modo
a impedir a proliferação do vírus no manejo do recebimento das atividades para as devidas
correções por parte da equipe docente de cada Unidade Escolar.
Assim, se procedeu da seguinte forma:
As atividades do Bloco I ao IV foram entregues aos alunos no período dos meses de
abril a junho, foram recebidas pela direção da escola e arquivadas em lugar seguro na
Unidade escolar como estratégia para proteger a todos os funcionários envolvidos nessa
jornada contra o vírus.
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Encerrando o primeiro semestre, foi direcionado por parte desta Secretaria à todos os
Coordenadores das escolas que requisitassem aos professores a busca do material
escolar para serem corrigidos. Ficou a critério das professoras levar o material para casa
ou efetuar as correções nas unidades escolares, com toda a garantia de segurança
sanitária.
Oportuno destacar a elaboração do instrumento de monitorameto da aprendizagem e
Parecer Descritivo ao final do primeiro semestre para a Educação Infantil, o Ensino
Fundamental e respectivas modalidades de Ensino.
As normativas BNCC/DCRB, somadas ao PPP foram cruciais para a elaboração das Fichas de
monitoramento e dos Pareceres. Tanto as fichas, quanto os pareceres estavam alinhados com os
objetivos de aprendizagem e habilidades em sintonia com às atividades enviadas aos alunos.
Em alguns momentos foi notório a repetição dos objetivos/habilidades nos pareceres, e isso se
justifica pela fragilidade, em muitos casos, da orientação familiar no apoio as atividades
escolares dos filhos. Isso resultou, em alguns blocos, uma espécie de “repetição”, na priorização
das habilidades, ainda que com atividades diferentes.
Vale destacar, também, que eram enviadas propostas de atividades de caráter mais lúdico, na
qual os alunos correspondiam às atividades elaborando jogos, brincando e participando das
dinâmicas recomendadas. À essas atividades, as professoras tinham a orientação de avaliar
conforme o recebimento dos vídeos ou fotos nos grupos de whatsapp criados pelas escolas
O instrumento de monitoramento e do Parecer por bloco foi avaliado pelas professoras, sendo
utilizado os conceitos: AC (A construir), EC (Em construção) e C (construído) como
parâmetro. Findando o segundo semestre, foi disponibilizado um segundo instrumento de
Parecer correspondentes aos Blocos 5, 6, 7 e 8 para os devidos preenchimentos.
Para o encerramento preliminar do ano escolar 2020 (pois ficou carga horária a ser
complementada em 2021) buscou-se sintetizar os objetivos e habilidades direcionados às
atividades durante o percurso dos dois semestres, denominando: FICHA INDIVIDUAL DE
APRENDIZAGEM (Anexo III) ALUSIVO ÀS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS DO
ESTUDANTE, realizadas entre o mês de abril e novembro de 2020. Além das professoras
monitorarem o a ficha com os conceitos em que o seu aluno alcançou, foi reservado um espaço
para que as professoras pudessem dar um parecer geral do aluno, colocando em forma de texto
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os avanços e/ou retrocessos de modo mais particular e específico de cada um dos estudantes
individualmente.

5.3.1.7 Da intervenções junto às famílias:
A relação entre escola e família sempre foi fundamental para o desenvolvimento do processo
de aprendizagem dos estudantes, entretanto nos últimos anos tem se percebido um afastamento
das famílias com relação as ações promovidas pelas escolas e pouco acompanhamento do
desempenho e comportamento dos filhos no ambiente escolar. Muitos pais e/ ou responsáveis
tem deixado a cargo das escolas a responsabilidade com todo o processo de educação formal
dos filhos, sem demonstrar preocupação ou envolvimento nas atividades realizadas. Por outro
lado, a escola, por sua vez, não tem muitas vezes implementado uma gestão participativa e nem
orientado as famílias de forma sensibilizar e promover à participação ativa das mesmas no
processo de formação dos estudantes.
Durante o período da pandemia que perdurou no ano letivo 2020, impossibilitando a realização
de aulas presencias, essa realidade começou a ser modificada. As famílias foram convidadas/
convocadas a participarem mais ativamente do o processo formacional dos estudantes, pois as
atividades e vídeos aulas começaram a ser enviadas diretamente para suas residências. Além
das atividades também eram enviadas orientações para que os pais e /ou responsáveis
auxiliassem ao filhos/alunos na resolução das atividades escritas, desenvolvimento de
atividades práticas e até mesmo momentos de recreação, visando não somente a aprendizagem,
mas, sobretudo o fortalecimento dos vínculos e da união familiar no período pandêmico, onde
muitos foram obrigados a ficar aglomerados em casa por conta do coronavírus.
Os pais/familiares e/ou responsáveis, sempre que necessário, foram convocados pelas escolas
para buscarem as atividades e kit merenda disponibilizados. Só durante a pandemia, no ano
letivo 2020, os pais foram convocados dez vezes para comparecerem às escolas a fim de
retirarem as atividades, kits, realizarem atualizações cadastrais e receberem os pareceres com
os resultados dos alunos. Em todos os momentos de presença das famílias na escola a direção,
coordenação e, em muitos casos, os professores estavam disponíveis para tirar dúvidas sobre as
atividades, conversando diretamente com eles sobre a importância dos alunos estarem
respondendo as atividades e as resolvendo nos períodos estipulados, para consequentemente
evitar atraso nas correções e devolutivas. Vale ressaltar que, para recepcionar as famílias todos
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os cuidados com o distanciamento social e equipamentos de proteção foram assegurados por
cada unidade escolar.
A cada remessa/bloco e kit merenda entregues foram realizados monitoramentos,
preenchimentos de fichas, e a partir dessas listas (nomes dos alunos e contato dos seus
responsáveis) a direção e coordenação da escola identificava os alunos que não haviam
comparecido, realizava levantamento de dados junto ao Censo Escolar e ao Sistema de
matricula informatizado e começava a entrar em contato com os pais e /ou responsáveis para
saber o motivo do não comparecimento e falar da importância do trabalho que estava sendo
realizado.
De acordo com o relatório feito pelas escolas e com

FIGURA 10:
Domiciliar.

Relatório

de

Visita

a busca ativa realizada (nesses casos) foi possível
constatar que muitos alunos haviam se mudado para
outras cidades, os pais eram separados e acabaram
tendo que voltar a morar com o pai ou mãe em outro
município; alguns mesmo residindo no espaço
urbano,

próximo

a

escola,

demonstravam

desinteresse de buscar as atividades e kits; outros
alunos, maiores de idade, alegaram desmotivação e
ter conseguido emprego nesse período, para
assegurar a sobrevivência e que não tinham tempo
de responder as atividades, tão pouco realizar algum
estudo em casa.
Todos os esforços foram realizados para que
nenhum aluno ficasse sem receber os materiais para estudo e o kit lanche. Além das entregas
nos domicílios e a busca ativa dos alunos, o conselho tutelar também foi acionado para realizar
visitas nas residências e cobrar dos pais o cumprimento de suas responsabilidades. Tanto que,
muitos deles, ainda estão buscando e devolvendo as atividades nas escolas, mesmo depois do
período estipulado e não será negado ao aluno esse direito.
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Por conta dos casos de coronavírus realizamos apenas um momento específico – “Plantão
Pedagógico” para atendimento aos pais e ou responsáveis.
Foram destinados três dias para realização do Plantão
Pedagógico, especificamente de 9 a 11 de dezembro para
entrega dos pareceres descrevendo as habilidade
adquiridas ao longo do período de atividades não
presenciais. As escolas até o dia 22 de dezembro
continuaram a disposição para atender as famílias e
realizar entregas de pareceres e esclarecimentos, inclusive
sobre a conclusão do ano letivo 2020 em 2021, como
orientado pela Secretaria Municipal de Educação.
É importante salientar que no Plano Emergencial criado pela Secretaria Municipal de Educação
e pelas escolas para nortear as ações durante a suspensão das aulas presenciais, foi planejada e
executada uma ação voltada especificamente à comunidade/ famílias, o Programa da Rádio
Educativa (já abordado nesse documento), para orientá-las da melhor forma possível a lidar
com a pandemia do coronavírus, evitar contágio, cuidar da alimentação, saúde física e mental
da sua parentela e trazer momentos de lazer, informação e entretenimento com a discussão de
temas variados de interesse de todos os varzedenses.
Destarte, percebe-se que o período pandêmico acabou aproximando a família da escola, fazendo
que com ela participasse mais ativamente da aprendizagem dos seus filhos e começassem a
entender melhor o funcionamento da educação que é oferecida nas escolas, passando a se sentir
integrante e partícipe de todo o processo formacional.

5.3.1.8 Da ação conjunta dos conselhos da educação municipal às unidades escolares:
CME, CAE e FUNDEB:

No dia 24 de novembro de 2020, os conselhos realizaram uma ação conjunta em vista do
acompanhamento do plano emergencial da secretaria de educação e das unidades escolares.
Para a realização do acompanhamento os conselheiros sistematizaram um instrumento
envolvendo questões que contemplavam o fazer de cada conselho. (Figura XXX)

80

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N98AH9LZMWPURKTPRH/MVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
4 de Fevereiro de 2021
82 - Ano - Nº 2279

Varzedo

FIGURA 08: Instrumento utilizado pelos Conselhos (CME, CAE e FUNDEB) na visita
conjunta as unidades escolares - Monitoramento do Plano Emergencial 2020.

No mês de dezembro, o CME,
encaminhou ofício para a Secretária
de Educação, agradecendo o apoio
para que a ação conjunta fosse
efetivada e também encaminhou os
instrumentos preenchidos (anexo
IV) pelos conselheiros em cada
unidade escolar para a secretaria ter
ciência.
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6 PLANEJAMENTO E DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA UM POSSÍVEL
RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES EM 2021 – PRESENCIAIS E/OU NÃO
PRESENCAIS

6.1

RETOMADA

E

CONCLUSÃO

DO

ANO

LETIVO

2020:

CALENDÁRIO

COMPLEMENTAR.

Para assegurar o direito à educação - o direito de aprender e o tempo escolar dos estudantes, em
consonância com as normativas nacionais e municipais, foi necessário sistematizar um terceiro
calendário, ainda referente ao ano escolar de 2020, denominado “CALENDÁRIO
COMPLEMENTAR 2020” para ser implementado no ano civil 2021.

O referido calendário (quadro 08) emerge das evidências do não cumprimento das 800h
(mínimas) no ano de 2020 em virtude do contexto pandêmico. Foi efetivada a carga horária de
614horas, restando 186 horas (no mínimo) a ser cumprida em 2021.

QUADRO 08: Calendário Escolar Complementar 2020 a ser efetivado no ano civil 2021
(período da pandemia).
CALENDÁRIO ESCOLAR IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - PLANO
EMERGENCIAL COMPLEMENTAR –2020/2021
ATIVIDADES
Acolhimento aos profissionais da Educação (live com foco na saúde emocional).
(Re)planejamento– atividades não presenciais (de baixa, média e alta complexidade sem
mediação tecnológica) e impressão.
Ciclo Formativo III – Perspectivas para a Educação Básica no contexto da pandemia:
continuum curricular 2020/2021.
Início das atividades não presenciais (entrega das atividades).
Recesso Semana Santa.
Término das atividades não-presenciais (complementares de 2020).
Horas de Atividades não presenciais.
Horas da Rádio Educativa.
Total de Horas
Sistematização dos resultados Parciais do Monitoramento da Aprendizagem dos Alunos – III
e Parecer Final referente ao ano de 2020.
Plantão pedagógico nas unidades escolares.
Recesso transição anos letivos 2020-2021.

PERÍODO
04-02
05 a 19-02
17 e 18-03
+ a definir
22 e 23-02
31-03 a 02-04
08-04
177h
09h
186h
09 a 17-04
22-04
23-04 a 02-05

QUADRO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

Dias para Entrega das atividades
(remessas/blocos)
22 nas Escolas
Remessa 01
22 a 23/02
23 entrega em domicílio

Período de
resolução pelos
alunos
23-02 a
12-03

CH estimada para
resolução das
atividades pelos alunos
83h

Dias para Devolução das
Atividades
15 a
16/03

15 nas escolas
16 recolhimento nos
domicílios

15 nas escolas

07 nas escolas
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Remessa 02
15 a 16/03

Varzedo

16 entrega em domicílios

16-03 a
06-04

94h

07 a
08/04

07 e 08 recolhimento
nos domicílios

TOTAL CARGA HORÁRIA:
177h
Correções das atividades, monitoramento da aprendizagem e sistematização de parecer individual dos alunos
PROGRAMA RÁDIO EDUCATIVA
Período
Dia de exibição do Estimativa (tempo do
Quantidade de programas
Carga horária total dos
Programa
programa)
previstos
programas
Toda sexta feira as
60 minutos
09 programas
09 h
Fevereiro a
Abril 2021
12h e reprisado as 17h
DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES
(Sistematização de parecer individual dos alunos via instrumento de
Monitoramento da Aprendizagem)
UNIDADE
PERÍODO
CH
Parecer descritivo
Monitoramento da Aprendizagem - III
16/02 a 08/04
177h (não presencial) + 09h
20/04
(programa radio) = 186
09 a 20-04

6.1.2 Frentes de Trabalho

Para implementar o Calendário Complementar, que corresponde a 23% da carga horária
obrigatória para Educação Básica e vislumbrando o continuum curricular15 2020-2021, esse
plano sustentará os eixos estruturantes do Plano Emergencial 2020 (Competências
Socioemocionais da BNCC, Temas Integradores do DCRB e o PPP das escolas e também as
frentes de trabalho, a saber: Rádio Educativa, Atividades impressas para os estudantes (à luz da
orientação conjunta SEC/CME) e o Estudo orientado e/ou Formação Continuada.

Soma-se a essas frentes de trabalho duas novas frentes: “Apoio Psicológico” voltado para os
profissionais da educação em virtude dos impactos socioemocionais resultantes do contexto da
pandemia; e, a Série “Diálogos” voltada para os estudantes do 9º ano, os quais não
permanecerão mais na rede municipal.

QUADRO 09: Frentes de trabalho para retomada e continuidade das atividades
educacionais complementares referentes ao ano 2020.
FRENTES DE
TRABALHO

Rádio
Educativa
“Informando
e

Objetivo

Público Alvo

Ação Estratégica

Período

Fomentar, através da
ação intersetorial, a
difusão
de
conhecimento
por
meio do rádio de

Trabalhadores
da educação;
estudante,
comunidade
em geral.

Exibição de Programa
semanal
na
rádio
comunitária
local
(Varzedo
FM),
semanalmente
com

05 de fevereiro
a 09 de abril

Responsável

Comitê
Intersetorial

(as sextasfeiras, exibido
as 12h e

É uma possibilidade de flexibilização curricular, considerando as competências da BNCC e os objetivos de
aprendizagem mais essenciais dos currículos. No caso de opção para continuidade 2020-2021, as instituições
deverão definir o planejamento 2021 incluindo os objetivos de aprendizagem não cumpridos no ano anterior.
15
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Formando a serviço
da vida”.

forma a contribuir
para o exercício
pleno da cidadania
com temáticas que
subsidiem
o
desenvolvimento do
senso crítico e a
construção de novos
valores
para
a
vivência familiar e
comunitária.

duração de 60 (sessenta)
minutos, com abordando
temáticas
específicas,
baseadas
nos
eixos
estruturantes
–
competências
socioemocionais e temas
integradores,
na
perspectiva de alargar o
diálogo com toda a
população favorecendo o
bem-estar emocional e
social da população
varzedense. A exibição
(gravação do Programa
poderá
ser
disponibilizada também
pelas redes sociais).

reprisado as
17h)

Sistematizar
roteiro
específico
para
cada
programa de acordo com a
temática (antecedendo cada
programa).

Estudo Orientado
e/ou
Formação
Continuada.

Orientação
conjunta (Seduc e
CME): proposição
de atividades junto
aos
estudantes:
“autonomia
e
aprendizagem”.

Possibilitar espaço
de
estudo
e
apropriação
das
normativas do CME
e que tratam das
atividades
educacionais e das
perspectivas para a
educação básica no
contexto
da
pandemia de forma
a instrumentalizar
as tomadas de
decisões
pedagógicas com
atenção ao direito à
educação
e
a
aprendizagem à
serviço da vida.

Primar pela agenda
de
aprendizagem
dos estudantes da
rede municipal com
a proposição de
atividades diversas
à luz dos eixos
estruturantes
(competências
socioemocionais,
temas integradores e
PPP), respeitando a
autonomia
dos

Profissionais
da Educação

Estudantes da
Rede
Municipal

Realização de estudos
coletivos, no momento
da
atividade
complementar,
para
apropriação
das
normativas do CME
(Parece nº 03/2020,
Resolução nº 02/2020 e
a Instrução Normativa
01/2020 que tratam das
atividades educacionais
no
contexto
da
Pandemia.

A definir

Equipe
Gestora
Escolar

Encontro Formacional
“Live” – Cuidar para
aprender.

A definir

SEC

A definir

Comitê
SEC

05 a 15 de
fevereiro

Equipe
Gestora
e
Professores

Implementação (online
ou
presencial)
de
encontro formacional
sobre – Perspectivas
para a Educação
Básica no contexto da
pandemia: continuum
curricular 2020/2021.
Análise do relatório
(parcial) da Unidade
Escolar, referente a
implementação
do
Plano
Emergencial
Escolar, na seção que
trata do monitoramento
das
aprendizagens
essenciais por aluno e
partindo da análise:
1- Realização de visita
domiciliar, caso tenha
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estudantes
para
resolução
das
atividades e da
família para o apoio.

estudantes que constem
em
aberto
o
monitoramento I e II e
respectivos pareceres
referente as atividades
desenvolvidas
de
março a dezembro de
2020; tendo casos
informar a SEC e ao
Conselho Tutelar, em
vista do fortalecimento
da
Busca
Ativa
Escolar.
2- Intervenção (caso se
confirme a situação do
item anterior), dentro
da
autonomia
pedagógica da escola e
respeitando
as
normativas, no sentido
de redimensionar as
atividades
considerando
a
autonomia dos alunos
para resolução e as
possibilidades de apoio
da família.

3- Seleção de novas
aprendizagens (DCRB)
que
subsidiem
a
elaboração
das
atividades
não
presenciais a serem
encaminhadas para os
estudantes a partir do
monitoramento
das
aprendizagens
essenciais priorizada.

4- Planejamento,
no
espaço da atividade
complementar,
preferencialmente na
unidade escolar (desde
que assegurada as
medidas sanitárias) das
atividades da Remessa
01 e 02 para os
estudantes, atentando
para os níveis de
complexidade e carga
horária. Os docentes
poderão contar com o
material da iniciativa nº
90 da Dimensão 4 do
PAR. Disponibilização
de kits de apoio

05 a 15 de
fevereiro

08 a 20 de
fevereiro

Equipe
Gestora,
com apoio
da SEC

Professores,
Coord.
Pedagógica e
Articuladores
de Área.

05 a 19 de
fevereiro

Professores,
Coord.
Pedagógica e
Articuladores
de Área.

05 a 19 de
fevereiro
(remessa 01)

Professores,
Coord.
Pedagógica e
Articuladores
de Área.

E

22 de fevereiro
a 12 de março
(remessa 02)
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didático de Língua
Portuguesa
e
Matemática do 2º ao 9º
ano;
5- Utilização de grupos
de whatsapp, blog,
vídeo aulas, etc para
fortalecer as atividades
propostas, ainda que
essas
possibilidades
não sejam consideradas
para o cômputo de
carga horária.

6- Dialogar com o
familiar ou responsável
legal do estudante no
ato da entrega e da
devolutiva
das
atividades no espaço
escolar
ou
em
domicílio. Uma espécie
de
plantão
de
orientação pedagógica,
sobretudo para os que
mais precisam.

Apoio Psicológico

Assegurar
apoio
psicológico, visando
a promoção da saúde
mental, para os
profissionais
da
educação impactados
emocionalmente pelo
contexto
da
pandemia.

Profissionais
da Educação

7- Monitoramento da
aprendizagem
dos
estudantes (a partir da
apreciação
das
remessas de atividades
I e II devolvidas pelos
estudantes) e emitir
parecer
descritivo.
Importante observar o
calendário
complementar e as
normativas do CME.
1- Levantamento, por
unidade escolar, da
existência ou não de
profissionais
da
educação
com
necessidade de apoio
psicológico em virtude
do contexto pandêmico;
2Partindo
das
demandas,
e
em
parceria
com
a
Secretaria de saúde e
ação social, estabelecer
para atendimento;
3–
Atendimento
conforme cronograma

23 a 12 de
fevereiro
(remessa 01)
e
18 de março a
08 de abril
(remessa 02)

22 a 23/02
(remessa 01)
e

Equipe
Gestora,
Professores,
Coord.
Pedagógica e
Articuladores
de Área.

Professores,
Coord.
Pedagógica e
Articuladores
de Área.

15 a 16/03
(remessa 02)

23 de fevereiro
a 08 de abril
(Calendário
Complementar
2020)

Fevereiro a
abril

Professores,
Coord.
Pedagógica e
Articuladores
de Área.

Comitê
Intersetorial

Fevereiro e
março

Março e abril
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Série “Diálogos”

Varzedo

Promover espaços
de diálogos sobre
temas que permeiam
o universo juvenil,
com foco no Projeto
de
Vida
dos
estudantes, de forma
a contribuir para
uma
melhor
transição entre o
Ensino
Fundamental e o
Ensino Médio.

Estudantes do
9º ano.

estabelecido (via Skype
e/ou presencial).
1- Leitura do Tema
Intercurricular “Projeto
de Vida” constante no
Referencial Curricular
Varzedense - RCV,
para
melhor
apropriação dos eixos
estruturantes e tomada
de decisões quanto as
temáticas a serem
abordadas na “Série
Diálogos”;
2Escuta
aos
estudantes
“problematização” das
temáticas
(ou
via
WhatsApp ou google
formulário);
2- Planejamento e
divulgação da “Série
Diálogos”
com
antecedência,
bem
como a definição do seu
formato
(presencial
e/ou online);
3Definição
da
quantidade de edições a
serem implementadas;
4Avaliação
das
edições das “Séries
Diálogos” via google
formulário;

23 a 26 de
fevereiro;

Professores,
Coord.
Pedagógica e
Articuladores
de Área (com
apoio do
Comitê da
SEC)

01 e 02 de
março

03 a 05 de
março;

A definir

A definir

Ao findar a implementação das ações referentes às frentes de trabalho propostas é crucial a
sistematização de relatórios por escola, com ênfase no monitoramento da aprendizagem - é
preciso garantir os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento), para que estes subsidiem a
elaboração do relatório consolidado de rede a ser encaminhado ao Conselho Municipal de
Educação, para parecer, principalmente na frente de trabalho que abarca as atividades para
cômputo de carga horária.

É oportuno ressaltar, que os referidos relatórios também subsidiarão o (re)planejamento da
gestão da educação para o ano letivo de 2021, com ênfase no continuum curricular.
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6.2 ANO LETIVO 2021: ALGUMAS PERSPECTIVAS.
Embora medidas emergenciais como a suspensão das aulas foram e estão sendo importantes no
combate à disseminação do novo coronavírus, pesquisas mostram que haverá múltiplos
impactos nos alunos e nos professores, exigindo um esforço em comum do poder público de
um planejamento de retorno as atividades presenciais que seja gradual e articulado entre
diferentes setores, como a Educação, Saúde e Assistência Social. Eis pois, a importância, da
manutenção e atuação do Comitê Intersetorial e o Comitê da Secretaria de Educação.
Planejamento articulado esse, que pode implicar num tempo de efetividade para além do ano
2021 (médio a longo prazo).
O contexto da pandemia criou um cenário emergencial e completamente atípico e novo, que
deixará marcas a médio e longo prazos e exigirá cuidados, como o retorno gradual das
atividades presenciais, levando em conta as orientações para a saúde e o bem-estar social. Nesse
bojo é preciso também levar em conta a (re)definição do calendário escolar, a proposta de
retomada que abarque acolhimento, avaliação diagnóstica imediata (para identificar os
diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes), intervenção pedagógica pós avaliação
diagnóstica que prime pelo direito de aprender, pelos saberes fundantes (à luz do RCV),
comunicação mais frequente com famílias, entre outros.
Apesar de tantas incertezas ainda existentes no cenário da pandemia, retornar com um sistema
melhor e com todos os protocolos de saúde não será nada fácil no campo educacional,
aprendemos e estamos aprendendo com as necessidades e respostas que já estão sendo ou serão
aplicadas em caráter emergencial. Por outro lado, acreditamos que com esforços em comum,
como os experienciados em 2020, alcançaremos o melhor que pudermos diante deste cenário.
Ancorados nos dispositivos legais (reguladores e regulamentadores) vigentes, a nível nacional,
estadual e municipal que tratam do direito à educação, e do tempo pedagógico obrigatório
mínimo para os estudantes da Educação Básica e da autonomia dos sistemas na organização e
diretrizes do ensino em vista da implementação do Referencial Curricular Varzedense, e,
considerando o protocolo municipal de medidas sanitárias, é que propomos para o ano letivo
de 2021 um calendário que agrega e articula atividades presenciais e não presencias e
proposições para o planejamento estratégico da Secretaria de Educação e das Unidades
Escolares que pode ter variação temporal de curto (2021), médio (2021-2022) e longo prazo
(2021-2024) tendo como política fundante o PME (Lei nº 347/2015).
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6.2.1 Calendário Escolar 2021: uma proposição.

O calendário trata-se de uma proposição por dois motivos: primeiro, sua versão ainda será
apreciada pelo CME, e, segundo, estará sujeito a alterações, não apenas temporal, mas de
formas de organização para cumprimento do tempo pedagógico mínimo exigido em vista do
direito de aprender (aprendizagens essenciais/saberes fundantes), caso haja ato do executivo em
atendimento as orientações das autoridades de saúde.
QUADRO 10: Calendário Escolar 202116 (sujeito a alteração).
CALENDÁRIO ESCOLAR PADRÃO - 2021
ATIVIDADES
Ciclo Formacional I – Referencial Curricular Varzedense (saberes fundantes)
Ciclo Formacional II
Ciclo Formacional III
Início do Ano Letivo
Recesso Junino (podendo ser remanejado o período caso haja necessidade)
Término do Período Letivo

PERÍODO
03 e 04-05
A definir
A definir
10-05
20 a 27-06
15-12

Total de Dias Letivos
Projetos Complementares para o Ensino Fundamental - 3 projetos (1 por unidade)
Resultados Parciais do Rendimento Anual dos Alunos
Estudos de Reorientação e Avaliação Final
Resultados Finais do Rendimento Anual dos Alunos
Entrega das Atas dos Resultados Finais

157 (157 x 4h15min) = 651h
150h (50h por projeto)
15-12
16 a 22-12
27-12
De 28 e 29-12

QUADRO LETIVO
MESES

PERÍODO

Nº DIAS LETIVOS

SÁBADOS LETIVOS

MAIO

10 a 31

15

JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

01 a 30
01 a 31
01 a 31
01 a 30
01 a 31
01 a 30
01 a 18

16
21
22
21
18
20
10

08 e 22
12 e 19
10 e 31
14 e 28
18
09 e 23
06 e 20
04

143

14

TOTAL

157 dias = 651h
Período
10/05 a 23/07
26/07 a 02/10
04/10 a 15/12

UNIDADE
1ª
2ª
16

PROJETOS COMPLEMENTARES
Temas Intercurriculares
Varzedo: Um território diverso – Parte I
Projeto de Vida – edição I
Projeto de Vida – edição II
TOTAL
DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES
PERÍODO
Nº DE DIAS
LETIVOS
10/05 a 23/07
52
26/07 a 02/10
53

CH
50h
50h
50h

150 h
CONSELHO DE
CLASSE
31/07
09/10

A ser anexado a Portaria de Matrícula 2021 – em sistematização.
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3ª

04/10 a 15/12

52

A definir

FERIADOS E DIAS SANTIFICADOS
MÊS

DIA

COMEMORAÇÃO

MAIO
JUNHO
JULHO
SETEMBRO

01,17
03, 13, e 24
2
7

Trabalho // Feriado Local
Corpus Christi // Emancipação da Cidade// São João
Independência da Bahia
Independência do Brasil

OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

12, 15 e 28
02 e 15
8 e 25

Nª Srª Aparecida// Dia do Professor // Func. Público
Finados// Proclamação da República
Nª Srª da Conceição – Padroeira // Natal

6.2.2 Frentes de trabalho: algumas diretrizes iniciais

Definir frentes de trabalho que primem pelo direito à educação, pelo direito de aprender, pela
educação integral dos sujeitos, quer seja em um contexto de pandemia ou não, emerge,
inicialmente, tomar pelas mãos e pelo coração a Missão da Secretaria de Educação: “assegurar
a educação pública de qualidade socialmente referenciada por processos democráticos que
reconheçam os envolvidos como sujeitos de direitos”; e, depois compreender que para a referida
missão se efetivar é preciso e precioso implementar o PME, Lei nº 347/2015.

Partindo do PME, enquanto política de estado (macro), que abarca as demais políticas
educacionais, propõe-se a organização de 4 frentes de trabalho, à luz da organização do Plano
de Ações articuladas-PAR17, a saber: Gestão Educacional; Formação dos Profissionais da
Educação; Práticas Pedagógicas e Avaliação; e, Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos.

Para cada frente de trabalho (quadro 10), conforme o PAR, são sinalizadas áreas relacionadas,
e alguns indicadores destas áreas que foram priorizados, em vista de atender o direito à
educação, e consequentemente corroborar com a implementação do PME e no seu bojo o
Referencial Curricular Varzedense- RCV.

QUADRO 11: Frentes de trabalho: diretrizes iniciais para o ano de 2021.
FRENTES DE
TRABALHO
(dimensões do PAR)

ÁREAS RELACIONADAS

INDICADORES PRIORIZADOS POR ÁREA

(áreas que constituem as dimensões do
PAR alinhadas ao PME)

1.1 Planejamento, organização da
gestão e iniciativas de colaboração
regional;

1.1.5 - Existência de planejamento estratégico de
governo com foco no cumprimento das metas do plano
decenal de educação;

17

O PAR surge como ferramenta de gestão para o planejamento da política de educação no contexto do
Compromisso Todos pela Educação (Decreto 6.094/2007). É um plano estratégico de caráter plurianual e
multidimensional.
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1. Gestão
Educacional

Varzedo

1.2 Gestão normativa, avaliativa e
de regulação da oferta educacional;

1.2.3 - Existência de mecanismos institucionalizados de
regulação da oferta educacional

1.3 Gestão pedagógica;

1.3.1 Existência de apoio pedagógico que articule
orientação curricular, iniciativas de formação
continuada de docentes e processos de avaliação de
aprendizagem dos educandos
1.3.4 - Qualidade da oferta da educação básica

1.4 Gestão de pessoas;

1.4.3 - Existência de ações e políticas de valorização dos
profissionais da educação
1.5.4 - Existência de condições técnicas e materiais
efetivas para o funcionamento dos conselhos de controle
social
1.6.1 - Existência de transporte escolar adequado aos
educandos da rede pública
1.6.2 - Existência de alimentação escolar adequada aos
educandos da rede pública
1.6.3 - Existência de mecanismos de acompanhamento e
registro da frequência dos educandos
1.6.4 - Acompanhamento e registro da frequência dos
educandos beneficiados pelo Programa Bolsa Família
(PBF)
1.6.5 - Existência de monitoramento do acesso e
permanência de pessoas com deficiência, de 0 a 18 anos,
beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada
(BPC)
1.6.6 - Existência de ações para a superação do abandono
e da evasão escolar nas escolas públicas de educação
básica, em todas as etapas e modalidades de oferta na
rede de ensino.
1.6.7 - Existência de ações para promoção da saúde e
prevenção de doenças e agravos
1.7.3 - Existência e funcionamento de conselhos
escolares
1.7.5 - Existência de projeto político-pedagógico (PPP)
nas unidades educativas com a participação da
comunidade escolar na sua elaboração
1.7.7 - Existência de mecanismos efetivos de
participação social na gestão da rede de ensino

1.5 Gestão de finanças;

1.6 Gestão de programas de apoio ao
estudante;

1.7 Gestão Democrática;

2.1 Formação Inicial dos Professos
da Educação Básica;
2.2 Formação continuada de
professores da educação básica;

2. Formação dos
Profissionais da
Educação

2.3 Formação de professores da
educação básica para atuação em
educação especial/ atendimento
educacional especializado;

2.2.1 - Existência e implementação de políticas para a
formação continuada de professores que atuam na
educação infantil
2.2.2 - Existência e implementação de políticas para a
formação continuada de professores que visem à
melhoria da qualidade de aprendizagem da
leitura/escrita, da matemática e dos demais componentes
curriculares, nos anos/séries iniciais do ensino
fundamental, incluindo professores da educação de
jovens e adultos (EJA)
2.2.3 - Existência e implementação de políticas para a
formação continuada de professores que visem à
melhoria da qualidade de aprendizagem de todos os
componentes curriculares, nos anos/séries finais do
ensino fundamental, incluindo professores da educação
de jovens e adultos (EJA)
2.2.4 - Existência e implementação de políticas para a
formação continuada de professores que visem ao
desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas na
classe comum, em todas as etapas e modalidades
2.3.1 - Formação dos professores da educação básica que
atuam no atendimento educacional especializado (AEE),
complementar ou suplementar ao ensino regular
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2.4.1 - Formação dos professores que atuam em escolas
do campo
2.5.1 - Existência e implementação de políticas para a
formação de professores visando ao cumprimento de leis
específicas
2.6.1 - Participação dos gestores da educação básica
pública em programas de formação específica

2.6.2 - Existência e implementação de políticas para
formação continuada das equipes pedagógicas

2.6.3 - Participação de gestores, equipes pedagógicas,
profissionais de serviços e apoio escolar em programas
de formação para a educação inclusiva
2.6.4 - Participação dos profissionais de serviço e apoio
escolar e de outros representantes da comunidade escolar
em programas de formação específica.
3.1 Organização da Rede de Ensino;

3.1.1 - Implantação e organização do ensino obrigatório
dos 4 aos 17 anos em regime de colaboração federativa

3.2 Elaboração e organização das
práticas pedagógicas;

3.2.1 - Existência de proposta curricular para a rede de
ensino
3.2.3 - Existência/adoção de metodologias específicas
para a alfabetização

3. Práticas
Pedagógicas e
Avaliação

3.3 Avaliação da aprendizagem dos
alunos e tempo para assistência
individual/coletiva aos alunos que
apresentam
dificuldades
de
aprendizagem;
3.4 Recursos pedagógicos para o
desenvolvimento
de
práticas
pedagógicas que considerem a
diversidade
das
demandas
educacionais;
4.1 Condições da Rede Física
Escolar existentes;

4. Infraestrutura
Física e Recursos
Pedagógicos

4.2 Uso de Tecnologias;

3.2.5 - Estímulo às práticas pedagógicas fora do espaço
escolar com ampliação das oportunidades de
aprendizagem
3.3.1 - Formas de avaliação da aprendizagem dos alunos
3.3.2 - Utilização do tempo para assistência individual/
coletiva aos alunos que apresentam dificuldade de
aprendizagem
3.4.4 - Utilização de processos, ferramentas e materiais
de natureza pedagógica
3.4.5 - Existência de material de apoio à prática docente
no ciclo de alfabetização
4.1.13 - Existência de transporte escolar para alunos da
rede: atendimento à demanda, às condições de qualidade
e de acessibilidade
4.2.1 - Existência de computadores com acesso à internet
na área urbana
4.2.2 - Existência de computadores com acesso à internet
no campo, comunidades indígenas e/ou quilombolas

As Unidades Escolares e a Secretaria de Educação, em mãos das proposições das frentes de
trabalho e indicadores relacionados (priorizados), e fazendo uso da autonomia pedagógica
(PPP), deverão estruturar seu plano estratégico, em vista de assegurar o direito à educação e o
desenvolvimento pleno das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos varzedenses
preconizado no PME, no Referencial Curricular Varzedense e nos demais dispositivos legais.
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7 PLANEJAMENTO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA RETORNO AS
ATIVIDADES PRESENCIAIS EM 2021 À LUZ DAS DIRETRIZES E PROTOCOLO
MUNICIPAL DE MEDIDAS SANITÁRIAS

Tomando como referência, os dispositivos legais; as diretrizes e protocolo municipal de
medidas sanitárias; a análise situacional da oferta de ensino e as condições básicas de
funcionamento das escolas municipais; a escuta à comunidade; o monitoramento da efetividade
do Plano Emergencial 2020; as diretrizes iniciais do plano emergencial complementar (20202021); e, as perspectivas para o ano letivo 2021 (presencial), emerge a necessidade de
investimentos mínimos, para assegurar as condições básicas de segurança sanitária, bem como,
para assegurar o direito de aprender – as aprendizagens essencias/saberes fundantes, em vista
do desenvolvimento pleno de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

Para melhor elucidar as demandas, apresentamos um quadro de investimentos necessários por
escola e um consolidado da rede. Importante salientar que o recebimento do recurso PDDE
Emergencial, instituído pela Resolução/CD/FNDE nº 16, de 07 de outubro de 2020, irá
contribuir, supletivamente, para o provimento dessas necessidades originadas em função da
calamidade provocada pela pandemia da COVID – 19. Após o quadro com as demandas de
investimento, segue o print do valor do recurso de cada escola contemplada pelo PDDE.

QUADROS 12 a 22: Planilha Orçamentária - adequação por unidade escolar para o
futuro retorno as atividades educacionais presenciais. (Baseada no protocolo municipal de
medidas sanitárias elaboradas e expedidas pela vigilância sanitária, aprovada pelo Conselho Municipal
de Saúde e homologada pela Secretaria Municipal de Saúde - Resolução CMS nº 06 de 23 de novembro
de 2020)

Quadro 12: ESCOLA AMÉLIA HENRIQUE DOS REIS
Descrição

Und

Álcool em Gel Antisséptico para Mãos
70% 5L
Água Sanitária 2 Litros - Caixa 06
Unidades
Capacitação da equipe escolar para
identificação dos sinais e sintomas e
procedimentos em caso de suspeita
de
contaminação.

Qtde

Vl
Vl total
Unitário

10

und

40

400,00

5

Cxa

44

220,00
A capacitação não
implicará em mais custos.
Será ministrada pelo
Nutricionista do
municipio- Claudio
Souza
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Cesto Lixeira Plastica Com Pedal 50
Litros

1

UND

150,00

150,00

Dispenser Papel Toalha Interfolhas
Toalheiro
Dispenser Porta Saboneteira Com
Reservatório

3

UND

50,00

150,00

3

und

50,00

150,00

Fita Zebrada Preta E Amarela 100 Metros

1

und

20,00

20,00

Instalaçao de Pia

1

und

Fazer o orçamento do
material. A mão de obra
será com os funcionarios
da Prefeitura
(verificar se há
necessidade de instalação
haja vista que existe
cobogós e haverá a
construção da escola de
06 salas - Padrão FNDE
para atender ao alunos da
região que está localizada
essa U.E.)

Janelas

Kit 200 Máscara Caixa Descartável Tripla
C/ Filtro

1

kit

110,00

110,00

Lixeira Cozinha 10,5 Litros C/ Pedal E
Recipiente Plástico

2

UND

70,00

140,00

Luva Plástica HDPE Descartável Pacote com 100 un.

5

pct

8,00

40,00

3

UND

19,00

57,00

Tapete Sanitizante Capacho
Higienizador 78x47
Top

2

und

60,00

120,00

Termômetro Infravermelho Digital
HC260 Clinico de Testa Sem
Contato

1

und

109,00

109,00

Totem Dispenser Álcool Gel Contra
Vírus Com Suporte Pedal

1

UND

250,00

250,00

1

UND

22,50

22,50

1

UND

28,00

28,00

1
1

UND
und

14,00
12,00

14,00
12,00

1

UND

45,00

45,00

UNIFORME AUX
MERENDA

Protetores Faciais

Calça com cós de elastico Tecido oxford
Blusa Oxford Light , manga
curta
com botoes na frente
Avental Oxford
Touca Oxford light
Bota Galocha Impermeável
Borracha Pvc

Total Parcial

2.037,5
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O recebimento do recurso PDDE Emergencial, instituído pela Resolução/CD/FNDE nº 16, de
07 de outubro de 2020, irá contribuir, supletivamente, para o provimento dessas necessidades
originidas em função da calamidade provocada pela pandemia da COVID – 19

497,98

1.659,94

PDDE
QUALIDADE

QTDE
ALUNOS

1161,96

PROGRA
MA

NOME
EXECUTO
RA
APM DO
PREDIO
ESCOLAR
AMELIA
HENRIQUE
DOS REIS

VALOR
TOTAL

03.840.735/000111

VALOR
CAPITAL

29175127

VALOR
CUSTEIO

PREDIO
ESC
AMELIA
HENRIQUE
DOS REIS

CNPJ
EXECUTO
RA

NOME
ESCOLA

CODIGO
ESCOLA

VALOR DO RECURSO RECEBIDO/ PDDE EMERGENCIAL MUNICIPAL – ESCOLA AMÉLIA
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Quadro 13: (Centro Comunitário – anexo da Escola Amélia Henrique)
Descrição
Álcool em Gel Antisséptico para Mãos 70% 5L

Água Sanitária 2 Litros - Caixa 06 Unidades

Und

Qtde

10

und

40

400,00

Cxa

44

220,00

5

Vl total
Vl
Unitário

Capacitação da equipe escolar para
identificação dos sinais e sintomas e
procedimentos em caso de suspeita de
contaminação.

A capacitação não
implicará em mais
custos. Será
ministrada pelo
Nutricionista do
municipio- Claudio
Souza

Cesto Lixeira Plastica Com Pedal 50 Litros

1

UND

150,00

150,00

Dispenser Papel Toalha Interfolhas Toalheiro

4

UND

50,00

200,00

Dispenser Porta Saboneteira Com
Reservatório

4

und

50,00

200,00

Fita Zebrada Preta E Amarela 100 Metros

5

und

20,00

100,00

Instalaçao de Pia

1

und

Fazer o orçamento do
material. A mão de
obra será com os
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funcionarios da
Prefeitura
Não há
possibilidade de
mudança brusca na
estrutura porque o
prédio é um Centro
comunitário cedido
a Prefeitura.
Contudo, existe
cobogós e haverá a
construção da
escola de 06 salas Padrão FNDE para
atender ao alunos
da região que está
localizada essa U.E.

Janelas

Kit 200 Máscara Caixa Descartável Tripla C/ Filtro
Lixeira Cozinha 10,5 Litros C/ Pedal E
Recipiente Plástico
Luva Plástica HDPE Descartável - Pacote com 100
un.
Protetores Faciais

1

kit

110,00

110,00

3

UND

70,00

210,00

5

pct

8,00

40,00

1

UND

19,00

19,00

Tapete Sanitizante Capacho Higienizador 78x47
Top

1

und

60,00

60,00

Termômetro Infravermelho Digital HC260 Clinico
de Testa Sem Contato

1

und

109,00

109,00

Totem Dispenser Álcool Gel Contra Vírus Com
Suporte Pedal

1

UND

250,00

250,00

1

UND

22,50

22,50

1

UND

28,00

28,00

1
1

UND
und

14,00
12,00

14,00
12,00

1

UND

45,00

45,00

UNIFORME
AUX
MERENDA

Calça com cós de elastico Tecido oxford
Blusa Oxford Light , manga curta
com botoes na frente
Avental Oxford
Touca Oxford light
Bota Galocha Impermeável
Borracha Pvc
Total

2189,5

Essa Unidade Escolar funciona como anexo da Escola Amélia Henrique dos Reis e o recurso
do PDDE Emergencial recebido é insuficiente para custear os investimentos necessários.
Portanto, nesse caso, o investimento da prefeitura no espaço ANEXO é indispensável.
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Quadro 14: ESCOLA JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS
Descrição
Álcool em Gel Antisséptico para Mãos 70% 5L

Água Sanitária 2 Litros - Caixa 06 Unidades

Vl
Vl total
Unitário

Und

Qtd
e

5

und

40

200,00

4

Cxa

44

176,00

Capacitação da equipe escolar para identificação
dos sinais e sintomas e procedimentos em caso
de suspeita de
contaminação.

A capacitação não
implicará em mais
custos. Será
ministrada pelo
Nutricionista do
municipio- Claudio
Souza

Cesto Lixeira Plastica Com Pedal 50 Litros

1

UN
D

150,00

150,00

Dispenser Papel Toalha Interfolhas Toalheiro

2

UN
D

50,00

100,00

2

und

50,00

100,00

Fita Zebrada Preta E Amarela 100 Metros

1

und

20,00

20,00

Instalaçao de Pia

1

und

Dispenser Porta Saboneteira Com Reservatório

Fazer o orçamento
do material. A mão
de obra será com os
funcionarios da
Prefeitura
(verificar se há
necessidade de
instalação haja vista
que existe cobogós e
haverá a construção
da escola de 06
salas - Padrão
FNDE para atender
ao alunos da região
que está localizada
essa U.E.)

Janelas

Kit 200 Máscara Caixa Descartável Tripla C/ Filtro
Lixeira 10,5 Litros C/ Pedal E Recipiente
Plástico
Luva Plástica HDPE Descartável - Pacote com 100
un.
Protetores Faciais

1

kit

110,00

110,00

2

UN
D

70,00

140,00

2

pct

8,00

16,00

1

UN
D

19,00

19,00
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1

und

60,00

60,00

Termômetro Infravermelho Digital HC260 Clinico
de Testa Sem Contato

1

und

109,00

109,00

Totem Dispenser Álcool Gel Contra Vírus Com
Suporte Pedal

1

UN
D

250,00

250,00

1

UND

22,50

22,50

1

UND

28,00

28,00

1
1

UND
und

14,00
12,00

14,00
12,00

1

UND

45,00

45,00

UNIFORME AUX
MERENDA

Tapete Sanitizante Capacho Higienizador 78x47
Top

Calça com cós de elastico Tecido oxford
Blusa Oxford Light , manga curta
com botoes na frente
Avental Oxford
Touca Oxford light
Bota Galocha Impermeável
Borracha Pvc

Total Parcial

1571,5

A Escola José Francisco de Assis NÃO possui Unidade Executora haja vista que tem quantidade
inferior a 50 alunos . Portanto, nesse caso, o investimento total será da Prefeitura

Quadro 15: ESCOLA AVELINO S. ANDRADE
Descrição

Und

Álcool em Gel Antisséptico para Mãos 70% 5L
Água Sanitária 2 Litros - Caixa 06 Unidades

Qtde

Vl total
Vl
Unitário

8

und

40

320,00

4

Cxa

44

176,00

Capacitação da equipe escolar para
identificação dos sinais e sintomas e
procedimentos em caso de suspeita de
contaminação.

A capacitação não
implicará em mais
custos. Será ministrada
pelo Nutricionista do
municipio- Claudio
Souza

Cesto Lixeira Plastica Com Pedal 50 Litros

1

UND

150,00

150,00

Dispenser Papel Toalha Interfolhas Toalheiro

3

UND

50,00

150,00

Dispenser Porta Saboneteira Com
Reservatório

3

und

50,00

150,00

Fita Zebrada Preta e Amarela 100 Metros

1

und

20,00

20,00

Instalaçao de Pia

1

und

Fazer o orçamento do
material. A mão de obra
será com os funcionarios
da Prefeitura
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(verificar se há
necessidade de
instalação haja vista que
existe cobogós e haverá
a construção da escola
de 06 salas - Padrão
FNDE para atender ao
alunos da região que
está localizada essa
U.E.)

Janelas

Kit 200 Máscara Caixa Descartável Tripla C/ Filtro

1

kit

110,00

110,00

2

UND

70,00

140,00

pct

8,00

16,00

UND

19,00

38,00

1

und

60,00

60,00

Termômetro Infravermelho Digital HC260 Clinico
1
de Testa Sem Contato

und

109,00

109,00

Totem Dispenser Álcool Gel Contra Vírus Com
Suporte Pedal

1

UND

250,00

250,00

2

UND

22,50

45,00

2

UND

28,00

56,00

2
2

UND
und

14,00
12,00

28,00
24,00

2

UND

45,00

90,00

Lixeira 10,5 Litros C/ Pedal E Recipiente
Plástico

Luva Plástica HDPE Descartável - Pacote com 100
2
un.
Protetores Faciais
2

UNIFORME AUX
MERENDA

Tapete Sanitizante Capacho Higienizador 78x47
Top

Calça com cós de elastico Tecido oxford
Blusa Oxford Light , manga curta
com botoes na frente
Avental Oxford
Touca Oxford light
Bota Galocha Impermeável
Borracha Pvc

Total Parcial

1932

A Escola Avelino S. Andrade NÃO possui Unidade Executora haja vista que tem quantidade
inferior a 50 alunos . Portato, nesse caso, o investimento total será da Prefeitura

Quadro 16: Creche Proinfancia Nossa Senhora da Conceição
Descrição
Álcool em Gel Antisséptico para Mãos 70% 5L

Água Sanitária 2 Litros - Caixa 06 Unidades

Und

Qtde

Vl total
Vl
Unitário

10

und

40

400,00

10

Cxa

44

440,00
99

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N98AH9LZMWPURKTPRH/MVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
4 de Fevereiro de 2021
101 - Ano - Nº 2279

Varzedo

Capacitação da equipe escolar para
identificação dos sinais e sintomas e
procedimentos em caso de suspeita de
contaminação.

A capacitação não
implicará em mais custos.
Será ministrada pelo
Nutricionista do
municipio- Claudio
Souza

Cesto Lixeira Plastica Com Pedal 100 Litros

1

UND

214,00

214,00

Dispenser Papel Toalha Interfolhas Toalheiro

4

UND

50,00

200,00

4

und

50,00

200,00

4

und

20,00

80,00

1

und

2

kit

110,00

220,00

8

UND

70,00

560,00

pct

8,00

32,00

Dispenser Porta Saboneteira Com Reservatório

Fita Zebrada Preta E Amarela 100 Metros

Instalaçao de Pia

Fazer o orçamento do
material. A mão de obra
será com os funcionarios
da Prefeitura
(asalas possuem janelas)

Janelas
Kit 200 Máscara Caixa Descartável Tripla C/ Filtro
Lixeira 10,5 Litros C/ Pedal E Recipiente
Plástico

Luva Plástica HDPE Descartável - Pacote com 100
4
un.
2

UND

19,00

38,00

2

und

60,00

120,00

Termômetro Infravermelho Digital HC260 Clinico
2
de Testa Sem Contato

und

109,00

218,00

Totem Dispenser Álcool Gel Contra Vírus Com
Suporte Pedal

1

UND

250,00

250,00

2

UND

22,50

45,00

2

UND

28,00

56,00

2
2

UND
und

14,00
12,00

28,00
24,00

2

und

45,00

90,00

UNIFORME AUX
MERENDA

Protetores Faciais
Tapete Sanitizante Capacho Higienizador 78x47
Top

Calça com cós de elastico Tecido oxford
Blusa Oxford Light , manga curta
com botoes na frente
Avental Oxford
Touca Oxford light
Bota Galocha Impermeável
Borracha Pvc
Total Parcial

3.215,00

A Creche Proinfância Nossa Senhora da Conceição NÃO possui Unidade Executora . O
processo de constituição de Unidade Executora Própria esta ém andamento (depende da
liberação de CNPJ por parte da Receita Federal). Portato, nesse caso, o investimento total será
da Prefeitura
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Quadro 17: GRUPO ESCOLAR ESTEVÃO MOREIRA SAMPAIO
Descrição
Álcool em Gel Antisséptico para Mãos 70% 5L
Água Sanitária 2 Litros - Caixa 06 Unidades
Capacitação da equipe escolar para
identificação dos sinais e sintomas e
procedimentos em caso de suspeita de
contaminação.

Und

Qtde

Vl
Vl
Unitário total

20

und

40

800,00

15

Cxa

44

660,00
A capacitação não
implicará em mais
custos. Será ministrada
pelo Nutricionista do
municipio- Claudio
Souza

Cesto Lixeira Plastica Com Pedal 100 Litros

1

UND

214,00

214,00

Dispenser Papel Toalha Interfolhas Toalheiro

4

UND

50,00

200,00

4

und

50,00

200,00

4

und

20,00

1

und

80,00
Fazer o orçamento do
material. A mão de
obra será com os
funcionarios da
Prefeitura
(algumas salas possuem
janelas , outras
cobogós)

2

kit

110,00

220,00

UND

70,00

910,00

pct

8,00

40,00

UND

19,00

38,00

2

und

60,00

120,00

Termômetro Infravermelho Digital HC260 Clinico
3
de Testa Sem Contato

und

109,00

327,00

Totem Dispenser Álcool Gel Contra Vírus Com
Suporte Pedal

1

UND

250,00

250,00

2

UND

22,50

45,00

2

UND

28,00

56,00

2
2
2

UND
und
UND

14,00
12,00
45,00

28,00
24,00
90,00

Dispenser Porta Saboneteira Com Reservatório
Fita Zebrada Preta E Amarela 100 Metros
Instalaçao de Pia

Janelas
Kit 200 Máscara Caixa Descartável Tripla C/ Filtro
Lixeira 10,5 Litros C/ Pedal E Recipiente
Plástico

13

Luva Plástica HDPE Descartável - Pacote com 100
5
un.
Protetores Faciais
2

AUX MERENDA

UNIFORME

Tapete Sanitizante Capacho Higienizador 78x47
Top

Calça com cós de elastico Tecido oxford
Blusa Oxford Light , manga curta
com botoes na frente
Avental Oxford
Touca Oxford light
Bota Galocha Impermeável
Borracha Pvc
Total 4.302,00
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O recebimento do recurso PDDE Emergencial, instituído pela Resolução/CD/FNDE nº 16, de
07 de outubro de 2020, irá contribuir, supletivamente, para o provimento dessas necessidades
originidas em função da calamidade provocada pela pandemia da COVID – 19. É importante
frisar que o espaço da cozinha é muito pequeno. É necessário estudar a possibilidade de
ampliá-la para sala ao lado. Se for assim, uma das salas do outro pavilhão , que está em desuso,
funcionaria como sala de aula

1515,22

649,38

2.164,6
0

PDDE
QUALIDAD
E

QTDE
ALUNOS

ASSOCIACA
O DE PAIS E
MESTRES

PROGRAMA

NOME
EXECUTORA

01.980.185/000
1-00

VALOR
TOTAL

CNPJ
EXECUTORA

2917510
0

VALOR
CAPITAL

CODIGO
ESCOLA

GRUPO
ESTEVA
O
MOREIR
A
SAMPAI
O

VALOR
CUSTEIO

NOME
ESCOLA

VALOR DO RECURSO RECEBIDO/ PDDE EMERGENCIAL MUNICIPAL – ESTEVÃO MOREIRA

18
0

Quadro 18: ESCOLA MONSENHOR GILBERTO VAZ SAMPAIO I
Descrição

Un
d

Álcool em Gel Antisséptico para Mãos 70% 5L

3

Água Sanitária 2 Litros - Caixa 06 Unidades

30

Qtd
e

Vl total
Vl
Unitári
o

und

40

120,00

Cxa

44

1320,00

Capacitação da equipe escolar para
identificação dos sinais e sintomas e
procedimentos em caso de suspeita de
contaminação.

Cesto Lixeira Plastica Com Pedal 100 Litros

A capacitação não
implicará em mais custos.
Será ministrada pelo
Nutricionista do
municipio- Claudio
Souza
2

UND

214,00

428,00

Dispenser Papel Toalha Interfolhas Toalheiro

13

UND

50,00

650,00

Dispenser Porta Saboneteira Com
Reservatório

13

und

50,00

650,00

Fita Zebrada Preta E Amarela 100 Metros

15

und

20,00

300,00
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Instalaçao de Pia

Fazer o orçamento do
material. A mão de obra
será com os funcionarios
da Prefeitura
(as salas possuem janelas)

2

und

4

kit

110,00

440,00

UND

70,00

1120,00

Janelas
Kit 200 Máscara Caixa Descartável Tripla C/
Filtro
Lixeira 10,5 Litros C/ Pedal E Recipiente
Plástico

16

Luva Plástica HDPE Descartável - Pacote com
100 un.

8

pct

8,00

64,00

Protetores Faciais

4

UND

19,00

76,00

Tapete Sanitizante Capacho Higienizador
78x47 Top

4

und

60,00

240,00

Termômetro Infravermelho Digital HC260
Clinico de Testa Sem Contato

3

und

109,00

327,00

UND

250,00

750,00

4

UND

22,50

90,00

4

UND

28,00

112,00

4
4
4

UND
und
UND

14,00
12,00
45,00

56,00
48,00
180,00

UNIFORME
AUX
MERENDA

Totem Dispenser Álcool Gel Contra Vírus Com
3
Suporte Pedal
Calça com cós de elastico Tecido oxford
Blusa Oxford Light , manga curta
com botoes na frente
Avental Oxford
Touca Oxford light
Bota Galocha Impermeável
Borracha Pvc

Total

6.971,00

O recebimento do recurso PDDE Emergencial, instituído pela Resolução/CD/FNDE nº 16, de
07 de outubro de 2020, irá contribuir, supletivamente, para o provimento dessas necessidades
originidas em função da calamidade provocada pela pandemia da COVID – 19.

ESCOLA
MONSENHO
R GILBERTO
VAZ
SAMPAIO I

1132,69

3775,63

PDDE
QUALIDAD
E

QTDE
ALUNOS

2642,94

PROGRAMA

VALOR
TOTAL

NOME
EXECUTORA

CNPJ
EXECUTORA
01.979.411/0001
-33

VALOR
CAPITAL

2917502
0

VALOR
CUSTEIO

ESCOLA
MONSENHO
R GILBERTO
VAZ
SAMPAIO I

CODIGO
ESCOLA

NOME
ESCOLA

VALOR DO RECURSO RECEBIDO/ PDDE EMERGENCIAL MUNICIPAL – GILBERTO 1

429
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Com a construção do Projeto Educativo Urbano de 12 salas (2020), os alunos das Escolas
Gilberto II e Zenaide migraram para a Escola Gilberto I e consequentemente a gestão dos

2917501
1

03.285.115/000
1-68

ASSOC DE
PAIS E
MESTRE
DA
ESCOLA
MONS
GILBERTO
VAZ
SAMPAIO

1012,5

433,93

1446,43

PROGRAM
A

QTDE
ALUNOS

144

QTDE
ALUNOS

ESCOLA
MONSENHO
R GILBERTO
VAZ
SAMPAIO II

PDDE
QUALIDAD
E

PROGRA
MA

VALOR
TOTAL

1931,68

VALOR
TOTAL

VALOR
CAPITAL

579,5

VALOR
CAPITAL

VALOR
CUSTEIO

1352,18

VALOR
CUSTEIO

NOME
EXECUTOR
A

EE DE 1
GRAU PROF
ZENAIDE
MA DE
FIGUEIRED
O DE
AZRVEDO

NOME
EXECUTO
RA

CNPJ
EXECUTOR
A

02.055.195/0001
-00

CNPJ
EXECUTO
RA

CODIGO
ESCOLA

2917481
3

CODIGO
ESCOLA

E E DE 1
G PROFA
ZENAIDE
MA DE F
AZEVED
O

NOME
ESCOLA

NOME
ESCOLA

recursos recebidos em 2020.

PDDE
QUALIDAD
E

69

Quadro 19: ESCOLA MANOEL JOSÉ DE SOUZA
Descrição

Álcool em Gel Antisséptico para Mãos 70% 5L
Água Sanitária 2 Litros - Caixa 06 Unidades
Capacitação da equipe escolar para
identificação dos sinais e sintomas e
procedimentos em caso de suspeita de
contaminação.

Und

Qtde

20

und

40

800,00

15

Cxa

44

660,00
A capacitação não implicará
em mais custos. Será
ministrada pelo
Nutricionista do municipioClaudio
Souza

Vl total
Vl
Unitári
o

Cesto Lixeira Plastica Com Pedal 100 Litros

1

UND

214,00

214,00

Dispenser Papel Toalha Interfolhas Toalheiro

3

UND

50,00

150,00
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Dispenser Porta Saboneteira Com
Reservatório

3

und

50,00

150,00

Fita Zebrada Preta E Amarela 100 Metros

4

und

20,00

80,00

1

und

2

kit

110,00

220,00

UND

70,00

910,00

5

pct

8,00

40,00

Instalaçao de Pia

Fazer o orçamento do
material. A mão de obra
será com os funcionarios da
Prefeitura
Existe janeloes em todas as
salas

Janelas
Kit 200 Máscara Caixa Descartável Tripla C/
Filtro
Lixeira Cozinha 10,5 Litros C/ Pedal E
Recipiente Plástico

13

Luva Plástica HDPE Descartável - Pacote com
100 un.
Protetores Faciais

3

UND

19,00

57,00

Tapete Sanitizante Capacho Higienizador
78x47 Top

2

und

60,00

120,00

Termômetro Infravermelho Digital HC260
Clinico de Testa Sem Contato

3

und

109,00

327,00

UND

250,00

250,00

UND

22,50

45,00

UNIFORME AUX
MERENDA

Totem Dispenser Álcool Gel Contra Vírus Com
1
Suporte Pedal
Calça com cós de elastico 2
Tecido oxford
Blusa Oxford Light , manga curta
com botoes na frente

2

UND

28,00

56,00

Avental Oxford

2

UND

14,00

28,00

Touca Oxford light

2

und

12,00

24,00

Bota Galocha Impermeável
Borracha Pvc
Total Parcial

2

UND

45,00

90,00

4.221,00

O recebimento do recurso PDDE Emergencial, instituído pela Resolução/CD/FNDE nº 16,
de 07 de outubro de 2020, irá contribuir, supletivamente, para o provimento dessas
necessidades originidas em função da calamidade provocada pela pandemia da COVID –
19.
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1678,26

719,26

2397,52

PDDE
QUALIDAD
E

QTDE
ALUNOS

PROGRAM
A

VALOR
TOTAL

CAIXA
ESCOLA
R
MANOEL
JOSE DE
SOUZA

VALOR
CAPITAL

02.031.816/0001
-08

VALOR
CUSTEIO

2933722
4

NOME
EXECUTO
RA

CODIGO
ESCOLA

ESCOLA
PREF
MANOE
L JOSE
DE
SOUZA

CNPJ
EXECUTO
RA

NOME
ESCOLA

VALOR DO RECURSO RECEBIDO/ PDDE EMERGENCIAL MUNICIPAL – ESCOLA MANOEL

216

Quadro 20: ESCOLA DR. OSVALDO CAMPOS
Descrição

Und

Qtde

Vl

Vl total

Unitário
Álcool em Gel Antisséptico para Mãos 70% 5L
Água Sanitária 2 Litros - Caixa 06 Unidades

20

und

40

800,00

15

Cxa

44

660,00

Capacitação da equipe escolar para
identificação dos sinais e sintomas e
procedimentos em caso de suspeita de
contaminação.

A capacitação não implicará
em mais custos. Será
ministrada pelo Nutricionista
do municipio- Claudio
Souza

Cesto Lixeira Plastica Com Pedal 100 Litros

1

UND

214,00

214,00

Dispenser Papel Toalha Interfolhas Toalheiro
Dispenser Porta Saboneteira Com
Reservatório

6

UND

50,00

300,00

6

und

50,00

300,00

Fita Zebrada Preta E Amarela 100 Metros

6

und

20,00

Instalaçao de Pia

1

und

120,00
Fazer o orçamento do material.
A mão de obra será com os
funcionarios da Prefeitura
(verificar se há necessidade
de instalação haja vista que
existe cobogós e haverá a
construção da escola de 06
salas - Padrão FNDE para
atender ao alunos da região
que está localizada essa U.E.)

Janelas

Kit 200 Máscara Caixa Descartável Tripla C/ Filtro
Lixeira 10,5 Litros C/ Pedal E Recipiente
Plástico

2
11

kit

110,00

220,00

UND

70,00

770,00
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Luva Plástica HDPE Descartável - Pacote com
100 un.
Protetores Faciais

5

pct

8,00

40,00

3

UND

19,00

57,00

Tapete Sanitizante Capacho Higienizador 78x47
Top

2

und

60,00

120,00

Termômetro Infravermelho Digital HC260
Clinico de Testa Sem Contato

3

und

109,00

327,00

2

UND

250,00

500,00

2

UND

22,50

45,00

2

UND

28,00

56,00

2
2

UND
und

14,00
12,00

28,00
24,00

2

UND

45,00

90,00

UNIFORME AUX
MERENDA

Totem Dispenser Álcool Gel Contra Vírus Com
Suporte Pedal
Calça com cós de elastico Tecido oxford
Blusa Oxford Light , manga curta
com botoes na frente
Avental Oxford
Touca Oxford light
Bota Galocha Impermeável
Borracha Pvc
Total Parcial

4.671,00

O recebimento do recurso PDDE Emergencial, instituído pela Resolução/CD/FNDE nº 16, de
07 de outubro de 2020, irá contribuir, supletivamente, para o provimento dessas necessidades
originidas em função da calamidade provocada pela pandemia da COVID – 19. Vale frisar que,
se houver necessidade de utiização das antigas instalações da Escola, precisará fazer o
levantamento de custos.

1519,75

651,32

2171,07

PDDE
QUALIDAD
E

QTDE ALUNOS

ASSOC
DE PAIS E
MESTRE
DO
PREDIO
ESCOLAR
DR.
OSVALD
O
CAMPOS

PROGRAMA

NOME
EXECUTORA

03.285.125/0001
-01

VALOR
TOTAL

CNPJ
EXECUTORA

2917515
1

VALOR
CAPITAL

CODIGO
ESCOLA

PREDIO
ESCOLAR
DR
OSVALD
O
CAMPOS

VALOR
CUSTEIO

NOME
ESCOLA

VALOR DO RECURSO RECEBIDO/ PDDE EMERGENCIAL MUNICIPAL – ESCOLA OSVALDO

181
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Quadro 21: ESCOLA SANTA BÁRBARA
Descrição

Und

Álcool em Gel Antisséptico para Mãos 70% 5L

Água Sanitária 2 Litros - Caixa 06 Unidades

Qtde

Vl Vl total
Unitár
io

6

und

40

240,00

4

Cxa

44

176,00

Capacitação da equipe escolar para
identificação dos sinais e sintomas e
procedimentos em caso de suspeita de
contaminação.

A capacitação não
implicará em mais
custos. Será
ministrada pelo
Nutricionista do
municipio- Claudio
Souza

Cesto Lixeira Plastica Com Pedal 50 Litros

1

UND

150,00

150,00

Dispenser Papel Toalha Interfolhas Toalheiro

3

UND

50,00

150,00

Dispenser Porta Saboneteira Com
Reservatório

3

und

50,00

150,00

Fita Zebrada Preta E Amarela 100 Metros

1

und

20,00

20,00

Instalaçao de Pia

1

und

Fazer o orçamento do
material. A mão de
obra será com os
funcionarios da
Prefeitura
(verificar se há
necessidade de
instalação haja vista
que existe cobogós e
haverá a construção
da escola de 06 salas
- Padrão FNDE para
atender ao alunos da
região que está
localizada essa U.E.)

Janelas

Kit 200 Máscara Caixa Descartável Tripla C/ Filtro
Lixeira 10,5 Litros C/ Pedal E Recipiente
Plástico

1

kit

110,00

110,00

6

UND

70,00

420,00

pct

8,00

32,00

2

UND

19,00

38,00

1

und

60,00

60,00

Luva Plástica HDPE Descartável - Pacote com 100
4
un.
Protetores Faciais
Tapete Sanitizante Capacho Higienizador 78x47
Top
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Termômetro Infravermelho Digital HC260 Clinico
1
de Testa Sem Contato

und

109,00

109,00

Totem Dispenser Álcool Gel Contra Vírus Com
Suporte Pedal

1

UND

250,00

250,00

2

UND

22,50

45,00

2

UND

28,00

56,00

2
2

UND
und

14,00
12,00

28,00
24,00

2

UND

45,00

90,00

UNIFORME
AUX
MERENDA

Calça com cós de elastico Tecido oxford
Blusa Oxford Light , manga curta
com botoes na frente
Avental Oxford
Touca Oxford light
Bota Galocha Impermeável
Borracha Pvc
Total Parcial

2.148,00

O recebimento do recurso PDDE Emergencial, instituído pela Resolução/CD/FNDE nº 16,
de 07 de outubro de 2020, irá contribuir, supletivamente, para o provimento dessas
necessidades originidas em função da calamidade provocada pela pandemia da COVID – 19.

940,04

402,87

1342,91

PDDE
QUALIDAD
E

QTDE
ALUNOS

ASSOCIACA
O DE PAIS E
MESTRES
DO PREDIO
ESCOLAR
SANTA
BARBARA

PROGRAMA

NOME
EXECUTORA

03.840.749/000
1-35

VALOR
TOTAL

CNPJ
EXECUTORA

2917522
4

VALOR
CAPITAL

CODIGO
ESCOLA

PREDIO
ESCOLAR
SANTA
BARBAR
A

VALOR
CUSTEIO

NOME
ESCOLA

VALOR DO RECURSO RECEBIDO/ PDDE EMERGENCIAL MUNICIPAL – SANTA BÁRBARA

53

Quadro 22: ESCOLA JOSÉ FRANCISCO SANTIAGO
Descrição
Álcool em Gel Antisséptico para Mãos 70% 5L

Und

Qtde

10

und

Vl total
Vl
Unitário
40

400,00
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Água Sanitária 2 Litros - Caixa 06 Unidades

5

Cxa

44

Capacitação da equipe escolar para
identificação dos sinais e sintomas e
procedimentos em caso de suspeita de
contaminação.

220,00
A capacitação não
implicará em mais
custos. Será
ministrada pelo
Nutricionista do
municipio- Claudio
Souza

Cesto Lixeira Plastica Com Pedal 50 Litros

1

UND

150,00

150,00

Dispenser Papel Toalha Interfolhas Toalheiro

3

UND

50,00

150,00

Dispenser Porta Saboneteira Com
Reservatório

3

und

50,00

150,00

Fita Zebrada Preta E Amarela 100 Metros

2

und

20,00

40,00

Instalaçao de Pia

1

und

Fazer o orçamento do
material. A mão de
obra será com os
funcionarios da
Prefeitura
(verificar se há
necessidade de
instalação haja vista
que existe cobogós e
haverá a construção
da escola de 06 salas
- Padrão FNDE para
atender ao alunos da
região que está
localizada essa U.E.)

Janelas

Kit 200 Máscara Caixa Descartável Tripla C/ Filtro

1

kit

110,00

110,00

5

UND

70,00

350,00

pct

8,00

16,00

1

UND

19,00

19,00

1

und

60,00

60,00

Termômetro Infravermelho Digital HC260 Clinico
1
de Testa Sem Contato

und

109,00

109,00

Totem Dispenser Álcool Gel Contra Vírus Com
Suporte Pedal

1

UND

250,00

250,00

1

UND

22,50

22,50

1

UND

28,00

28,00

Lixeira 10,5 Litros C/ Pedal E Recipiente
Plástico

Luva Plástica HDPE Descartável - Pacote com 100
2
un.
Protetor Facial
Tapete Sanitizante Capacho Higienizador 78x47
Top

UN
I
F

Calça com cós de elastico Tecido oxford
Blusa Oxford Light , manga curta
com botoes na frente
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Avental Oxford
Touca Oxford light
Bota Galocha Impermeável
Borracha Pvc

1
1

UND
und

14,00
12,00

14,00
12,00

1

UND

45,00

45,00

Total Parcial

2.145,5

Essa Unidade Escolar NÃO possui Unidade Executora haja vista que tem quantidade inferior
a 50 alunos . Portato, nesse caso, o investimento total será da Prefeitura.

QUADRO 23: Planilha Orçamentária CONSOLIDADA da rede para o futuro retorno
as atividades educacionais presenciais

Descrição

Und

Álcool em Gel Antisséptico para Mãos 70% 5L
Água Sanitária 2 Litros - Caixa 06 Unidades
Capacitação da equipe escolar para identificação
dos sinais e sintomas e procedimentos em caso
de suspeita de
contaminação.

Qtde

Vl total
Vl
Unitário

122

und

40

4880,00

112

Cxa

44

4928,00
A capacitação não
implicará em mais
custos. Será ministrada
pelo Nutricionista do
municipio- Claudio
Souza

0

Cesto Lixeira Plastica Com Pedal 100 Litros

12

UND

214,00

2568,00

Dispenser Papel Toalha Interfolhas Toalheiro

48

UND

50,00

2400,00

48

und

50,00

2400,00

44

und

20,00

12

und

880,00
Fazer o orçamento do
material. A mão de obra
será com os funcionarios
da Prefeitura
Verificar as
singularidades de cada
local

Dispenser Porta Saboneteira Com Reservatório
Fita Zebrada Preta E Amarela 100 Metros
Instalaçao de Pia

Janelas

0

Kit 200 Máscara Caixa Descartável Tripla C/ Filtro
Lixeira 10,5 Litros C/ Pedal E Recipiente
Plástico
Luva Plástica HDPE Descartável - Pacote com 100
un.
Protetores Faciais
Tapete Sanitizante Capacho Higienizador 78x47
Top

18

kit

110,00

1980,00

81

UND

70,00

5670,00

47

pct

8,00

376,00

24

UND

19,00

456,00

19

und

60,00

1140,00
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Termômetro Infravermelho Digital HC260 Clinico
de Testa Sem Contato

UNIFORM
E AUX
ERENDA

Totem Dispenser Álcool Gel Contra Vírus Com
Suporte Pedal
Calça com cós de elastico Tecido oxford
Blusa Oxford Light , manga curta
com botoes na frente
Avental Oxford
Touca Oxford light
Bota Galocha Impermeável
Borracha Pvc

20

und

109,00

2180,00

14

UND

250,00

3500,00

20

UND

22,50

450,00

20

UND

28,00

560,00

20

UND

14,00

280,00

20
20

und
UND

12,00
45,00

240,00
900,00

TOTAL

35.788,00
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Varzedo

MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO EMERGENCIAL

COMPLEMENTAR 2020-202118

Monitoramento e avaliação são duas faces de uma mesma moeda que representa o cuidado e o
interesse por determinar a qualidade efetiva do trabalho realizado.

Entende-se o monitoramento enquanto processo de acompanhamento sistemático e descritivo
dos processos de implementação do plano, com o objetivo de garantir sua maior efetividade,
mediante a verificação do seu ritmo de trabalho, o bom uso do tempo e dos recursos, a aplicação
adequada das ações previstas e necessárias, em relação aos resultados pretendidos.

Dito de outra forma, o monitoramento é uma atividade inerente ao ato de gerir realizado de
forma contínua, sistemática e regular, visando determinar em que medida a implementação está
sendo feita de acordo com o planejado e com as melhores possibilidades para a realização dos
objetivos propostos.

A avaliação constitui-se no processo de medida e julgamento dos resultados parciais obtidos
durante a implementação do plano e os integrados ao seu final. Entendendo-a numa perspectiva
formativa, a avaliação é processual e nesse sentido acompanha o monitoramento, realizando
um julgamento a respeito da eficácia das ações implementadas passo a passo, permitindo a
correção necessária de rumos, ritmos e recursos processuais,

Os processos de monitoramento e avaliação são os mesmos, apenas o foco é diferenciado,
envolvendo duas dimensões diferentes da mesma realidade: o monitoramento focaliza os
processos, os meios de implementação e a avaliação focaliza os seus resultados conforme já
destacado. Tanto o monitoramento como a avaliação têm estágios ou etapas, a saber:
¾ coleta de dados - é realizada por meio de diversos instrumentos: questionários,
observações, entrevistas, etc.
¾ registro e sistematização de dados - são imprescindíveis para se poder comparar,
articular e associar resultados obtidos por diferentes instrumentos.

18

Essa seção acolhe na íntegra as proposições de monitoramento e avaliação descritas no Plano Emergencial 2020
SEC/Varzedo, acrescendo com alguns outros elementos.
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¾ análise, interpretação de dados e descrição de resultados - têm por objetivo comparar os
dados, verificar associações mais comuns entre eles, e por fim, compreender o quadro
geral, a partir da interação das particularidades, de modo a identificar necessidades de
ação;
¾ compartilhamento e disseminação dos resultados com a comunidade escolar - de nada
valerá o processo de coleta, análise e interpretação de dados se os mesmos não forem
dados a conhecer pela comunidade e não vierem a ser por ela incorporados de modo a
melhorar as suas práticas.
¾ utilização dos resultados na (re)formulação de planos de ação - os resultados obtidos no
monitoramento e avaliação não deixam de ser transformados em planos de ação, e por
sua vez implementados;

As etapas e estágios descritos envolvem tanto o Comitê de Governança Intersetorial, quanto o
Comitê da Secretaria de Educação, a este ultimo inclusive a responsabilidade de sistematizar
relatório consolidado da rede para fins de apreciação e parecer normativo junto ao CME
referente as atividades educacionais desenvolvidas

no ano letivo de 2020 e sua

complementação em 2021.

As etapas e estágios também envolvem as unidades escolares, através dos seus órgãos
colegiados.

Vale ressaltar, que os instrumentos sistematizados para orientar o monitoramento e avaliação,
atentando para as etapas supracitadas, serão no processo inseridos nos anexos desse plano e/ou
do seu relatório.
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ANEXOS
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Anexo 01 – PLANTA BAIXA das Unidades Escolares
Escola Amelia Henrique dos Reis

Planta Baixa - Anexo da Escola Amelia (Centro Comunitário)
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Prédio Escolar José Francisco Santiago

(Escola Zenaide) – atualmente funciona o Predio Escolar Dr. Osvaldo Campos
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Prédio Escolar Santa Bárbara
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Prédio Escolar José Francisco de Assis

Creche Proinfância Nossa Senhora da Conceição (Padrão FNDE)
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Escola Prefeito Manoel José de Souza

Grupo Escolar Estevão Moreira Sampaio
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Escola Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio I
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Anexo 02 – Organização do kit merenda por etapas
e especificidades de casos.
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Anexo 03 – Instrumento de Acompanhamento Individual da Aprendizagem
dos alunos.

EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO INFANTIL – (MATERNAL)
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM -– 1º SEMESTRE
ALUNO (A): ________________________________________________________Nº____
BLOCO I
LEGENDA: AC - A CONSTRUIR / EC - EM CONSTRUÇÃO / C - CONSTRUÍDO

COMPETÊNCIA GERAL - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

AC

EC

C

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para
enfrentar dificuldades e desafios.
(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas
interações e
brincadeiras.
(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e
nos jogos e brincadeiras.
(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções, como em frente,
atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de
diferentes naturezas.
(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar),
combinando movimentos e seguindo orientações.
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle
para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
BLOCO II
COMPETÊNCIA GERAL - EMPATIA E COOPERAÇÃO (FAMÍLIA)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGENS

AC

EC

C

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com
crianças e adultos.
(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa
etária e adultos.
(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções, como em
frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e
atividades de diferentes naturezas.
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas
sugeridos.
(EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo,
acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).
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BLOCO III
COMPETÊNCIA GERAL – RESPONSABILIDADE E CIDADANIA -TEMA INTEGRADOR:
DIREITOS HUMANOS (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGENS

AC

EC

C

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com
crianças e adultos.
(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade
para enfrentar dificuldades e desafios.
(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa
etária e adultos.
(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendêlos e fazendo-se compreender.
(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes e
respeitar essas diferenças.
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.

BLOCO IV
COMPETÊNCIAS GERAIS: REPERTÓRIO CULTURAL / COMUNICAÇÃO
TEMAS INTEGRADORES: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CULTURA DIGITAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGENS

AC

EC

C

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com
crianças e adultos.
(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e
brincadeiras.
(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar),
combinando movimentos e seguindo orientações.
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.
(EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo,
acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).
(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para
desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.
PARECER DESCRITIVO – 1º SEMESTRE
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EDUCAÇÃO INFANTIL – (MATERNAL)
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM -– 2º SEMESTRE
ALUNO (A): ________________________________________________________Nº____

BLOCO V

LEGENDA: AC - A CONSTRUIR / EC - EM CONSTRUÇÃO / C - CONSTRUÍDO
COMPETÊNCIA GERAL – REPERTÓRIO CULTURAL
TEMA INTEGRADOR: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
AC

EC

C

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para
enfrentar dificuldades e desafios.
(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções, como em frente,
atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades
de diferentes naturezas.
(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar),
combinando movimentos e seguindo orientações.
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle
para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar,
traçar letras e outros sinais gráficos.
(EI02ET05) Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso,
cor, forma etc.).
(EI02ET08) Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos,
presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas,
livros etc.).

BLOCO VI
COMPETÊNCIA GERAL – ARGUMENTAÇÃO
TEMA INTEGRADORE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL
OBJETIVOS DE APRENDIZAGENS

AC

EC

C

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para
desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.
(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características
e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).
(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos
naturais (luz solar, vento, chuva etc.).
(EI02ET05) Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso,
cor, forma etc.).

BLOCO VII
COMPETÊNCIAS GERAIS – TRABALHO E PROJETO DE VIDA / RESPONSABILIDADE E
CIDADANIA
TEMA INTEGRADOR: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGENS
AC
EC
C
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(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação
(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas
e volumes ao criar objetos tridimensionais.
(EI02ET05) Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho,
peso, cor, forma etc.).
(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para
desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.
(EI02ET05) Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho,
peso, cor, forma etc.).

BLOCO VIII
COMPETÊNCIAS GERAIS: EMPATIA E COOPERAÇÃO /
RESPONSABILIDADE E CIDADANIA
TEMAS INTEGRADORES: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE /
EDUCAÇÃO FISCAL
OBJETIVOS DE APRENDIZAGENS
AC
EC

C

(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes e
respeitar essas diferenças.
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação
(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas
e volumes ao criar objetos tridimensionais.
(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para
desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.
(EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo,
acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante
e depois).
(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc. em contextos diversos.

PARECER DESCRITIVO – 2º SEMESTRE
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EDUCAÇÃO INFANTIL – (PRÉ 1)
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM -– 1º SEMESTRE
ALUNO (A): ________________________________________________________Nº____

BLOCO I
COMPETÊNCIA GERAL - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
AC
EC
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e limitações.
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre
outras possibilidades.
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos
e atividades artísticas, como dança, teatro e música.
(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação,
conforto e aparência.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em situações diversas.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.

C

BLOCO II
COMPETÊNCIA GERAL – EMPATIA E COOPERAÇÃO (FAMÍLIA)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
AC
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e limitações.
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação.
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em situações diversas.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio
da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras
formas de expressão.

EC

C

BLOCO III
COMPETÊNCIA GERAL – RESPONSABILIDADE E CIDADANIA
TEMA INTEGRADOR: DIREITOS HUMANOS (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
AC
EC
C
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e limitações.
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre
outras possibilidades.
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos
e atividades artísticas, como dança, teatro e música.
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(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em situações diversas.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio
da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras
formas de expressão.

BLOCO IV
COMPETÊNCIAS GERAIS: REPERTÓRIO CULTURAL / COMUNICAÇÃO
TEMAS INTEGRADORES: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CULTURA DIGITAL
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
AC
EC
C
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e limitações.
(EI03CG01) Conhecer a multiplicidade de funções e manifestações motoras a
partir da compreensão acerca da postura corporal e assim criar, com o corpo,
formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções tanto nas
situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre
outras possibilidades.
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos
e atividades artísticas, como dança, teatro e música.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em situações diversas.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea)
em situações com função social significativa.
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e
diferenças.
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EDUCAÇÃO INFANTIL – (PRÉ 1)
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM -– 2º SEMESTRE
ALUNO (A): _____________________________________________________Nº____

BLOCO V
COMPETÊNCIA GERAL – REPERTÓRIO CULTURAL
TEMA INTEGRADOR: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação.

AC

EC

C

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
AC
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações diversas.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o
depois e o entre em uma sequência.
(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura, etc.), construindo gráficos básicos.

EC

C

EC

C

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras
e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras
possibilidades.
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e
atividades artísticas, como dança, teatro e música.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações diversas.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o
depois e o entre em uma sequência.
BLOCO VI
COMPETÊNCIA GERAL – ARGUMENTAÇÃO
TEMA INTEGRADOR: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

BLOCO VII
COMPETÊNCIA GERAL – TRABALHO E PROJETO DE VIDA /
RESPONSABILIDADE E CIDADANIA
TEMA INTEGRADOR: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

AC

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações diversas.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
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(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de
expressão.
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o
depois e o entre em uma sequência.

BLOCO VIII
COMPETÊNCIAS GERAIS: EMPATIA E COOPERAÇÃO /
RESPONSABILIDADE E CIDADANIA
TEMAS INTEGRADORES: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE /
EDUCAÇÃO FISCAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus
interesses e necessidades em situações diversas.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura
e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de
expressão.
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o
depois e o entre em uma sequência.

AC

EC

C
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EDUCAÇÃO INFANTIL – (PRÉ 2)
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM -– 1º SEMESTRE
ALUNO (A): ________________________________________________________Nº____
BLOCO I
COMPETÊNCIA GERAL - AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
AC
EC
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e limitações.
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação.
(EI03CG01) Conhecer a multiplicidade de funções e manifestações motoras a
partir da compreensão acerca da postura corporal e assim criar, com o corpo,
formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções tanto nas
situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre
outras possibilidades.
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos
e atividades artísticas, como dança, teatro e música.
(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação,
conforto e aparência.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em situações diversas.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.

C

BLOCO II
COMPETÊNCIA GERAL – EMPATIA E COOPERAÇÃO (FAMÍLIA)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
AC
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e limitações.
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação.
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos
e atividades artísticas, como dança, teatro e música.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em situações diversas.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio
da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras
formas de expressão.
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e
diferenças.

EC

C
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(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a
história dos seus familiares e da sua comunidade.

BLOCO III
COMPETÊNCIA GERAL – RESPONSABILIDADE E CIDADANIA
TEMA INTEGRADOR: DIREITOS HUMANOS (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
AC
EC
(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm
diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e limitações.
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação.
(EI03CG01) Conhecer a multiplicidade de funções e manifestações motoras a
partir da compreensão acerca da postura corporal e assim criar, com o corpo,
formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções tanto nas
situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre
outras possibilidades.
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos
e atividades artísticas, como dança, teatro e música.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em situações diversas.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio
da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras
formas de expressão.
(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes
de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.

C

BLOCO IV
COMPETÊNCIAS GERAIS: REPERTÓRIO CULTURAL / COMUNICAÇÃO
TEMAS INTEGRADORES: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CULTURA DIGITAL
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
AC
EC
C
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e limitações.
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação.
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.
(EI03CG01) Conhecer a multiplicidade de funções e manifestações motoras a
partir da compreensão acerca da postura corporal e assim criar, com o corpo,
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formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções tanto nas
situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre
outras possibilidades.
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos
e atividades artísticas, como dança, teatro e música.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em situações diversas.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea)
em situações com função social significativa.
(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e
timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons.
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e
diferenças.
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EDUCAÇÃO INFANTIL – (PRÉ 2)
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM -– 2º SEMESTRE
ALUNO (A): ________________________________________________________Nº____
BLOCO V
COMPETÊNCIA GERAL – REPERTÓRIO CULTURAL
TEMA INTEGRADOR: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
AC
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas
capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação.
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre
outras possibilidades.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em situações diversas.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e
diferenças.
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o
antes, o depois e o entre em uma sequência.

EC

C

EC

C

EC

C

BLOCO VI
COMPETÊNCIA GERAL – ARGUMENTAÇÃO
TEMA INTEGRADOR: MEIO AMBIENTE
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação.

AC

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em situações diversas.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a
questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação.
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e
diferenças.
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o
antes, o depois e o entre em uma sequência.
BLOCO VII
COMPETÊNCIA GERAL – TRABALHO E PROJETO DE VIDA
TEMAS INTEGRADORES: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
AC
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em situações diversas.
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(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por
meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e
outras formas de expressão.
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando
suas propriedades.
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e
diferenças.
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o
antes, o depois e o entre em uma sequência.

BLOCO VIII
COMPETÊNCIAS GERAIS: EMPATIA E COOPERAÇÃO /
RESPONSABILIDADE E CIDADANIA
TEMAS INTEGRADORES: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE /
EDUCAÇÃO FISCAL
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
AC
(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar
as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive.
(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a
seus interesses e necessidades em situações diversas.
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas
propriedades.
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e
diferenças.
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes,
o depois e o entre em uma sequência.

EC

C
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ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
ENSINO FUNDAMENTAL – (1º ANO)

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM - 1º SEMESTRE 2020
ALUNO (A): ________________________________________________________Nº____
BLOCO I
LEGENDA: AC. A CONSTRUIR - EC. EM CONSTRUÇÃO - C. CONSTRUÍDO
COMPETÊNCIA GERAL: AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO
HABILIDADES
AC
(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF01CI02) Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de desenhos) partes
do corpo humano e explicar suas funções.
(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos
antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas etc.) são necessários
para a manutenção da saúde.

EC

C

EC

C

BLOCO II

COMPETÊNCIA GERAL: EMPATIA E COOPERAÇÃO (FAMÍLIA)
HABILIDADES
AC
(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15AR05) Experimentar a criação em Artes Visuais de modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais.
(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais
(variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e
narrativas etc.).
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado
ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à
posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o
referencial.
(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares de vivência (moradia,
escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses l ugares.
(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família e de
sua comunidade.
(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à
família, à escola e à comunidade.
(EF01HI04) Identificar as diferenças entre os variados ambientes em que vive (doméstico,
escolar e da comunidade), reconhecendo as especificidades dos hábitos e das regras que os
regem.
(EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da escola e identificar o papel
desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços.
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BLOCO III

COMPETÊNCIA GERAL: RESPONSABILIDADE E CIDADANIA - TEMA INTEGRADOR:
DIRETOS HUMANOS (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)
HABILIDADES
AC EC C
(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma
alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.
(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15AR05) Experimentar a criação em Artes Visuais de modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções
e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e
cultural do lugar onde vive, da sua região e nacionalidade.
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado
ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à
posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o
referencial.
(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à
família, à escola e à comunidade.
(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos
antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas etc.) são necessários
para a manutenção da saúde.
.
BLOCO IV

COMPETÊNCIAS GERAIS: REPERTÓRIO CULTURAL / COMUNICAÇÃO - TEMAS
INTEGRADORES: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CULTURA DIGITAL
HABILIDADES
AC EC
(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.
(EF01LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo
da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e
relacionando sua forma de organização à sua finalidade.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos
gráfico-visuais em textos multissemióticos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, lenga-lenga, com
entonação adequada e observando as rimas.
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento; valorizá-los em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social
dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias
impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, a partir de seu contexto artístico cultural e suas manifestações local,
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regional e nacional, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais.
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções
e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e
cultural do lugar onde vive, da sua região e nacionalidade.
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado
ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à
posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o
referencial.
(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias
como o pareamento e outros agrupamentos.
(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo
para resolver problemas.
(EF12EF02) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura
popular, presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as
diferenças individuais de desempenho dos colegas.
(EF12EF03) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita),
as brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e
valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem.
(EF12EF04) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das
características dessas práticas.
(EF01HI05) Identificar e apreciar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras
atuais e de outras épocas e lugares.
(EF01HI08) Reconhecer o significado das comemorações e festas escolares,
diferenciando-as das datas festivas comemoradas no âmbito familiar, da comunidade e do
município.
(EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com base em seus itinerários e vivências,
contos literários, histórias inventadas e brincadeiras.
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ENSINO FUNDAMENTAL – (1º ANO)
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM -– 2º SEMESTRE
ALUNO (A): ________________________________________________________Nº____
BLOCO V

COMPETÊNCIA GERAL: REPERTÓRIO CULTURAL – TEMA
INTEGRADOR/CONTEMPORÂNEO: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE
HABILIDADES
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa,
de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos
gráfico-visuais em textos multissemióticos.
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, travalínguas e canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à
melodia das músicas e seus efeitos de sentido.
(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.
(EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não
convencionais.
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e
histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e
cultural do lugar onde vive, da sua região e nacionalidade.
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio 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 linguagens artísticas.
(EF12EF03) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as
brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e
valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem.
(EF12EF04) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características
dessas práticas.
(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o
resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos,
brincadeiras, materiais da sala de aula, brincadeiras regionais, entre outros.
(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números
de até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o
suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro
pessoais.
(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo)
em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos
geométricos.
(EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com base em seus itinerários e vivências, contos
literários, histórias inventadas e brincadeiras.

AC

EC

C
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(EF01HI01) Conhecer a história da sua comunidade a partir de mitos, documentários, livros
e contos populares, locais ou regionais, que estabeleçam relações com a história local.
(EF01ER04) Valorizar a diversidade de formas de vida.

BLOCO VI

COMPETÊNCIA GERAL: ARGUMENTAÇÃO –
TEMA INTEGRADOR/CONTEMPORÂNEO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

HABILIDADES
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa,
de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu
e a quem se destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráficovisuais em textos multissemióticos.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e
palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades,
jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de
encantamento, jogo e fruição.
(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.
(EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e
histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e cultural
do lugar onde vive, da sua região e nacionalidade.
(EF12EF03) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as
brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e
valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem.
(EF12EF04) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características
dessas práticas.
(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o
pareamento e outros agrupamentos.
(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de
até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte
de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado
ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição,
como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o referencial.
(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares de vivência (moradia, escola
etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses l ugares.
(EF01GE07) Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua comunidade
pensando nos benefícios e malefícios delas.
(EF01HI04) Identificar as diferenças entre os variados ambientes em que vive (doméstico,
escolar e da comunidade), reconhecendo as especificidades dos hábitos e das regras que os
regem.
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BLOCO VII

COMPETÊNCIAS GERAIS: TRABALHO E PROJETO DE VIDA/RESPONSABILIDADE E
CIDADANIA – TEMA INTEGRADOR/CONTEMPORÂNEO: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO –
COMPETÊNCIA SOCIOEMOCIONAL: DECISÃO RESPONSÁVEL

HABILIDADES
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de
massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e
a quem se destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades,
jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de
encantamento, jogo e fruição.
(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.
(EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das Artes Visuais (ponto, linha,
forma, cor, espaço, movimento etc.).
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
(EF12EF04) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características
dessas práticas.
(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o
pareamento e outros agrupamentos.
(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para
resolver problemas.
(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de
até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte
de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.
(EF01GE07) Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua comunidade
pensando nos benefícios e malefícios delas.
(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à família, à
escola e à comunidade.
(EF01ER04) Valorizar a diversidade de formas de vida.
(EF01ER05) Interagir com questões, oportunidades, desafios e problemas do mundo real.

AC

EC

C

BLOCO VIII

COMPETÊNCIAS GERAIS: EMPATIA E COOPERAÇÃO/RESPONSABILIDADE E CIDADANIA –
TEMAS INTEGRADORES/CONTEMPORÂNEOS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/
EDUCAÇÃO FISCAL
HABILIDADES
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa,
de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu
e a quem se destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
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(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráficovisuais em textos multissemióticos.
EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades,
jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de
encantamento, jogo e fruição.
(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos
(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.
(EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco.
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das
Artes Visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e
histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e
cultural do lugar onde vive, da sua região e nacionalidade.
(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como
o pareamento e outros agrupamentos.
(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para
resolver problemas.
(EF01ER01) Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o outro e o nós.
PARECER DESCRITIVO – 2º SEMESTRE
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ENSINO FUNDAMENTAL – (2º ANO)
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM -– 1º SEMESTRE
ALUNO (A): ________________________________________________________Nº____
BLOCO I

COMPETÊNCIA GERAL: AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO
HABILIDADES
AC
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação; no caso de palavras de uso
frequente, ler globalmente, por memorização.
(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva,
respeitando a acentuação gráfica.
(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das Artes Visuais (ponto,
linha, forma, cor, espaço, movimento etc.).
(EF12EF04) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das
características dessas práticas.
(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo
números de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar,
utilizando estratégias pessoais ou convencionais.
(EF02CI03) Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos e
proteção (objetos cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza,
medicamentos, etc.)

EC

C

EC

C

BLOCO II

COMPETÊNCIA GERAL: EMPATIA E COOPERAÇÃO (FAMÍLIA)
HABILIDADES
AC
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.
(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva,
respeitando a acentuação gráfica.
(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades,
jogos de palavras e reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão
de encantamento, jogo e fruição.
(EF02LP20) Reconhecer a função de textos utilizados para apresentar informações
coletadas em atividades de pesquisa (enquetes, pequenas entrevistas, registros de
experimentações).
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais.
(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais
(variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e
narrativas etc.).
(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade
de objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000
unidades).
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(EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e
os deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de
referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido.
(EF02HI04) Selecionar e compreender o significado de objetos e documentos pessoais
como fontes de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário.
(EF02HI08) Organizar histórias da família e/ou da comunidade registradas em diferentes
fontes.
(EF02ER01) Reconhecer os diferentes espaços de convivência.

BLOCO III

COMPETÊNCIA GERAL: RESPONSABILIDADE E CIDADANIA - TEMA INTEGRADOR:
DIRETOS HUMANOS (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)
HABILIDADES
AC EC C
EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação; no caso de palavras de uso
frequente, ler globalmente, por memorização.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.
(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades,
jogos de palavras e reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão
de encantamento, jogo e fruição.
(EF02LP23) Planejar e produzir, com certa autonomia, pequenos registros de observação
de resultados de pesquisa, coerentes com um tema investigado.
(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade
de objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000
unidades).
(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental
ou escrito.
(EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e
os deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de
referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais.

BLOCO IV
COMPETÊNCIAS GERAIS: REPERTÓRIO CULTURAL / COMUNICAÇÃO - TEMAS
INTEGRADORES: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CULTURA DIGITAL
HABILIDADES
AC EC
EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social
dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias
impressa de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.
EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades,
jogos de palavras e reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão
de encantamento, jogo e fruição.
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
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(EF02LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos literários, de gêneros
variados, desenvolvendo o gosto pela leitura.
(EF02LP23) Planejar e produzir, com certa autonomia, pequenos registros de observação
de resultados de pesquisa, coerentes com um tema investigado.
EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais.
(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão
musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos
de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana.
(EF12EF03) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita),
as brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e
valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem.
(EF12EF04) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das
características dessas práticas.
(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade
de objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000
unidades).
(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental
ou escrito.
(EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro
ou comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças.
EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu
papel na conexão entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o ambiente e seu uso
responsável.
(EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que aproximam
e separam as pessoas em diferentes grupos sociais ou de parentesco.
EF02ER05) Identificar, distinguir e respeitar símbolos religiosos de distintas
manifestações, tradições e instituições religiosas.
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ENSINO FUNDAMENTAL – (2º ANO)
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM -– 2º SEMESTRE
ALUNO (A): ________________________________________________________Nº____

BLOCO V
COMPETÊNCIA GERAL: REPERTÓRIO CULTURAL – TEMA
INTEGRADOR/CONTEMPORÂNEO: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE
HABILIDADES
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa,
de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos
gráfico-visuais em textos multissemióticos.
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, a partir de seu contexto artístico cultural e suas manifestações local, regional
e nacional, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório
imagético.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das Artes Visuais (ponto, linha,
forma, cor, espaço, movimento etc.).
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não
convencionais.
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e
histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e
cultural do lugar onde vive, da sua região e nacionalidade.
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio 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 linguagens artísticas.
(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, travalínguas e canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à
melodia das músicas e seus efeitos de sentido.
(EF12EF03) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as
brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e
valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem.
(EF12EF04) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características
dessas práticas.
(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou com
estruturas silábicas 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.
(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva,
respeitando a acentuação gráfica.
(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.
(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de
objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades).
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(EF02MA09) Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente
a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida.
(EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os
deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de
referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido.
(EF02HI04) Selecionar e compreender o significado de objetos e documentos pessoais como
fontes de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário.
(EF02ER02) Identificar costumes, crenças e formas diversas de viver em variados ambientes
de convivência.

BLOCO VI

COMPETÊNCIA GERAL: ARGUMENTAÇÃO –
TEMA INTEGRADOR/CONTEMPORÂNEO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

HABILIDADES

AC

EC

C

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa,
de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu
e a quem se destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráficovisuais em textos multissemióticos.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens
e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades,
jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de
encantamento, jogo e fruição.
(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou com
estruturas silábicas 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.
(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.
(EF02LP09) Usar adequadamente ponto- final, ponto de interrogação e ponto de exclamação.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não
convencionais
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e
histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e
cultural do lugar onde vive, da sua região e nacionalidade.
(EF12EF03) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as
brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e
valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem.
(EF12EF04) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características
dessas práticas.
(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de
objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades).
(EF02MA03) Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por
correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos”
ou “tem a mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a
menos.
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(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou
escrito.
(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências
recursivas de números naturais, objetos ou figuras.
(EF02CI05) Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas
em geral, destacando os princípios básicos da fotossíntese.
(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos)
e a função desempenhada por cada uma delas, e analisar as relações entre as plantas, o
ambiente e os demais seres vivos.
(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando seus
diferentes usos (plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades) e os impactos
desses usos no cotidiano da cidade e do campo.
(EF02GE07) Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais)
desenvolvidas em seu município, estado e em outros lugares, identificando os seus impactos
ambientais.
(EF02HI11) Identificar impactos no ambiente causados pelas diferentes formas de trabalho e
ações do homem, existentes na comunidade em que vive.

BLOCO VII

COMPETÊNCIAS GERAIS: TRABALHO E PROJETO DE VIDA/RESPONSABILIDADE E
CIDADANIA – TEMA INTEGRADOR/CONTEMPORÂNEO: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO –
COMPETÊNCIA SOCIOEMOCIONAL: DECISÃO RESPONSÁVEL
HABILIDADES
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de
massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a
quem se destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural,
como patrimônio artístico da humanidade.
(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso
frequente, ler globalmente, por memorização.
(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades,
jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de
encantamento, jogo e fruição.
(EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o texto sempre
que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das
palavras e pontuação.
(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou com
estruturas silábicas 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.
(EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou
finais para criar novas palavras.
(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.
(EF02LP14) Planejar e produzir pequenos relatos de observação de processos, de fatos, de
experiências pessoais, mantendo as características do gênero, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
(EF12EF04) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características
dessas práticas.
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(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de
objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades).
(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou
escrito.
(EF02CI02) Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso cotidiano,
tendo em vista algumas propriedades desses materiais (flexibilidade, dureza, transparência etc.).
(EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu papel
na conexão entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o ambiente e seu uso responsável.
(EF02GE07) Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais)
desenvolvidas em seu município, estado e em outros lugares, identificando os seus impactos
ambientais.
(EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em
diferentes comunidades.
(EF02HI10) Identificar e valorizar diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em
que vive, seus significados, suas especificidades, importância e seus impactos ao meio ambiente.

BLOCO VIII

COMPETÊNCIAS GERAIS: EMPATIA E COOPERAÇÃO/RESPONSABILIDADE E CIDADANIA –
TEMAS INTEGRADORES/CONTEMPORÂNEOS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/
EDUCAÇÃO FISCAL
HABILIDADES
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de
massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a
quem se destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráficovisuais em textos multissemióticos.
EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e
palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
(EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o texto sempre
que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das
palavras e pontuação.
(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou com
estruturas silábicas 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.
(EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou
finais para criar novas palavras.
(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das
Artes Visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de
objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades).
(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou
escrito.
(EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico.
paralelepípedo, identificando as figuras geométricas planas que nelas aparecem.
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(EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e
triângulo), por meio de características comuns, em desenhos apresentados em diferentes
disposições ou em sólidos geométricos.
(EF02ER02) Identificar costumes, crenças e formas diversas de viver em variados ambientes de
convivência.
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ENSINO FUNDAMENTAL – (3º ANO)
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM -– 1º SEMESTRE
ALUNO (A): ________________________________________________________Nº____

BLOCO I

COMPETÊNCIA GERAL: AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO
HABILIDADES
AC
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos
gráfico-visuais nos textos.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF35LP17) Buscar e selecionar informações de interesse sobre fenômenos sociais e
naturais em textos que circulam em meios impressos ou digitais.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das Artes Visuais (ponto,
linha, forma, cor, espaço, movimento etc.).
(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver
problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais.

EC

C

EC

C

BLOCO II
COMPETÊNCIA GERAL: EMPATIA E COOPERAÇÃO (FAMÍLIA)
HABILIDADES
AC
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social
dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias
impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
(EF03LP25) Planejar e produzir textos para apresentar resultados de observações e de
pesquisas em fontes de informações, incluindo, quando pertinente, imagens, diagramas e
gráficos ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais.
(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e
econômica de grupos de diferentes origens espaciais e temporais.
(EF03HI10) Identificar as diferenças entre o espaço doméstico, os espaços públicos e as
áreas de conservação ambiental, compreendendo a importância dessa distinção.
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BLOCO III

COMPETÊNCIA GERAL: RESPONSABILIDADE E CIDADANIA - TEMA INTEGRADOR:
DIRETOS HUMANOS (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)
HABILIDADES
AC EC C
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras,
onomatopeias).
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros
e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros,
temas, autores.
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações
e diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e refrãos e seu efeito de sentido.
(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando
rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e
sonoros.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais.
(EF35EF05) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita,
audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana,
explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural na
preservação das diferentes culturas.
(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras.

BLOCO IV

COMPETÊNCIAS GERAIS: REPERTÓRIO CULTURAL / COMUNICAÇÃO - TEMAS
INTEGRADORES: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CULTURA DIGITAL
HABILIDADES
AC EC
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento; valorizá-los em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social
dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias
impressa de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balão, de letra,
onomatopeia).
(EF03LP11) Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais (receitas,
instruções de montagem etc.), com a estrutura própria desses textos (verbos imperativos,
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indicação de passos a serem seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos gráficovisuais, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observações e de
pesquisas em fontes de informações orais ou escritas, considerando a situação
comunicativa (entrevista) e o tema/assunto do texto.
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, a partir de seu contexto artístico cultural e suas manifestações local,
regional e nacional, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.
EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais.
(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão
musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos
de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana.
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções
e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e
cultural do lugar onde vive, da sua região e nacionalidade.
(EF35EF03) Experimentar e fruir brincadeiras, jogos populares do Brasil e do mundo,
incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância
desse patrimônio histórico cultural.
(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos históricos e culturais dos grupos sociais de
seus lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo.
(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, comparando-os
com os do passado.
(EF03ER03) Identificar e respeitar práticas celebrativas (cerimônias, orações, festividades,
peregrinações, entre outras) de diferentes tradições religiosas.

PARECER DESCRITIVO – 1º SEMESTRE
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ENSINO FUNDAMENTAL – (3º ANO)
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM -– 2º SEMESTRE
ALUNO (A): ________________________________________________________Nº____

BLOCO V

COMPETÊNCIA GERAL: REPERTÓRIO CULTURAL – TEMA INTEGRADOR/CONTEMPORÂNEO:
EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE
HABILIDADES
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais
participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se
destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráficovisuais em textos multissemióticos.
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam
uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como
patrimônio artístico da humanidade.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como
ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final, ponto de
exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto,
quando for o caso.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos, segundo as
normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto-final, ponto de interrogação, ponto
de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e travessão.
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas,
a partir de seu contexto artístico cultural e suas manifestações local, regional e nacional, cultivando
a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das Artes Visuais (ponto, linha, forma,
cor, espaço, movimento etc.).
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias
de diferentes matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e cultural do lugar onde
vive, da sua região e nacionalidade.
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio 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 linguagens
artísticas.
(EF35EF03) Experimentar e fruir brincadeiras, jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo
aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio
histórico cultural.
(EF35EF05) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as
brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana, explicando suas
características e a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das diferentes
culturas.
(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas
significativos envolvendo adição e subtração com números naturais.
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(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras.
(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos históricos e culturais dos grupos sociais de seus lugares
de vivência, seja na cidade, seja no campo
(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e econômica
de grupos de diferentes origens espaciais e temporais.
(EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local em
que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes grupos sociais e
culturais, com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de migrantes.

BLOCO VI

COMPETÊNCIA GERAL: ARGUMENTAÇÃO –
TEMA INTEGRADOR/CONTEMPORÂNEO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

HABILIDADES
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais
participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se
destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais
em textos multissemióticos.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras
e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como
ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final, ponto de
exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando
for o caso.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos, segundo as normas
gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto-final, ponto de interrogação, ponto
de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e travessão.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada,
gráficos de barras ou de colunas.
(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais, dentre outras
possibilidades), reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida.
(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados pelo
consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente, considerando a ampliação de
hábitos de redução, reuso e reciclagem/ descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ ou no
entorno
(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água em atividades
cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir os problemas ambientais
provocados por esses usos.
EF03HI10) Identificar as diferenças entre o espaço doméstico, os espaços públicos e as áreas de
conservação ambiental, compreendendo a importância dessa distinção.
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BLOCO VII

COMPETÊNCIAS GERAIS: TRABALHO E PROJETO DE VIDA/RESPONSABILIDADE E CIDADANIA –
TEMA INTEGRADOR/CONTEMPORÂNEO: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO – COMPETÊNCIA
SOCIOEMOCIONAL: DECISÃO RESPONSÁVEL

HABILIDADES
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais
participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se
destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam
uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio
artístico da humanidade.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como
ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final, ponto de
exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando
for o caso.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos, segundo as normas
gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF03LP18) Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou
digital (cartas de leitor e de reclamação a jornais, revistas) e notícias, dentre outros gêneros do campo
jornalístico, de acordo com as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
(EF35EF03) Experimentar e fruir brincadeiras, jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo
aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio
histórico cultural.
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou
escrito.
(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de
cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental.
(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais, dentre outras
possibilidades), reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida.
(EF03GE11) Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente físico
natural, assim como os riscos provenientes do uso de ferramentas e máquinas.
(EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros tempos e espaços,
analisando mudanças e permanências.

AC
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C

BLOCO VIII

COMPETÊNCIAS GERAIS: EMPATIA E COOPERAÇÃO/RESPONSABILIDADE E CIDADANIA –
TEMAS INTEGRADORES/CONTEMPORÂNEOS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ EDUCAÇÃO
FISCAL
HABILIDADES
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais
participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
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digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se
destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais
em textos multissemióticos.
EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras
e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como
ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final, ponto de
exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando
for o caso.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos, segundo as normas
gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto-final, ponto de interrogação, ponto
de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e travessão.
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes
visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
(EF35EF12) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço,
gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e africana.
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou
escrito.
(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas
significativos envolvendo adição e subtração com números naturais.
(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com
resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por
meio de estratégias e registros pessoais.
(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos históricos e culturais dos grupos sociais de seus lugares
de vivência, seja na cidade, seja no campo.
(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais
(quilombolas, indígenas, marisqueiros, sertanejos, pescadores, ciganos, entre outros) em distintos
lugares.
(EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local em que
vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes grupos sociais e culturais,
com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de migrantes.
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ENSINO FUNDAMENTAL – (4º ANO)
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM -– 1º SEMESTRE
ALUNO (A): ________________________________________________________Nº____
BLOCO I
COMPETÊNCIA GERAL: AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO
HABILIDADES
AC
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros
e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros,
temas, autores.
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações
e diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e refrãos e seu efeito de sentido.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo
as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais.
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e
subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além
de fazer estimativas do resultado (de preferência, dados da comunidade local).
(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns
microrganismos (vírus, bactérias e protozoários), atitudes e medidas adequadas para
prevenção de doenças a eles associadas

EC

C

EC

C

BLOCO II

COMPETÊNCIA GERAL: EMPATIA E COOPERAÇÃO (FAMÍLIA)
HABILIDADES
AC
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com
base no contexto da frase ou do texto.
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros
e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros,
temas e autores.
(EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados
de observações, relatos, entrevistas e pesquisas em fontes de informações impressas, orais
ou eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos ou tabelas simples,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
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fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais.
(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e/ ou
da comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, afro-brasileiras, de outras
regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o que é próprio
em cada uma delas e sua contribuição para a formação da cultura local, regional e
brasileira.

BLOCO III

COMPETÊNCIA GERAL: RESPONSABILIDADE E CIDADANIA - TEMA INTEGRADOR:
DIRETOS HUMANOS (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)
HABILIDADES
AC EC C
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras,
onomatopeias).
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros
e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros,
temas, autores.
(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando
rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e
sonoros.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais.

BLOCO IV
COMPETÊNCIAS GERAIS: REPERTÓRIO CULTURAL / COMUNICAÇÃO - TEMAS
INTEGRADORES: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CULTURA DIGITAL
HABILIDADES
AC EC
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento; valorizá-los em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social
dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias
impressa de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto- final,
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ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo
as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes situações e
contextos comunicativos, e suas características linguístico-expressivas e composicionais
(conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio
ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV,
aula, debate etc.).
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais
das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão
musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos
de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana.
(EF04ER02) Identificar e respeitar ritos e suas funções em diferentes manifestações e
tradições religiosas.
(EF04ER07) Reconhecer e respeitar as ideias de divindades de diferentes manifestações e
tradições religiosas
(EF04HI08) Identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação (cultura
oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais de
informação e comunicação) e discutir seus significados para os diferentes grupos ou
estratos sociais.
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e
subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além
de fazer estimativas do resultado (de preferência, dados da comunidade local).
(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação
e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.
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ENSINO FUNDAMENTAL – (4º ANO)

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM -– 2º SEMESTRE
ALUNO (A): ________________________________________________________Nº____
BLOCO V

COMPETÊNCIA GERAL: REPERTÓRIO CULTURAL – TEMA
INTEGRADOR/CONTEMPORÂNEO: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE

HABILIDADES
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa,
de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos
gráfico-visuais em textos multissemióticos.
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos, segundo
as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e imagens apropriadas, para sustentar o sentido do texto, e marcadores
de tempo, espaço e de fala de personagens.
(EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo,
substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal).
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, a partir de seu contexto artístico cultural e suas manifestações local, regional
e nacional, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório
imagético.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das Artes Visuais (ponto, linha,
forma, cor, espaço, movimento etc.).
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não
convencionais.
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e
histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e
cultural do lugar onde vive, da sua região e nacionalidade.
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio 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 linguagens artísticas.
(EF35EF03) Experimentar e fruir brincadeiras, jogos populares do Brasil e do mundo,
incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância desse
patrimônio histórico cultural.
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(EF35EF05) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita,
audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana,
explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural na
preservação das diferentes culturas.
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e
subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de
fazer estimativas do resultado (de preferência, dados da comunidade local). (EF04MA01)
Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar.
(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de
dobraduras, esquadros ou softwares de geometria.
(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e/ ou da
comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do
país, latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o que é próprio em cada uma
delas e sua contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira.

BLOCO VI

COMPETÊNCIA GERAL: ARGUMENTAÇÃO –
TEMA INTEGRADOR/CONTEMPORÂNEO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

HABILIDADES

A
C

E
C

C

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa,
de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu
e a quem se destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráficovisuais em textos multissemióticos.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens
e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos, segundo
as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo,
substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal).
(EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, como forma de
apresentação de dados e informações.
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e
subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de
fazer estimativas do resultado (de preferência, dados da comunidade local).
(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e
divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo.
(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matériasprimas), circulação e consumo de diferentes produtos.
(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo,
cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na
conservação ou degradação dessas áreas.
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(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na natureza,
avaliando os resultados dessas intervenções

BLOCO VII

COMPETÊNCIAS GERAIS: TRABALHO E PROJETO DE VIDA/RESPONSABILIDADE E
CIDADANIA – TEMA INTEGRADOR/CONTEMPORÂNEO: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
– COMPETÊNCIA SOCIOEMOCIONAL: DECISÃO RESPONSÁVEL

HABILIDADES
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa,
de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens
e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos, segundo
as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente na escrita, ponto-final, de
interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discurso direto); vírgula
em enumerações e em separação de vocativo e de aposto.
(EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre
substantivo ou pronome pessoal e verbo (concordância verbal).
(EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo,
substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal).
(EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados de
observações e pesquisas em fontes de informações impressas ou eletrônicas, incluindo,
quando pertinente, imagens e gráficos ou tabelas simples, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não
convencionais.
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e
subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além
de fazer estimativas do resultado (de preferência, dados da comunidade local).
(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e
divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo.
(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade,
considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de pessoas.
(EF04GE07) Comparar as características do trabalho no campo e na cidade.
(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das
pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização.
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(EF04HI07) Identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais e
marítimos para a dinâmica da vida comercial e formação das primeiras cidades, analisando
seus impactos no meio ambiente.

BLOCO VIII

COMPETÊNCIAS GERAIS: EMPATIA E COOPERAÇÃO/RESPONSABILIDADE E
CIDADANIA – TEMAS INTEGRADORES/CONTEMPORÂNEOS: EDUCAÇÃO PARA A
DIVERSIDADE/ EDUCAÇÃO FISCAL

HABILIDADES
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa,
de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos
gráfico-visuais em textos multissemióticos.
EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens
e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos, segundo
as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre
substantivo ou pronome pessoal e verbo (concordância verbal).
(EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo,
substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal).
(EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, como forma
de apresentação de dados e informações.
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais
das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não
convencionais.
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções
e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e
cultural do lugar onde vive, da sua região e nacionalidade.
(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar.
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e
subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além
de fazer estimativas do resultado (de preferência, dados da comunidade local).
(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e
divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de
cálculo.
(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e/ ou da
comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões
do país, latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o que é próprio em cada
uma delas e sua contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira.
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(EF04GE05) Distinguir unidades político- administrativas oficiais nacionais (Distrito,
Município, Unidade da Federação e grande região), suas fronteiras e sua hierarquia,
localizando seus lugares de vivência.
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ENSINO FUNDAMENTAL – (5º ANO)
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM -– 1º SEMESTRE
ALUNO (A): ________________________________________________________Nº____

BLOCO I
COMPETÊNCIA GERAL: AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO
HABILIDADES

AC
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C

EC

C

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social
dos quais participa cotidianamente (a casa a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias
impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais,
tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (pontofinal, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e
pontuação do discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, reportagens, vídeos em
blogs argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com
as convenções dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia
etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas
convencionais e não convencionais.
(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório,
estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não.
(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no
tempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais.
BLOCO II
COMPETÊNCIA GERAL: EMPATIA E COOPERAÇÃO (FAMÍLIA)
HABILIDADES

AC

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balão, de letra,
onomatopeia).
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros
e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros,
temas e autores.
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(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos instrucional de regras de jogo,
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero
e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à
pluralidade e aos direitos humanos.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais.
(EF35EF03) Experimentar e fruir brincadeiras, jogos populares do Brasil e do mundo,
incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância
desse patrimônio histórico cultural.
BLOCO III
COMPETÊNCIA GERAL: RESPONSABILIDADE E CIDADANIA - TEMA INTEGRADOR:
DIRETOS HUMANOS (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)
HABILIDADES
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EC

C

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social
dos quais participa cotidianamente (a casa a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias
impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o caso.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balão, de letra,
onomatopeia).
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os em sua diversidade
cultural como patrimônio artístico da humanidade.
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar
com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.
(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à
pluralidade e aos direitos humanos.
(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das
sociedades, compreendendo-o como conquista histórica.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das Artes Visuais (ponto,
linha, forma, cor, espaço, movimento etc.).
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais.
BLOCO IV
COMPETÊNCIAS GERAIS: REPERTÓRIO CULTURAL / COMUNICAÇÃO - TEMAS
INTEGRADORES: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CULTURA DIGITAL
HABILIDADES

AC

EC

C

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
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(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento; valorizá-los em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balão, de letra,
onomatopeia).
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social
dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias
impressa de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto- final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral utilizados em diferentes situações e
contextos comunicativos e suas características linguístico-expressivas e composicionais
(conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio
ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV,
aula, debate etc.).
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, a partir de seu contexto artístico cultural e suas manifestações local,
regional e nacional, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais.
(EF12EF03) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita),
as brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e
valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem.
EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais
e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números
naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador
natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo
por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de
comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas.
(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade
e o campo e entre cidades na rede urbana.
(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de
comunicação, no mundo, no Brasil, no estado e em seu município.
(EF05ER01) Identificar e respeitar acontecimentos sagrados de diferentes culturas e
tradições religiosas como recurso para preservar a memória.
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ENSINO FUNDAMENTAL – (5º ANO)
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM -– 2º SEMESTRE
ALUNO (A): ________________________________________________________Nº____
BLOCO V

COMPETÊNCIA GERAL: REPERTÓRIO CULTURAL – TEMA
INTEGRADOR/CONTEMPORÂNEO: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE
HABILIDADES

AC

EC

C

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social
dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias
impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos
gráfico-visuais em textos multissemióticos.
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos,
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes
descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas, para sustentar o sentido do texto,
e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens.
(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com
diferentes significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o significado de
determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos termos utilizados
na linguagem usual.
(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos instrucional de regras de jogo,
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero
e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, a partir de seu contexto artístico cultural e suas manifestações local,
regional e nacional, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das Artes Visuais (ponto,
linha, forma, cor, espaço, movimento etc.).
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e
não convencionais.
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções
e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e
cultural do lugar onde vive, da sua região e nacionalidade.
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(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio 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 linguagens artísticas.
(EF35EF03) Experimentar e fruir brincadeiras, jogos populares do Brasil e do mundo,
incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância
desse patrimônio histórico cultural.
(EF35EF05) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita,
audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana,
explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural na
preservação das diferentes culturas.
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar
com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.
(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais
e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números
naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador
natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo
por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF05ER02) Identificar mitos de criação em diferentes culturas e tradições religiosas.
(EF05ER03) Reconhecer funções e mensagens religiosas contidas nos mitos de criação
(concepções de mundo, natureza, ser humano, divindades, vida e morte).

BLOCO VI

COMPETÊNCIA GERAL: ARGUMENTAÇÃO –
TEMA INTEGRADOR/CONTEMPORÂNEO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL
HABILIDADES

A
C

E
C

C

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa,
de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu
e a quem se destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráficovisuais em textos multissemióticos.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e
palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos, segundo as
normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos instrucional de regras de jogo, dentre
outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
(EF05LP23) Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas.
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(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: regras
sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita de citações, pontuação
(ponto-final, dois-pontos, vírgulas em enumerações) e regras ortográficas.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não
convencionais.
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e
histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e
cultural do lugar onde vive, da sua região e nacionalidade.
(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e
com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais
e com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e
divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por
estimativa, cálculo mental e algoritmos.
EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas
ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e
trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões.
EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas
para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos.
(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções
tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos
na escola e/ou na vida cotidiana.
(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades
cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos.
(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de
poluição dos cursos de água, lagos e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras
etc.).
(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e
da residência (lixões, indústrias poluentes, degradação de matas ciliares, desmatamento e
destruição do patrimônio histórico etc.), propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses
problemas.

BLOCO VII

COMPETÊNCIAS GERAIS: TRABALHO E PROJETO DE VIDA/RESPONSABILIDADE E
CIDADANIA – TEMA INTEGRADOR/CONTEMPORÂNEO: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
– COMPETÊNCIA SOCIOEMOCIONAL: DECISÃO RESPONSÁVEL
HABILIDADES

AC

EC

C

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social
dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias
impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras,
onomatopeias).
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
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(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos, segundo
as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos instrucional de regras de jogo,
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero
e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
(EF05LP23) Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas.
(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, reportagens, vídeos em
blogs argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com as
convenções dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não
convencionais.
(EF35EF06) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela,
brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena
e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando- as aos espaços
públicos disponíveis.
(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e
com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números
naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador
natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo
por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos
(colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como
saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões.
(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade
e o campo e entre cidades na rede urbana.
(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento
tecnológico na agropecuária, no extrativismo, na indústria, no comércio e nos serviços.
(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de
comunicação, no mundo, no Brasil, no estado e em seu município.
(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à
pluralidade e aos direitos humanos.

BLOCO VIII
COMPETÊNCIAS GERAIS: EMPATIA E COOPERAÇÃO/RESPONSABILIDADE E
CIDADANIA – TEMAS INTEGRADORES/CONTEMPORÂNEOS:
EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ EDUCAÇÃO FISCAL
HABILIDADES

AC

EC

C

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social
dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias
impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem
os produziu e a quem se destinam.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos
gráfico-visuais em textos multissemióticos.
EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
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(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens
e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos, segundo
as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em
concordância com pronomes pessoais/nomes sujeitos da oração.
(EF05LP23) Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas.
(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: regras
sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita de citações, pontuação
(ponto-final, dois-pontos, vírgulas em enumerações) e regras ortográficas.
(EF15AR02) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais
das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não
convencionais.
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio 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 linguagens artísticas.
(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e
com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números
naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador
natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo
por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF05GE02) Identificar diferenças étnico- raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais
entre grupos em diferentes territórios.
(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os
com o espaço geográfico ocupado.
(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à
compreensão da ideia de Estado e/ ou de outras formas de ordenação social.
(EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos
povos antigos.
(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à
pluralidade e aos direitos humanos.
(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das
sociedades, compreendendo-o como conquista histórica.

PARECER DESCRITIVO – 2º SEMESTRE
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ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM - 1º SEMESTRE 2020
ALUNO (A): ______________________

ANO: 6º ANO

TURMA: _________

HABILIDADES

CONCEIT
O

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM
(EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais,
concordância nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação etc.
(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e mídias,
analisando e avaliando a confiabilidade.
(EF67LP15) Identificar a proibição imposta ou o direito garantido, bem como as circunstâncias de sua
aplicação, em artigos relativos a normas, regimentos escolares, regimentos e estatutos da sociedade civil,
regulamentações para o mercado publicitário, Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de
Trânsito, ECA, Constituição, dentre outros.
(EF67LP18) Identificar o objeto da reclamação e/ou da solicitação e sua sustentação, explicação ou
justificativa, de forma a poder analisar a pertinência da solicitação ou justificação.
(EF67LP19) Realizar levantamento de questões, problemas que requeiram a denúncia de desrespeito a
direitos, reivindicações, reclamações, solicitações que contemplem a comunidade escolar ou algum de seus
membros e examinar normas e legislações.
(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências;
em reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem, em entrevistas
os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas;
em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente.
(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em
textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades,
sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção.
(EF67EF08) Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas,
identificando seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações corporais provocadas
pela sua prática.
(EF67EF09) Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação
de todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de promover a saúde.
(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a prática de exercícios
físicos dentro e fora do ambiente escolar.
(EF06LI16) Construir repertório relativo às expressões usadas paECko convívio social e o uso da língua
inglesa em “sala de aula”.
ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA
EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou
aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles
envolvidos com e sem uso de calculadora.
(EF06MA04) Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indique a
resolução de um problema simples (por exemplo, se um número natural qualquer é par).
(EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.
(EF06MA15) Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes
desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das
partes e o todo.
(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo,
temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares),
sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou
relacionadas às outras áreas do conhecimento.
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EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais,
sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em
diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões.
ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS DA NATUREZA
(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no
mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias (como automação e
informatização).
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes
físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a
extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.
(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e
comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e
incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resultados de políticas públicas
destinadas à saúde.
(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da
identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana.
ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS
(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em
diferentes tempos.
(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em
diferentes tempos e espaços.
(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e seu
significado
(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos
processos históricos (continuidades e rupturas).
(EF07HI01) Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em
uma concepção europeia.
ÁREA DO CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO
EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
CONCEITOS:

AC – A Construir

EC – Em Construção

C - Construção
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ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM - 1º SEMESTRE 2020
ALUNO (A): __________________________

ANO: 7º

ANO

TURMA: _________

HABILIDADES

CONCEI
TO

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM
(EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais,
concordância nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação etc.
(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e mídias,
analisando e avaliando a confiabilidade.
(EF67LP15) Identificar a proibição imposta ou o direito garantido, bem como as circunstâncias de sua
aplicação, em artigos relativos a normas, regimentos escolares, regimentos e estatutos da sociedade civil,
regulamentações para o mercado publicitário, Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de
Trânsito, ECA, Constituição, dentre outros.
(EF67LP18) Identificar o objeto da reclamação e/ou da solicitação e sua sustentação, explicação ou
justificativa, de forma a poder analisar a pertinência da solicitação ou justificação.
(EF67LP19) Realizar levantamento de questões, problemas que requeiram a denúncia de desrespeito a
direitos, reivindicações, reclamações, solicitações que contemplem a comunidade escolar ou algum de seus
membros e examinar normas e legislações.
(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências;
em reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem, em
entrevistas os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a
esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente.
(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em
textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades,
sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção.
(EF67EF08) Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas,
identificando seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações corporais provocadas
pela sua prática.
(EF67EF09) Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação
de todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de promover a saúde.
(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a prática de exercícios
físicos dentro e fora do ambiente escolar.
(EF06LI16) Construir repertório relativo às expressões usadas paECko convívio social e o uso da língua
inglesa em “sala de aula”.
ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA
EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou
aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos
neles envolvidos com e sem uso de calculadora.
(EF06MA04) Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indique a
resolução de um problema simples (por exemplo, se um número natural qualquer é par).
(EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.
(EF06MA15) Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes
desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das
partes e o todo.
(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo,
temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos
retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações
reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.
EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais,
sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em
diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões.
ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS DA NATUREZA
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(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no
mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias (como automação e
informatização).
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes
físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a
extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.
(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e
comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e
incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resultados de políticas públicas
destinadas à saúde.
(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da
identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana.
ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS
(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em
diferentes tempos.
(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em
diferentes tempos e espaços.
(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e seu
significado
(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos
processos históricos (continuidades e rupturas).
(EF07HI01) Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em
uma concepção europeia.
ÁREA DO CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO
EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
CONCEITOS:

AC – A Construir

EC – Em Construção

C - Construção

PARECER DESCRITIVO DO ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM - 1º SEMESTRE
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ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM - 1º SEMESTRE 2020

8º ANO

TURMA: _________

HABILIDADES
ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM
(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais
decorrências; em reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva de
abordagem, em entrevistas os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses
defendidas em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente.
(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo,
em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as
identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua
produção.
(EF89LP14) Analisar, em textos argumentativos e propositivos, os movimentos argumentativos de
sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumentos, avaliando a força/tipo dos argumentos
utilizados.
(EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, os movimentos
argumentativos utilizados (sustentação, refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos
utilizados.
(EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da literatura e criar textos em versos (como poemas concretos,
ciberpoemas, haicais, liras, microrroteiros, lambe-lambes e outros tipos de poemas), explorando o uso de
recursos sonoros e semânticos (como figuras de linguagem e jogos de palavras) e visuais (como relações
entre imagem e texto verbal e distribuição da mancha gráfica), de forma a propiciar diferentes efeitos de
sentido.
(EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, regências
e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.
(EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas
complexas no nível da oração e do período.
EF89EF07) Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando as exigências
corporais desses diferentes programas e reconhecendo a importância de uma prática individualizada
(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza,
considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios (científico, midiático etc.).
(EF89EF09) Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos para a
ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais.
(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto para construção
de sentidos.

CONCEI

ALUNO (A): __________________________________

(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para
representar uma raiz como potência de expoente fracionário.
(EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas,
utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como
determinar medida de terrenos.
(EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo
formato é o de um bloco retangular.
(EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados
de uma pesquisa.
(EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica,
envolvendo diferentes operações.
(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de
percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de
tecnologias digitais, no contexto da educação financeira.
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(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem uso
de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como
as medidas de tendência central.

(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto
no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias (como
automação e informatização).
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos
componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar
ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.
(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e
comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico
e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resultados de políticas
públicas destinadas à saúde.
(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da
identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana.

(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de
conflitos e tensões.
(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica, política e
cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização e mundialização.
(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de movimentos
sociais.
EF09HI27) Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais ocorridas no Brasil a partir
da década de 1990 ao papel do País no cenário internacional na era da globalização.

EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
CONCEITOS:

AC – A Construir

EC – Em Construção

C - Construção

PARECER DESCRITIVO DO ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM - 1º SEMESTRE
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ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM - 1º SEMESTRE 2020
9º ANO

TURMA: _________

HABILIDADES
ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM
(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais
decorrências; em reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva de
abordagem, em entrevistas os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses
defendidas em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente.
(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo,
em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as
identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua
produção.
(EF89LP14) Analisar, em textos argumentativos e propositivos, os movimentos argumentativos de
sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumentos, avaliando a força/tipo dos argumentos
utilizados.
(EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, os movimentos
argumentativos utilizados (sustentação, refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos
utilizados.
(EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da literatura e criar textos em versos (como poemas concretos,
ciberpoemas, haicais, liras, microrroteiros, lambe-lambes e outros tipos de poemas), explorando o uso de
recursos sonoros e semânticos (como figuras de linguagem e jogos de palavras) e visuais (como relações
entre imagem e texto verbal e distribuição da mancha gráfica), de forma a propiciar diferentes efeitos de
sentido.
(EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, regências
e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.
(EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas
complexas no nível da oração e do período.
EF89EF07) Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando as exigências
corporais desses diferentes programas e reconhecendo a importância de uma prática individualizada
(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza,
considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios (científico, midiático etc.).
(EF89EF09) Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos para a
ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais.
(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto para construção
de sentidos.

CONCEI

ALUNO (A): _____________________________________

(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para
representar uma raiz como potência de expoente fracionário.
(EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas,
utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como
determinar medida de terrenos.
(EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo
formato é o de um bloco retangular.
(EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados
de uma pesquisa.
(EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica,
envolvendo diferentes operações.
(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de
percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de
tecnologias digitais, no contexto da educação financeira.
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(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem uso
de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como
as medidas de tendência central.

(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto
no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias (como
automação e informatização).
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos
componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar
ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.
(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e
comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico
e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resultados de políticas
públicas destinadas à saúde.
(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da
identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana.

(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de
conflitos e tensões.
(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica, política e
cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização e mundialização.
(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de movimentos
sociais.
EF09HI27) Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais ocorridas no Brasil a partir
da década de 1990 ao papel do País no cenário internacional na era da globalização.

EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
CONCEITOS:

AC – A Construir

EC – Em Construção

C - Construção

PARECER DESCRITIVO DO ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM – 1º SEMESTRE
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ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM - 2º SEMESTRE 2020
ANO: 6º ANO

TURMA: ________
CONCE
ITO

ALUNO (A): ________________________

HABILIDADES
ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito
de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês,
de recursos iconográficos, de pontuação etc.
(EF69LP42) Analisar a construção composicional dos textos pertencentes a gêneros relacionados à
divulgação de conhecimentos: título, (olho), introdução, divisão do texto em subtítulos, imagens ilustrativas
de conceitos, relações, ou resultados complexos (fotos, ilustrações, esquemas, gráficos, infográficos,
diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc., exposição, contendo definições, descrições, comparações,
enumerações, exemplificações e remissões a conceitos e relações por meio de notas de rodapé, boxes ou
links; ou título, contextualização do campo, ordenação temporal ou temática por tema ou subtema,
intercalação de trechos verbais com fotos, ilustrações, áudios, vídeos etc. e reconhecer traços da linguagem
dos textos de divulgação científica, fazendo uso consciente das estratégias de impessoalização da
linguagem (ou de pessoalização, se o tipo de publicação e objetivos assim o demandarem, como em alguns
podcasts e vídeos de divulgação científica), 3ª pessoa, presente atemporal, recurso à citação, uso de
vocabulário técnico/especializado etc., como forma de ampliar suas capacidades de compreensão e
produção de textos nesses gêneros.
(EF06LP04) Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos modos Indicativo,
Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e negativo.
(EF67LP06) Identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos
e seleção e hierarquização de informações, uso de 3ª pessoa etc.
(EF06LP06) Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os substantivos
e seus determinantes) e as regras de concordância verbal (relações entre o verbo e o sujeito simples e
composto).
(EF07LP08) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, adjetivos que ampliam o sentido do
substantivo sujeito ou complemento verbal.
EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de preconceito
linguístico
(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma-padrão em situações de fala e
escrita nas quais ela deve ser usada.
(EF07LP13) Estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições lexicais (de substantivos
por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos), que
contribuem para a continuidade do texto.
(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e mídias,
analisando e avaliando a confiabilidade.
(EF67LP19) Realizar levantamento de questões, problemas que requeiram a denúncia de desrespeito a
direitos, reivindicações, reclamações, solicitações que contemplem a comunidade escolar ou algum de seus
membros e examinar normas e legislações.
(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências;
em reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem, em
entrevistas os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a
esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente.
(EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais,
concordância nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação etc.
(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses
artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos
convencionais, alternativos e digitais.
(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios,
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
(EF67EF01) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, valorizando e
respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários.
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(EF89EF01) Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os esportes de rede/parede,
campo e taco, invasão e combate, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
(EF89EF05) Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus
problemas (doping, corrupção, violência etc.) e as formas como as mídias os apresentam.
(EF67EF06)Analisar as transformações na organização e na prática dos esprotes em suas diferentes
manifestações (profissional e comunitária/lazer).
(EF06LI05) Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando
informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas.
(EF06LI18) Reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras da língua inglesa e da língua
materna e/ou outras línguas conhecidas.
(EF06LI16)Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da língua
inglesa “em sala de aula”.
(EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, rotina diária, atividades
de lazer, esportes, entre outros).
(EF06LI19) Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas (verbo to be) e descrever rotinas
diárias.
ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA
(EF06MA05) Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números,
expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de
investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 100 e 1000.
(EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.
(EF06MA02) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e
destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais
características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição e
decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal.
(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação
decimal é finita, fazendo uso da reta numérica.
(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ou softwares para representações de retas
paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros, entre outros.
(EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e
pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial.
(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos(mentais ou escritos, exatos ou
aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos
neles envolvidos com e sem o uso de calculadora.
(EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais,
sustentabilidade, transito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em
diferentes tipos de gráficos e redigir contextos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões
(EF06MA11) Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal,
envolvendo as quatro operações fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando
estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora.
(EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais.

ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS DA NATUREZA
(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água,
ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando essas características à
flora e fauna específicas.
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos
seres vivos.
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes
físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a
extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.
(EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) ao longo do dia em diferentes
períodos do ano são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol, que podem ser
explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de seu eixo de rotação
em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol.
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(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à
atmosfera) e suas principais características.
(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de energia
utilizados em residências, comunidades ou cidades.
(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e
comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e
incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resultados de políticas públicas
destinadas à saúde.
(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que os
organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização.

ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS
(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos
processos históricos (continuidades e rupturas).
EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que
originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas.
(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em
diferentes tempos
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os
povos originários.
(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento, aterros etc.) e
de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem como
suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares.
ÁREA DO CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO
(EF06ER01) Reconhecer o papel da tradição escrita na preservação de memórias, acontecimentos e
ensinamentos religiosos.
EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
(EF06ER04) Reconhecer que os textos escritos são utilizados pelas tradições religiosas de maneiras
diversas.
((EF06ER03BA) Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação.
(EF06ER04BA) Identiicar e reconhecer valores de leis naturais importantes para si e para o coletivo
(EF06ER06BA) Reconhecer o impacto das emoções e sentimentos no contexto escolar e social.
CONCEITOS:

AC – A Construir

EC – Em Construção

C - Construção

PARECER DESCRITIVO DO ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM - 2º SEMESTRE
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ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM - 2º SEMESTRE 2020
ANO:

7º ANO

TURMA: ________

HABILIDADES
ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito
de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês,
de recursos iconográficos, de pontuação etc.
(EF69LP42) Analisar a construção composicional dos textos pertencentes a gêneros relacionados à
divulgação de conhecimentos: título, (olho), introdução, divisão do texto em subtítulos, imagens
ilustrativas de conceitos, relações, ou resultados complexos (fotos, ilustrações, esquemas, gráficos,
infográficos, diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc., exposição, contendo definições, descrições,
comparações, enumerações, exemplificações e remissões a conceitos e relações por meio de notas de
rodapé, boxes ou links; ou título, contextualização do campo, ordenação temporal ou temática por tema ou
subtema, intercalação de trechos verbais com fotos, ilustrações, áudios, vídeos etc. e reconhecer traços da
linguagem dos textos de divulgação científica, fazendo uso consciente das estratégias de impessoalização
da linguagem (ou de pessoalização, se o tipo de publicação e objetivos assim o demandarem, como em
alguns podcasts e vídeos de divulgação científica), 3ª pessoa, presente atemporal, recurso à citação, uso de
vocabulário técnico/especializado etc., como forma de ampliar suas capacidades de compreensão e
produção de textos nesses gêneros.
(EF06LP04) Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos modos Indicativo,
Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e negativo.
(EF67LP06) Identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos
e seleção e hierarquização de informações, uso de 3ª pessoa etc.
(EF06LP06) Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os substantivos
e seus determinantes) e as regras de concordância verbal (relações entre o verbo e o sujeito simples e
composto).
(EF07LP08) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, adjetivos que ampliam o sentido do
substantivo sujeito ou complemento verbal.
EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de preconceito
linguístico
(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma-padrão em situações de fala e
escrita nas quais ela deve ser usada.
(EF07LP13) Estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos), que contribuem para a continuidade do texto.
(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e mídias,
analisando e avaliando a confiabilidade.
(EF67LP19) Realizar levantamento de questões, problemas que requeiram a denúncia de desrespeito a
direitos, reivindicações, reclamações, solicitações que contemplem a comunidade escolar ou algum de seus
membros e examinar normas e legislações.
(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências;
em reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem, em
entrevistas os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a
esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente.
(EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais,
concordância nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação etc.
(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses
artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos
convencionais, alternativos e digitais.
(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios,
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
(EF67EF01) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, valorizando e
respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários.

CONCEI
TO

ALUNO (A): ________________________________
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(EF89EF01) Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os esportes de rede/parede,
campo e taco, invasão e combate, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
(EF89EF05) Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus
problemas (doping, corrupção, violência etc.) e as formas como as mídias os apresentam.
(EF67EF06)Analisar as transformações na organização e na prática dos esprotes em suas diferentes
manifestações (profissional e comunitária/lazer).
(EF06LI05) Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando
informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas.
(EF06LI18) Reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras da língua inglesa e da língua
materna e/ou outras línguas conhecidas.
(EF06LI16)Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da língua
inglesa “em sala de aula”.
(EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, rotina diária,
atividades de lazer, esportes, entre outros).
(EF06LI19) Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas (verbo to be) e descrever rotinas
diárias.
ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA
(EF06MA05) Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números,
expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de
investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 100 e 1000.
(EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.
(EF06MA02) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental,
e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais
características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição e
decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal.
(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação
decimal é finita, fazendo uso da reta numérica.
(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ou softwares para representações de retas
paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros, entre outros.
(EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e
pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial.
(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos(mentais ou escritos, exatos ou
aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos
neles envolvidos com e sem o uso de calculadora.
(EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos
ambientais, sustentabilidade, transito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em
tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir contextos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões
(EF06MA11) Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal,
envolvendo as quatro operações fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando
estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora.
(EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais.

ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS DA NATUREZA
(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água,
ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando essas características à
flora e fauna específicas.
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos
seres vivos.
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes
físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a
extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.
(EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) ao longo do dia em diferentes
períodos do ano são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol, que podem ser
explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de seu eixo de rotação
em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol.
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(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à
atmosfera) e suas principais características.
(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de energia
utilizados em residências, comunidades ou cidades.
(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e
comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico
e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resultados de políticas
públicas destinadas à saúde.
(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que os
organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização.

ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS
(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos
processos históricos (continuidades e rupturas).
EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que
originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas.
(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em
diferentes tempos
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque para
os povos originários.
(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento, aterros etc.)
e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem
como suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares.
ÁREA DO CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO
(EF06ER01) Reconhecer o papel da tradição escrita na preservação de memórias, acontecimentos e
ensinamentos religiosos.
EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
(EF06ER04) Reconhecer que os textos escritos são utilizados pelas tradições religiosas de maneiras
diversas.
((EF06ER03BA) Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação.
(EF06ER04BA) Identiicar e reconhecer valores de leis naturais importantes para si e para o coletivo
(EF06ER06BA) Reconhecer o impacto das emoções e sentimentos no contexto escolar e social.
CONCEITOS:

AC – A Construir

EC – Em Construção

C - Construção
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ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM - 2º SEMESTRE 2020
ANO: 8º

ANO

TURMA: ________

HABILIDADES
ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM

CONCEIT
O

ALUNO (A): _______________________________

(EF07LP07) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica da oração: sujeito,
predicado, complemento (objetos direto e indireto).
EF06LP06) Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os substantivos
e seus determinantes) e as regras de concordância verbal (relações entre o verbo e o sujeito simples e
composto).
(EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, os movimentos
argumentativos utilizados (sustentação, refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos
utilizados.
(EF89LP29) Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, tais como retomadas anafóricas
(“que, cujo, onde”, pronomes do caso reto e oblíquos, pronomes demonstrativos, nomes correferentes
etc.), catáforas (remetendo para adiante ao invés de retomar o já dito), uso de organizadores textuais, de
coesivos etc., e analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase utilizados nos textos de divulgação
do conhecimento.
(EF08LP09) Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos definido ou
indefinido, adjetivos, expressões adjetivas) em substantivos com função de sujeito ou de complemento
verbal, usando-os para enriquecer seus próprios textos.
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito
de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês,
de recursos iconográficos, de pontuação etc.
(EF08LP16) Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias de modalização e
argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos e perífrases
verbais, advérbios etc.).
(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo,
antítese, aliteração, assonância, dentre outras.
(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma-padrão em situações de fala e
escrita nas quais ela deve ser usada.
(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de modificadores do
verbo (adjuntos adverbiais – advérbios e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer seus próprios
textos.
(EF07LP11) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, períodos compostos nos quais duas
orações são conectadas por vírgula, ou por conjunções que expressem soma de sentido (conjunção “e”)
ou oposição de sentidos (conjunções “mas”, “porém”).
(EF89LP14) Analisar, em textos argumentativos e propositivos, os movimentos argumentativos de
sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumentos, avaliando a força/tipo dos argumentos
utilizados.
(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses
artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos
convencionais, alternativos e digitais.
(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios,
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
(EF67EF01) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, valorizando e
respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários
(EF89EF01) Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os esportes de rede/parede,
campo e taco, invasão e combate, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
(EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas diferentes
manifestações (profissional e comunitário/lazer).
(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza,
considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios (científicos e midiáticos, etc)
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(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a prática de
exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar.
(EF89EF05) Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus
problemas (doping, corrupção, violência etc.) e as formas como as mídias os apresentam.
(EF08LI08) Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas
apresentadas sobre um mesmo assunto.
(EF08LI15) Utilizar, de modo inteligível, as formas comparativas e superlativas de adjetivos para
comparar qualidades e quantidades.
(EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e fazer previsões
(EF08LI12) Construir repertório lexical relativo a planos, previsões e expectativas para o futuro.
((EF08LI01) Fazer uso da língua inglesa para resolver mal-entendidos, emitir opiniões e esclarecer
informações por meio de paráfrases ou justificativas.
ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA
(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões
algébricas, utilizando as propriedades das operações.
(EF09MA06) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas
representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam
relações funcionais entre duas variáveis.
(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para
representar uma raiz como potência de expoente fracionário.
(EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico,
associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtraçã
(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.
(EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas,
utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como
determinar medida de terrenos.
(EF08MA14) Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de
triângulos.
(EF09MA15) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um
polígono regular cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e compasso, como também softwares.
EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média, moda
e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada
pela amplitude.
(EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, os elementos que podem induzir,
às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas
corretamente, omissão de informações importantes (fontes e datas), entre outros..
(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa
entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em
contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.
(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente
proporcionais, por meio de estratégias variadas.
(EF08MA10) Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir
um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes.
(EF09MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos
ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em
tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões.
ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS DA NATUREZA
(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a atuação dos
hormônios sexuais e do sistema nervoso.
(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a
necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à
prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).
(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com base
no modelo de constituição submicroscópica.
(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de energia
utilizados em residências, comunidades ou cidades.
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EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou comunidade,
com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade (consumo de energia e
eficiência energética) e hábitos de consumo responsável.
(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio,
geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a térmica,
luminosa, sonora e mecânica, por exemplo).
((EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações
entre ancestrais e descendentes.
(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas
gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via
Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).
(EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio
termodinâmico cotidianas.
(EF07CI03) Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de
determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o princípio de funcionamento
de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou construir soluções tecnológicas a partir
desse conhecimento.
EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e
comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico
e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resultados de políticas
públicas destinadas à saúde.
(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo,
com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções.
ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS
(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento
de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na América
e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra.
(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir
a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo.
(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial).
(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos
mundiais e os conflitos vivenciados na Europa.
(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, produtos e
culturas.
(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos
migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e condicionantes físiconaturais associados à distribuição da população humana pelos continentes.
(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do Município em que se
localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da população mundial.
(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração cultural e
econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas
desses processos.
(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de produtos
e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania
(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do Município em que
se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da população mundial.
(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção agropecuária, à
expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro em diferentes países, com
destaque para o Brasil.
(EF09GE13) Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbano-industrial ante o
problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares e à matéria-prima.
(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, produtos e
culturas.
(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos
migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e condicionantes físiconaturais associados à distribuição da população humana pelos continentes.
(EF09HI05) Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e avaliar suas
contradições e impactos na região em que vive.
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(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais
na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade.
ÁREA DO CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO
(EF06ER01) Reconhecer o papel da tradição escrita na preservação de memórias, acontecimentos e
ensinamentos religiosos.
EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
(EF06ER04) Reconhecer que os textos escritos são utilizados pelas tradições religiosas de maneiras
diversas.
((EF06ER03BA) Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação.
(EF06ER04BA) Identificar e reconhecer valores de leis naturais importantes para si e para o coletivo
(EF06ER06BA) Reconhecer o impacto das emoções e sentimentos no contexto escolar e social.
CONCEITOS:

AC – A Construir

EC – Em Construção

C - Construção
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ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM - 2º SEMESTRE 2020
ANO:

9º ANO

TURMA: ________

HABILIDADES
ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM

CONCEIT
O

ALUNO (A): ________________________________

(EF07LP07) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica da oração: sujeito,
predicado, complemento (objetos direto e indireto).
EF06LP06) Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os
substantivos e seus determinantes) e as regras de concordância verbal (relações entre o verbo e o sujeito
simples e composto).
(EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, os movimentos
argumentativos utilizados (sustentação, refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos
utilizados.
(EF89LP29) Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, tais como retomadas anafóricas
(“que, cujo, onde”, pronomes do caso reto e oblíquos, pronomes demonstrativos, nomes correferentes
etc.), catáforas (remetendo para adiante ao invés de retomar o já dito), uso de organizadores textuais,
de coesivos etc., e analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase utilizados nos textos de
divulgação do conhecimento.
(EF08LP09) Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos definido ou
indefinido, adjetivos, expressões adjetivas) em substantivos com função de sujeito ou de complemento
verbal, usando-os para enriquecer seus próprios textos.
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o
efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de
clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc.
(EF08LP16) Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias de modalização e
argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos e perífrases
verbais, advérbios etc.).
(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo,
antítese, aliteração, assonância, dentre outras.
(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma-padrão em situações de fala
e escrita nas quais ela deve ser usada.
(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de modificadores do
verbo (adjuntos adverbiais – advérbios e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer seus
próprios textos.
(EF07LP11) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, períodos compostos nos quais duas
orações são conectadas por vírgula, ou por conjunções que expressem soma de sentido (conjunção “e”)
ou oposição de sentidos (conjunções “mas”, “porém”).
(EF89LP14) Analisar, em textos argumentativos e propositivos, os movimentos argumentativos de
sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumentos, avaliando a força/tipo dos argumentos
utilizados.
(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses
artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e
recursos convencionais, alternativos e digitais.
(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios,
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
(EF67EF01) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, valorizando e
respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários
(EF89EF01) Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os esportes de
rede/parede, campo e taco, invasão e combate, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
(EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas diferentes
manifestações (profissional e comunitário/lazer).
(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza,
considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios (científicos e midiáticos, etc)
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(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a prática de
exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar.
(EF89EF05) Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus
problemas (doping, corrupção, violência etc.) e as formas como as mídias os apresentam.
(EF08LI08) Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas
apresentadas sobre um mesmo assunto.
(EF08LI15) Utilizar, de modo inteligível, as formas comparativas e superlativas de adjetivos para
comparar qualidades e quantidades.
(EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e fazer previsões
(EF08LI12) Construir repertório lexical relativo a planos, previsões e expectativas para o futuro.
((EF08LI01) Fazer uso da língua inglesa para resolver mal-entendidos, emitir opiniões e esclarecer
informações por meio de paráfrases ou justificativas.
ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA
(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões
algébricas, utilizando as propriedades das operações.
(EF09MA06) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e
suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que
envolvam relações funcionais entre duas variáveis.
(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para
representar uma raiz como potência de expoente fracionário.
(EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico,
associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtraçã
(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.
(EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas,
utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como
determinar medida de terrenos.
(EF08MA14) Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de
triângulos.
(EF09MA15) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de
um polígono regular cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e compasso, como também
softwares.
EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média,
moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados,
indicada pela amplitude.
(EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, os elementos que podem
induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não
explicitadas corretamente, omissão de informações importantes (fontes e datas), entre outros..
(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e
inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de
variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.
(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente
proporcionais, por meio de estratégias variadas.
(EF08MA10) Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir
um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes.
(EF09MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos
ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em
tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões.
ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS DA NATUREZA
(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a atuação
dos hormônios sexuais e do sistema nervoso.
(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a
necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à
prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).
(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com
base no modelo de constituição submicroscópica.
193

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N98AH9LZMWPURKTPRH/MVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Varzedo

Quinta-feira
4 de Fevereiro de 2021
195 - Ano - Nº 2279

(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de energia
utilizados em residências, comunidades ou cidades.
EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou
comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade (consumo de
energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável.
(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio,
geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a térmica,
luminosa, sonora e mecânica, por exemplo).
((EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações
entre ancestrais e descendentes.
(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas
gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a
Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).
(EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio
termodinâmico cotidianas.
(EF07CI03) Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de
determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o princípio de
funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou construir soluções
tecnológicas a partir desse conhecimento.
EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e
comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento
básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resultados de
políticas públicas destinadas à saúde.
(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do
corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções.
ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS
(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento
de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na
América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra.
(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir
a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo.
(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial).
(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos
mundiais e os conflitos vivenciados na Europa.
(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, produtos
e culturas.
(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos
migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e condicionantes físiconaturais associados à distribuição da população humana pelos continentes.
(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do Município em que
se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da população mundial.
(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração cultural e
econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas
desses processos.
(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de produtos
e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania
(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do Município em que
se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da população mundial.
(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção agropecuária, à
expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro em diferentes países, com
destaque para o Brasil.
(EF09GE13) Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbano-industrial ante o
problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares e à matéria-prima.
(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, produtos
e culturas.
(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos
migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e condicionantes físiconaturais associados à distribuição da população humana pelos continentes.
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(EF09HI05) Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e avaliar
suas contradições e impactos na região em que vive.
(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas
mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade.
ÁREA DO CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO
(EF06ER01) Reconhecer o papel da tradição escrita na preservação de memórias, acontecimentos e
ensinamentos religiosos.
EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
(EF06ER04) Reconhecer que os textos escritos são utilizados pelas tradições religiosas de maneiras
diversas.
((EF06ER03BA) Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação.
(EF06ER04BA) Identificar e reconhecer valores de leis naturais importantes para si e para o coletivo
(EF06ER06BA) Reconhecer o impacto das emoções e sentimentos no contexto escolar e social.
CONCEITOS:

AC – A Construir

EC – Em Construção

C - Construção

PARECER DESCRITIVO DO ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM – 2º semestre
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Anexo 04 – Instrumento de acompanhamento (CME, CAE e FUNDEB)
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