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“A construção de um sistema educacional democrático, não-seletivo e não-
excludente depende de uma série de medidas que vão muito além da mera 
expansão do tempo, por meio da eliminação da reprovação. A implantação de 
programas de ciclos  com vistas à construção de um sistema educacional com tais 
características precisaria ser acompanhada de uma revisão de toda a concepção de 
conteúdos, metodologias, avaliação e gestão da escola. Isso quer dizer que os 
aspectos relacionados ao currículo, pedagogia, avaliação, organização, formação 
permanente e políticas de democratização do sistema educacional como um todo 
precisam estar organicamente articulados.” 

 
     Jefferson Mainardes   

(In: Reinterpretando os Ciclos de Aprendizagem) 



MENSAGEM DO SECRETÁRIO 

 

Caros/as educadores/as da Rede Municipal de Educação de São Luís, 

 

No início da nossa gestão, instituímos o Programa São Luís te quero lendo e escrevendo, 

tendo como meta a melhoria da qualidade da educação, o que nos levou a repensar a organização 

curricular da Rede, com o intuito de contribuir para a consolidação de projetos educativos de 

qualidade nas escolas municipais.  

Currículo adequado e a qualidade da educação são direitos das crianças, jovens e adultos que 

freqüentam a escola na condição de alunos/as. Nos últimos anos, algumas dimensões do currículo 

escolar vem sendo modificadas, em razão das novas demandas sociais que se colocam e, por essa 

razão, é fundamental construir referências curriculares para impulsionar mudanças na formação 

dos/as alunos/as, de modo a enfrentar antigos problemas da educação no município e novos desafios 

colocados pela conjuntura que vivemos. Essas referências precisam indicar pontos comuns do 

processo educativo em toda a Rede e, ao mesmo tempo, respeitar as diversidades culturais 

existentes.  

Desde 2002, quando assumimos o desafio da gestão na SEMED, uma das prioridades da 

política educacional foi a elaboração de referências curriculares para a educação no município, um 

processo inédito na história desta Rede, que tomou como ponto de partida a sistematização de idéias 

que já vinham sendo discutidas anteriormente, buscando outros subsídios que contribuíssem para o 

processo de consolidação das propostas.  

As escolhas relacionadas à elaboração dos documentos curriculares representam a 

manifestação do espírito democrático e participativo que caracteriza a educação pública na Rede. 

Vivemos um processo em que equipes de educadores/as, compostas por especialistas em educação e 

professores/as atuantes nas salas de aula, elaboraram a versão preliminar dos documentos. Essas 

equipes realizaram estudos dos currículos de outros municípios do país, como Belo Horizonte, 

Porto Alegre e outros, analisando as respectivas propostas, bem como os indicadores da educação 

no Brasil - fracasso escolar, taxas de evasão e repetência, abandono, desempenho dos/as alunos/as 

nas avaliações - e estudaram os marcos teóricos atuais sobre currículo, ensino, aprendizagem, 

avaliação.  

Os documentos preliminares foram discutidos na Rede e enviados para análise e apreciação 

de pareceristas especializados, retornando com uma reflexão crítica e um conjunto proposições. 

Todo esse movimento de reorientação curricular tem como perspectiva a concretização de 

uma escola inclusiva, cidadã, de respeito à diversidade e movida para a paz, que é a expressão de 



uma política educacional fortemente marcada pelo compromisso com a melhoria do ensino e da 

aprendizagem.  

As referências curriculares pressupõem a definição de objetivos, conteúdos e orientações 

didáticas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, o que inclui a Educação Especial e a 

Educação de Jovens e Adultos.  

A concepção pedagógica da proposta curricular ora apresentada à Rede, que considera as 

práticas em curso nas escolas, aponta para o fato de que:  

-  a escola existe para os/as alunos/as aprenderem o que em geral não podem aprender sem ela;  

- o/a professor/a organiza situações de ensino e aprendizagem, avalia os resultados, incentiva a 

cooperação, estimula a autonomia e o senso de responsabilidade dos estudantes;  

- o/a aluno/a é o principal protagonista de seu processo de aprendizagem;  

- o ponto de partida das propostas de ensino é sempre o conhecimento prévio do/a aluno/a;  

- a avaliação é um instrumento a serviço do planejamento e da melhoria do ensino e não uma 

forma de punir o/a aluno/a;  

- a aprendizagem bem-sucedida eleva auto-estima do/a aluno/a;  

- o fracasso ameaça a vontade de aprender e é o primeiro passo para o abandono da escola.  

Acompanham este Caderno do 1º Ciclo, o do 2º Ciclo, o Marco Conceitual e os documentos 

dos diferentes componentes curriculares - Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, 

História, Geografia, Arte, Educação Física, Ensino Religioso e Língua Estrangeira dos 3º e 4º 

Ciclos - que tratam de temas relevantes para a formação dos alunos, envolvem conteúdos 

relacionados a Ética, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, Saúde, Trabalho e 

Consumo e incentivam a abordagem de outros temas que se mostrarem significativos.  

O percurso de organização curricular iniciado em 2003, logo após a definição da principal 

prioridade de nossa política educacional - a formação continuada de coordenadores/as 

pedagógicos/as, professores/as e gestores/as -, fez com que pudéssemos investir em ações de 

formação para melhorar a prática dos/as professores/as, especialmente em relação à gestão da sala 

de aula. Um dos diferenciais das ações de formação continuada dos educadores/as na nossa Rede 

tem sido a tematização da prática em favor de uma atuação cada vez de maior qualidade nas 

escolas.  

Com esse amplo processo de reorientação curricular, a SEMED visa a efetiva melhoria do 

ensino e da aprendizagem nas escolas públicas municipais, a concretização da experiência de 

cidadania por parte de todos e a valorização e formação permanente dos profissionais da Rede.  

 

Professor Moacir Feitosa 



Secretário Municipal de Educação de São Luís 

PREFÁCIO 

 

A Secretaria Municipal de Educação de São Luís desenvolve a política educacional no 

município, com foco na universalização do acesso e da permanência na  escola, com sucesso, para 

todas as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade e visa a erradicação do analfabetismo e a 

elevação da escolaridade do alunado da rede, sempre com a preocupação da melhoria da qualidade 

da educação,  independentemente do nível ou modalidade de ensino. Neste sentido, prioriza a 

aprendizagem da leitura e da escrita como indispensáveis ao processo de ampliação de saberes em 

todos os componentes curriculares e as respectivas áreas do conhecimento; o acompanhamento 

técnico-pedagógico permanente às escolas; a implementação de propostas curriculares e avaliação 

sob todos os aspectos. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, o Ensino 

Fundamental no país objetiva a formação básica do cidadão para o desenvolvimento da capacidade 

de aprender, tendo como princípio básico o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, o que 

inclui a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos 

valores em que se fundamenta a sociedade, para o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes 

e valores, assim como o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 

e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

Os objetivos do ensino fundamental dos 1º ao 4º Ciclos correspondem aos conteúdos 

previstos, respeitando o currículo adotado na Rede Municipal de Educação, consoante o 

preconizado nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Assim, as diretrizes gerais para a organização dos currículos do ensino fundamental,  

abrangem, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do 

mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil; sendo que o ensino 

da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de 

forma a promover o desenvolvimento cultural dos/as alunos/as; alertando que a educação física, 

integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica, enfatizando 

que o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 

para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e européia, 

considerando a implementação da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que altera a Lei nº 9394, de 

20 de dezembro de 1996, que inclui no currículo oficial de ensino a obrigatoriedade do trato da 

questão étnico-racial,  propiciando a formação de professores/as para uma prática docente 



compatível com o referencial teórico que dá sustentação ao processo de ensino e aprendizagem 

construído pela rede, lembrando que a parte diversificada do currículo  inclui, obrigatoriamente, a 

partir do 3º ciclo, o ensino de pelo de menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a 

cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição. Nos PCN's, Língua 

Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências Naturais, Ensino Religioso, Educação Física, 

Arte, Língua Estrangeira e Filosofia são componentes curriculares que, pela dimensão social que a 

aprendizagem cumpre no percurso de construção da cidadania, interrelacionadas aos temas 

transversais, têm relevância social para o desenvolvimento de capacidades no alunado da nossa 

rede. 

A elaboração das propostas dos 1º e 2º Ciclos, bem como das propostas por componente 

curricular dos 3º e 4º Ciclos, seguiu um percurso em que os/as integrantes dos grupos de trabalho 

fizeram desde um diagnóstico sobre o currículo real na escola, coletaram informações sobre a 

quantidade de docentes nas unidades de ensino na respectiva área para depois sistematizarem os 

trabalhos. A discussão sobre as propostas curriculares envolvendo os/as profissionais da Rede foi 

iniciada em 2004, com a formação de coordenadores/as pedagógicos/as  e gestores/as, processo esse 

alimentado em 2005 com encontros de professores/as dos diversos componentes curriculares, e 

ampliação da construção curricular em 2006 com a formação dos/as docentes da Rede para 

implementação da Proposta Curricular, visando aprofundar o conhecimento sobre a organização 

escolar em ciclos. Em 2007, os documentos elaborados passaram por revisão após seminários para 

discussão com pareceristas sobre as capacidades envolvendo professores/as das áreas de 

conhecimento e, com a sua finalização, apresentamos este Caderno à toda a comunidade escolar, 

depois de ter sido submetido à apreciação e ao parecer do Conselho Municipal de Educação.  

É com a sensação de dever cumprido que entregamos o Caderno do 1º Ciclo às escolas, a 

fim de subsidiar o trabalho dos/as professores/as das etapas que atuam nas escolas públicas 

municipais de São Luís.  

Desejamos que este documento possa aproximar as três dimensões inerentes a uma proposta 

curricular que tem um registro que pode ter uso coletivo na escola e pode contribuir para efetivar a 

aprendizagem dos/as alunos/as da Rede com o desenvolvimento das capacidades necessárias neste 

nível de ensino. 

 

Profª Áurea Regina dos Prazeres Machado 

Superintendente da Área de Ensino Fundamental 

 

 



 

APRESENTAÇÃO 

O desafio de ensinar a todos 

 

O recente processo de democratização do acesso à escola trouxe para o Magistério um 

desafio novo. Quando apenas os/as filhos/as da elite tinham direito de estudar, ensinar não era uma 

tarefa tão complexa e as contradições não se evidenciavam como hoje ocorre, pois crianças bem 

providas culturalmente quase não dependem dos professores para aprender. Mas temos hoje mais de 

95% das crianças brasileiras na escola e apenas oferecer vagas não basta – o desafio é oferecer um 

ensino de qualidade para todas!  

    Dessa perspectiva, o compromisso principal é avaliar para planejar e planejar para intervir. A 

avaliação é o ponto de partida para o planejamento contínuo de uma prática pedagógica que se 

pretende ajustada às necessidades e possibilidades de aprendizagem dos alunos. Não há prática 

pedagógica de qualidade quando não se considera o que eles podem e quando não se responde ao 

que eles precisam do ponto de vista da aprendizagem – são os/as alunos/as, afinal, os sujeitos do 

processo de educação escolar. Isso significa que uma intervenção adequada, ou seja, uma ação 

ajustada a possibilidades e necessidades, só pode acontecer como resultado de um planejamento 

inteiramente apoiado na avaliação do que sabem ou não as crianças. 

Um processo de planejamento do ensino assim concebido precisa contemplar, de algum 

modo, quatro dimensões: a continuidade (imprescindível ao tratamento dos conteúdos), a 

diversidade (das propostas e abordagens), a provisoriedade (dos encaminhamentos pedagógicos) e o 

coletivo (como instância privilegiada de discussão e construção do planejamento).  

A continuidade tem a ver com as capacidades definidas para os ciclos. Sabemos que 

capacidades não se desenvolvem em um só tempo e de forma igual para todos os alunos, portanto, é 

preciso que os conteúdos – necessários para viabilizá-las –estejam distribuídos no tempo de modo a 

serem retomados e abordados em outros níveis de complexidade, em diferentes momentos durante a 

mesma etapa e/ou em diferentes etapas dos ciclos.  

A diversidade relaciona-se com a heterogeneidade dos alunos em uma mesma turma e entre 

as turmas. Muitas vezes, em uma mesma faixa etária, verificam-se conhecimentos, experiências e 

atitudes bem diferentes em relação a um determinado conteúdo, o que exige do/a professor/a 

encaminhamentos diferenciados. 

A provisoriedade refere-se à necessidade de reajustar o planejamento, de reformulá-lo à 

medida que, ao ser posto em prática, o professor consegue observar aspectos relevantes que até 

então não havia considerado. 



E o coletivo, como instância de discussão e construção do planejamento, expressa a 

convicção de que os resultados que se podem alcançar coletivamente, em um grupo de fato 

colaborativo, são muito superiores aos que se obtém sozinho. Nesse sentido, o trabalho coletivo é 

fundamental porque é uma contribuição não só para os próprios professores, que têm a chance de 

potencializar os conhecimentos uns dos outros, mas também para os/as alunos/as que, mesmo de 

forma indireta, são beneficiados duplamente. Primeiro, porque assim contarão com professores/as 

mais bem preparados, o que é sempre um ganho para todos e, depois, porque quando os professores 

têm uma experiência pessoal positiva de trabalho em colaboração, tendem a propor o mesmo para 

seus alunos/as e, a despeito das dificuldades iniciais, a insistir para que aprendam a trabalhar juntos 

de modo produtivo. 

Como se vê, não há a menor possibilidade de um planejamento do ensino feito/proposto ‘de 

fora’ da escola. Cabe às Secretarias de Educação apresentar, sim, materiais de orientação, como é o 

caso deste Caderno, que, entretanto, requerem desdobramentos no coletivo de professores/as de 

cada unidade escolar e, depois, mais especificamente, no âmbito da sala de aula. Materiais desse 

tipo são contribuições da maior importância para o trabalho pedagógico e para a tarefa de ensinar a 

todos. 

 

 

Rosaura Soligo1 

Coordenadora de Projetos do Instituto Abaporu de Educação e Cultura 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Psicóloga, Pedagoga, Mestra em Educação pela Universidade Federal de Campinas - UNICAMP, Consultora 
da ABAPORU- Consultoria e Planejamento em Educação na SEMED. Co-Autora do livro Porque Escrever é Fazer 
História: Revelações, Subversões, Superações, escrito com Guilherme do Val Toledo Prado.  É professora-pesquisadora 
vinculada ao GEPEC - Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada, da Faculdade de Educação da 
UNICAMP e  atua em cursos de graduação e programas de formação continuada.  



 
INTRODUÇÃO 

 

A Rede Municipal de Educação de São Luís vem, desde 2002, vivendo um processo de 

reestruturação do sistema educacional onde a re-significação do pensar pedagógico praticado por 

suas unidades de ensino tornou-se foco central. A adoção de um programa que se configurasse 

como núcleo articulador de todas as ações da secretaria tendo como eixos de intervenção: Gestão, 

Avaliação, Formação Continuada e Rede Social Educativa vêm demonstrando que pensar a 

educação como diretriz para melhoria da qualidade de vida do cidadão ludovicence é consolidar 

uma vida melhor para todos. Assim, o Programa São Luís Te Quero Lendo e Escrevendo 

(PSLTQLE) se apresenta demonstrando a determinação política e pedagógica necessária para 

modificar uma realidade marcada por indicadores sociais e educacionais alarmantes.   

O caderno do 1º Ciclo tem por objetivo instrumentalizar o/a professor/a das I, II e III etapas  

durante o processo de  ensino e aprendizagem de nossas crianças, além de propiciar uma 

aproximação entre as diretrizes curriculares propostas por esta secretaria e as possibilidades de uma 

aprendizagem efetiva. 

Este material apresenta-se em capítulos que tratarão de forma clara e sucinta sobre os 

propósitos da escola nos ciclos iniciais,  os ciclos de aprendizagem, suas origens e implementação 

no Brasil, capacidades e expectativas nos componentes curriculares; critérios de avaliação ao final 

do 1º ciclo e organização do trabalho pedagógico.   

É importante lembrar aos/às professores/as que todas as diretrizes e caminhos optados por 

uma secretaria só tomam (ganham) corpo com o envolvimento de todos/as aqueles/as que formam a 

comunidade escolar e se, sobretudo obtiverem como foco uma aprendizagem que seja reflexo da 

ampliação do olhar de nossas crianças em relação ao mundo em que vivem. 

Como seu próprio nome nos indica, o programa traz à tona a leitura e a escrita como 

preceitos básicos para a transformação de todos/as em verdadeiros cidadãos de uma cultura letrada, 

esse, então é o grande desafio das nossas unidades de ensino, como afirma Délia Lerner. 

 

“Ensinar a ler e a escrever é um desafio que transcende amplamente a 
alfabetização em sentido estrito. O desafio que a escola enfrenta hoje é o de 
incorporar todos os alunos à cultura do escrito; é o de conseguir que todos 
cheguem a ser membros plenos de uma comunidade de leitores”.  (Lerner, 
2001) 

 

 Assim a rede municipal, investiu amplamente num amplo processo de alfabetização e 

letramento, levando-nos a concretização de ações fundamentais tais como: 



• Ampliação do Ensino Fundamental para nove anos; 

• Implementação da estrutura curricular em Ciclos de Aprendizagem; 

• Implementação do Programa de Avaliação da Aprendizagem. 

 A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos já foi sinalizada pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96 e concretizada ainda em 2005 pela lei nº 11.114/05.      

 Em 2006, a Lei nº. 11.274 amplia para nove anos o Ensino Fundamental, com matrícula 

obrigatória a partir dos 6 anos de idade e determina o prazo até 2010 para esta efetivação nas redes 

de ensino. 

 Como reflexo destes indicativos legais, a rede municipal de ensino, a partir de 2005, iniciou 

o processo de ampliação do ensino fundamental ao mesmo tempo em que implantou o 1º ciclo com 

crianças de 6anos (I etapa), 7anos (II etapa) e 8 anos (III etapa). 

Como medida que objetivava enfrentar o fracasso escolar, rompendo com a lógica da 

exclusão e proporcionando um maior tempo de aprendizagem para as crianças, reforçando a idéia 

de “processo de aprendizagem”, que supõe continuidade e não rupturas, o 1º Ciclo apresentou um 

passo significativo na sensibilização dos profissionais da rede quanto às mudanças na prática 

pedagógica tais como: ampliação do de aprendizagem, organização de grupos de apoio didático 

para atender as necessidades individuais dos/as alunos/as a prática do registro como um dos 

instrumentos de avaliação dos/as alunos/as além da definição de capacidades a serem  

desenvolvidas ao longo de cada etapa do ciclo, como também a implementação do programa de 

avaliação institucional e da aprendizagem dos/as alunos/as que garantem o acompanhamento em 

bloco das mudanças propostas pela rede, possibilitando a construção de encaminhamentos que 

retro-alimentem o replanejamento das ações tanto macro, relacionadas  às da Secretaria, como 

micro, relativas àquelas desenvolvidas pelos agentes da escola. 

 

1. PROPÓSITOS DA ESCOLA NOS CICLOS INICIAIS2 

 
Os propósitos, tal como aqui apresentados, são compromissos que a escola precisa assumir 

para garantir que as aprendizagens previstas aconteçam, para criar as condições necessárias ao 

desenvolvimento das capacidades e dos saberes que se pretende que os/as alunos/as conquistem. 

                                                 
2  Estes Propósitos foram elaborados a partir dos seguintes documentos: Parâmetros Curriculares Nacionais 
de 1ª a 4ª série (1997), Diseño Curricular para la Escuela Primária de la Ciudad de Buenos Aires (2004), 
Matrizes de Referência para o 1º Ciclo da Secretaria Municipal de Educação de Campinas (2007) e Caderno de 
Orientações para o Ensino de Língua Portuguesa e Matemática no Ciclo Inicial (Secretaria Estadual do Acre e 
Secretaria Municipal de Rio Branco, 2008). Contribuíram para a elaboração destes Propósitos: Rosaura Soligo, Cecília 
Condeixa, Paulo Nin Ferreira, Antonia Terra, Caio Costa e Antonio Salvador Coelho. 



Assim, considerando a proposta expressa nos documentos de orientação da Secretaria Municipal de 

Educação de São Luís, são propósitos da escola nos ciclos iniciais: 

• Fazer de cada sala de aula um ambiente de trabalho colaborativo e respeito mútuo, para que 

os/as alunos/as possam enfrentar sem medo os desafios colocados, sabendo que o erro faz parte 

do processo de aprendizagem e que contam com apoio do/a professor/a e dos colegas para 

‘darem o melhor de si’; 

• Garantir o direito de expressão do pensamento e das idéias dos/as alunos/as, mesmo que 

divergentes das posições do/a professor/a e dos colegas, e o exercício de discutir diferentes 

convicções e opiniões, defender e fundamentar as suas próprias e modificá-las quando for o 

caso;  

• Fazer da escola um lugar de legítimo respeito aos modos de falar que os/as alunos/as trazem 

de suas comunidades de origem e, ao mesmo tempo, de experimentação dos modos mais 

formais de uso da linguagem oral, aprendendo a adequá-la às várias situações de comunicação;  

• Organizar um amplo projeto de formação de leitores/as (que articule as ações voltadas para 

a ampliação da experiência de leitura dos profissionais, as diferentes propostas consideradas 

adequadas para envolver as crianças, o uso dos recursos disponíveis na comunidade e as 

práticas de incentivo dos familiares para que leiam também), de modo que a leitura possa se 

tornar cada vez mais uma atividade valorizada e necessária para todos; 

• Garantir o acesso dos/as alunos/as a diferentes portadores de texto, a textos de diferentes 

gêneros, a situações diversificadas de leitura e escrita nas diferentes áreas do conhecimento e 

aos propósitos reais que caracterizam socialmente as práticas de ler e escrever, buscando a 

máxima coincidência possível entre o que acontece dentro e o que acontece fora da escola;  

• Assegurar que os/as alunos/as possam exercer os seus direitos de leitores e escritores em 

atividades relacionadas às diferentes áreas de conhecimento. Isso significa que, como leitores, 

podem fazer antecipações quando lêem, formular interpretações próprias e verificar sua 

validade, perguntar o que não sabem, questionar as intenções do autor, emitir opinião sobre o 

assunto lido, dentre outros. E, como escritores, precisam produzir textos que façam sentido, em 

situações de comunicação real, com tempo suficiente para escrever e revisar conforme a 

necessidade, podendo solicitar ajuda quando preciso e elegendo leitores para analisar a 

qualidade dos próprios textos, dentre outros;  

• Comprometer os/as alunos/as com propostas que extrapolem os limites da sala de aula e 

‘ganhem a rua’: estudos de meio; visitas a exposições, museus, espaços históricos e eventos 



culturais e científicos; campanhas na comunidade; correspondência com os meios de 

comunicação para opinar sobre problemas da atualidade; solicitações a instituições; intercâmbio 

com outras escolas por meio da escrita; sempre que possível fazendo uso também da Internet; 

• Criar contextos – projetos, atividades de comunicação real, situações de publicação dos 

escritos - que justifiquem a necessidade da escrita correta e da adequada apresentação final dos 

trabalhos; 

• Transformar aulas rotineiras em ambientes de investigação, com propostas pautadas no 

trabalho com situações-problema, hipóteses, conjecturas ou suposições que os/as alunos/as 

podem testar, validar ou refutar, experimentando formas diversificadas de pensar, de aprender e 

de se expressar em diferentes linguagens; 

• Expandir as possibilidades dos/as alunos/as compreenderem o mundo e o cotidiano, por 

meio da ampliação do conhecimento sobre as dimensões temporais e espaciais presentes em 

suas vivências pessoais e nos acontecimentos históricos, sobre o ambiente, as diferentes 

produções humanas, os dramas humanos mais complexos, as ciências, a tecnologia, os temas da 

atualidade; 

• Favorecer o contato sensível com os símbolos próprios de grande parte das tradições 

religiosas como a água, as plantas, o ar, o fogo, a terra, as obras de arte, as múltiplas expressões 

da vida, aguçando a sensibilidade e ampliando a compreensão de diferentes manifestações das 

culturas humanas; 

• Assegurar um trabalho com a cultura corporal, o movimento e a arte que parta das 

experiências vividas e do repertório cultural local e, ao mesmo tempo, garanta o acesso a 

experiências que os alunos não teriam fora da escola e a participação na organização das 

atividades e na tomada de decisões sobre encaminhamentos individuais e coletivos, sempre com 

a perspectiva de ajustar as práticas às reais necessidades de aprendizagem de todos; 

• Ampliar os referenciais culturais dos/as alunos/as, valorizando com o mesmo grau de 

importância as suas produções artísticas e os objetos de arte das culturas popular e erudita e 

estabelecendo uma relação entre o conhecimento conquistado na prática artística proposta 

pelos/as professores/as e o que se obtém nos diversos espaços que a escola e a cidade oferecem: 

bibliotecas, Internet, feiras populares, museus, centros culturais etc.; 

• Acolher a expressão artística dos/as alunos/as como tradução de seus pensamentos, 

sentimentos e idéias, nem sempre convergente com o padrão social comumente aceito ou com a 

estética do/a professor/a, favorecendo a construção da identidade no contexto da diversidade, 

seja pelo trabalho em colaboração, o que possibilita a troca de experiências e a socialização de 



descobertas, seja pelo trabalho individual e introspectivo, o que favorece formas pessoais de 

expressão; 

• Destinar o tempo necessário, na rotina diária, para que os/as alunos/as possam alcançar o 

melhor desempenho possível em Língua Portuguesa e Matemática, o que significa – além da 

programação básica de conteúdos – aproveitar toda e qualquer situação potencialmente 

favorável como uma oportunidade de trabalho cotidiano com a leitura, a escrita e os conteúdos 

matemáticos.       

 

2. CICLOS DE APRENDIZAGEM3 

 

 Nos Ciclos de Aprendizagem, os nove anos do Ensino Fundamental são divididos em ciclos 

de 2, 3 ou 4 anos (ciclos plurianuais, segundo PERRENOUD, 2004). Os principais fundamentos 

dos Ciclos de Aprendizagem são os seguintes: 

• A aprendizagem é um processo contínuo que não restringe (ou que não precisaria ser 

reduzida) a um ano letivo; 

• A reprovação anual, de acordo com inúmeras pesquisas, é negativa, ou seja, não ajuda 

os/as alunos/as a aprenderem mais; 

• A organização da escola em ciclos de aprendizagem é uma alternativa para enfrentar o 

fracasso escolar (reprovação, evasão), bem como para a construção de uma escola de 

qualidade, que garanta a aprendizagem dos/as alunos/as, por meio da progressão das 

aprendizagens; 

• A progressão das aprendizagens fica facilitada quando os objetivos de final de ciclo 

estão claros para professores/as e alunos/as, pelo uso da pedagogia diferenciada, pela 

avaliação formativa, pelo trabalho coletivo dos/as professores/as de um mesmo ciclo, 

etc.; 

• A implantação de ciclos de aprendizagem em uma rede de ensino constitui-se em uma 

oportunidade de construir um novo tipo de escola, baseada na lógica da aprendizagem e 

não da mera classificação e reprovação dos/as alunos/as. A construção desse novo tipo 

de escola pressupõe: 

a) um processo de reorientação curricular (conteúdos e objetivos que precisam ser 

atingidos até o final de cada ciclos); 

                                                 
3 Texto d o Prof. Dr. Jefferson Mainardes da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG 



b) a definição de um sistema de avaliação que priorize o acompanhamento da 

aprendizagem dos/as alunos/as com a finalidade de planejar intervenções que permitam 

o progresso contínuo da aprendizagem. Geralmente são utilizados os fundamentos da 

avaliação formativa e de outras concepções de avaliação (avaliação diagnóstica, 

dialética, emancipatória); 

c) a preparação dos/as professores/as para o trabalho com classes heterogêneas (por 

meio de pedagogias diferenciadas), avaliação formativa, entre outros aspectos. 

d) formação permanente dos/as professores/as; 

e) proposição de trabalho coletivo dos professores de um mesmo ciclo,  juntamente com 

a equipe técnico-pedagógica da escola.  

Geralmente, as experiências de ciclo de aprendizagem possibilitam a reprovação de 

alunos/as no final de cada ciclo. No entanto, muitas dessas experiências investem em ações que 

objetivam minimizar, ao máximo, a reprovação de alunos/as, oferecendo estudos complementares 

para alunos/as que necessitam de maior tempo para apropriação dos conteúdos, preparando 

professores para a diferenciação das tarefas, etc. 

 

2.1 Origens 

 A primeira experiência brasileira designada como “Ciclos de Aprendizagem” foi a  

implantada na rede municipal de São Paulo, em 1992. Foi a primeira experiência na qual os ciclos 

foram estendidos para os oito anos do Ensino Fundamental. A implantação desse projeto foi 

precedida de uma série de outras mudanças realizadas por uma administração do Partido dos 

Trabalhadores.  

Naquela experiência, o Ensino fundamental foi estruturado em três ciclos:  

• Ciclo inicial (antigas 1ª, 2ª e 3ª séries) 

• Ciclo intermediário (antigas 4ª, 5ª e 6ª séries)  

• Ciclo final (antigas 7ª e 8ª séries). 

 A avaliação passou a ser contínua e qualitativa, com relatórios semestrais que devem ser 

discutidos com os educandos e seus pais ou responsáveis. As notas foram substituídas por três 

conceitos (plenamente satisfatório, satisfatório, insatisfatório). A retenção só ocorria ao final de 

cada ciclo e, se retido, o/a aluno/a refazia somente o último ano do ciclo correspondente. 

O Projeto Ciclos de Aprendizagem em São Paulo pode ser considerado a semente de uma 

visão mais ampla, abrangente e radical da organização da escolaridade em ciclos que se fortaleceu 

nos anos 1990. Segundo Alavarse (2002), a implantação desse projeto foi influenciada pelas 

discussões sobre a reforma do sistema educacional francês, iniciada em 1989. Segundo ele, um dos 



principais documentos da reforma francesa circulou entre os formuladores da proposta dos ciclos e 

alguns trechos foram incorporados na exposição de motivos do Regimento Comum das Escolas de 

São Paulo, em 1991.   

A reforma iniciada na França, no final da década de 1980 e começo da de 1990, na prática, 

retomava a proposta pioneira de organização em ciclos apresentada por Henry Wallon dentro do 

Plano Langevin-Wallon (1944) que objetivava a reconstrução democrática da França após a 

Segunda Guerra Mundial (PERRADEAU, 1999; LIMA, 2000)4. Nesse plano, a escolarização 

deveria ser organizada em três ciclos: um ciclo elementar, para todas as crianças de 6 a 11 anos; um 

ciclo de orientação (de 11 a 15 anos) e um ciclo de determinação (até os 18 anos). Essa divisão não 

era arbitrária mas baseada no ciclo de desenvolvimento definido por Wallon e Piaget 

(PERRADEAU, 1999). Para Wallon, a escola deveria ser organizada em ciclos para respeitar as 

características do desenvolvimento humano. Para ele, a educação deveria estar adaptada ao homem 

e não aos interesses particulares ou transitórios da economia, da política nacional ou internacional, 

das ideologias, nacionalidades ou culturas (LIMA, 2000). Para os/as alunos/as cuja idade estava 

acima do grupo, em virtude de atrasos ou reprovações, Wallon propôs classes de aceleração ou 

progressão, cujas metodologias deveriam ser adequadas a tais características. Simultaneamente, 

Wallon propôs um currículo inovador que, de fato, constituía um projeto educacional mais amplo, 

comprometido com o processo de desenvolvimento global e integral dos/as alunos/as. 

Assim, originalmente, a palavra “ciclo” foi usada por Wallon para se referir aos períodos de 

desenvolvimento humano. No entanto, no final dos anos 1980, quando essa proposta reapareceu na 

reforma francesa, essa perspectiva psicológica foi recontextualizada e reinterpretada. O que tem 

sido enfatizado dentro dos “Ciclos de Aprendizagem” em diferentes países (Brasil, França, 

Espanha, Canadá e Suíça entre outros) é a idéia de que a aprendizagem pode ser comparada com 

uma forma espiral e que o/a aluno/a segue o seu próprio ritmo, o que é um conceito bastante 

diferente da idéia de um caminho linear e uniforme (PERRADEAU, 1999; PERRENOUD, 2004). 

Assim, a escola em ciclos aparece como uma oposição ao sistema seriado e tem sido utilizada para 

transmitir a idéia de que os/as alunos/as podem aprender continuamente durante dois, três ou mais 

anos, sem interrupções (reprovações) desnecessárias. 

Após a implantação dos ciclos de aprendizagem na rede municipal de São Paulo, outras 

experiências surgiram em várias cidades administradas pelo Partido dos Trabalhadores.5 Em alguns 

                                                 
4  O Plano de Reforma Langevin-Wallon pode ser encontrado na íntegra no livro Psicologia e Pedagogia: as 
idéias pedagógicas de Henri Wallon, de Alberto L. Merani, Lisboa, Editorial Notícias, 1977, p. 175-221. 
 
5  Políticas de ciclos foram implantadas, por exemplo, em Belo Horizonte (Escola Plural, 1995), Porto Alegre (Escola 

Cidadã, 1996), Distrito Federal (Escola Candanga, 1997), Belém (Escola Cabana, 1997), Blumenau (Escola Sem 



desses municípios implantaram-se ciclos de formação e em outros, ciclos de aprendizagem. No 

decorrer do tempo, a organização da escolaridade em ciclos passou a ser vista como uma medida 

essencial para superar o fracasso escolar e uma oportunidade de construir um projeto alternativo de 

educação. Os projetos desenvolvidos em Belo Horizonte (“Escola Plural”) e Porto Alegre (“Escola 

Cidadã”) tornaram-se conhecidos e influenciaram a definição de políticas similares em outras 

cidades. Embora os principais projetos de escola em ciclos tenham sido implementados em gestão 

do Partido dos Trabalhadores, outros partidos políticos também implantaram políticas de ciclos. É o 

caso do Estado do Ceará (a partir de 1998) e Mato Grosso (a partir de 2000), administrados pelo 

PSDB; Niterói (a partir de 1999), administrada pelo PDT e Curitiba (1999), administrada pelo PFL. 

 Há diferenças entre os ciclos de aprendizagem e ciclos de formação. Nos ciclos de 

aprendizagem a organização dos grupos e a promoção dos/as alunos/as baseiam-se na idade dos/as 

mesmos/as. Ao final dos ciclos de dois ou três anos de duração, os/as que não atingiram os 

objetivos do ciclo podem ser reprovados. Geralmente, os programas de ciclos de aprendizagem 

propõem rupturas menos radicais no que se refere ao currículo, avaliação, metodologia e 

organização. Inicialmente, a principal referência para a formulação de programas de ciclos de 

aprendizagem foi a experiência da Rede Municipal de São Paulo. A partir do final dos anos 1990, 

os textos de Phillipe Perrenoud tornaram-se as principais referências para as experiências de ciclos 

de aprendizagem. No entanto, não há um tipo puro de ciclos de aprendizagem. A formulação de 

programas de ciclos dessa natureza, em nível local, tem levado em conta algumas características, 

medidas e estratégias utilizadas em diferentes lugares, incluindo programas denominados ciclos de 

formação.  

 

2.1.1 Ciclos de Aprendizagem – As contribuições de Phillipe Perrenoud  

 Phillipe Perrenoud, professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação, da Universidade de Genebra, Suíça, vem contribuindo com suas 

idéias a respeito da educação, mas especificamente sobre o fracasso escolar, 

as competências, o ofício do/a professor/a, a avaliação, os ciclos de 

aprendizagem plurianuais, entre outros temas.  

 Em seu livro Os Ciclos de Aprendizagem – Um Caminho para Combater o Fracasso 

Escolar, (Artmed), Perrenoud centraliza o debate na idéia do ciclo, relacionando-o a outros eixos 

fundamentais do sistema que são: o currículo, a avaliação, a organização do trabalho, os 

                                                                                                                                                                  
Fronteiras, 1997), Chapecó (1998), Caxias (1998), Vitória da Conquista (1998), Ipatinga (2001), Ponta Grossa 
(2001), Criciúma (2003), entre outras. 



dispositivos de diferenciação, as abordagens didáticas, a cooperação profissional e a formação de 

professores/as.  

  A idéia é desfragmentar as séries anuais e investir nos ciclos de aprendizagem plurianuais, 

na tentativa de se ensinar melhor, combater o fracasso escolar, as desigualdades e outros fatores que 

comprometem a boa formação do indivíduo.  

A finalidade é que, no final da formação escolar, os/as alunos/as consigam alcançar os 

objetivos juntos, mesmo que, para isso, seja necessário trilhar caminhos diferentes.  

Os ciclos, ou qualquer outra estrutura, não têm o “poder” de fazer com que essa finalidade e 

esses objetivos sejam alcançados, eles apenas permitem que sejam construídos meios ou formas que 

facilitem o ensino e aprendizagem, tornando possível a realização de novas práticas pedagógicas.  

Na escola que trabalha com uma estrutura seriada, o/a aluno/a que não consegue atingir o 

objetivo no final do ano é levado à reprovação ou ao apoio, o que não acontece nos ciclos de 

aprendizagem, já que não se espera o final do percurso para fazer os balanços formativos.  

 

“Muitos deles expressam o temor de ver aumentarem as variações porque, em um 
ciclo plurianual, alguns alunos poderiam mais facilmente ‘escapar da chuva’. No 
final do ciclo, sofreriam graves lacunas e uma imagem depreciada de si mesmos, 
pelo fato de suas dificuldades não terem recebido um atendimento rápido. Esses 
temores não são absolutamente absurdos. Se for mal administrado, se deixar os 
alunos ‘ao abandono’ – não voluntariamente, mas devido a uma gestão aproximada 
das progressões e a um otimismo infundado sobre as virtudes do tempo que passa –
, um ciclo de aprendizagem pode provocar um aumento dos fracassos e das 
desigualdades”. (PERRENOUD, 2004, p.42)   

    

Sendo assim, a construção de ciclos de aprendizagem requer mais inovação pedagógica e 

organização do que a gerência de uma estrutura anual, até porque a tarefa de compartilhar o 

trabalho de maneira flexível e encaminhar progressões diversificadas durante vários anos é mais 

complexa do que se imagina.  Por esse motivo, saber trabalhar em equipe é fundamental, já que os 

objetivos a serem alcançados no final do percurso precisam ser bem determinados entre 

professores/as, alunos/as, pais e mães.  

 Cada aluno/a sabe o que mais lhe interessa e o que é melhor para ele/a. É importante 

ressaltar que, numa classe heterogênea, encontramos vários tipos de pessoas que pensam, agem e 

têm necessidades diferentes. Portanto, para se obter um bom resultado, é necessário que seja 

realizado um trabalho de pedagogia diferenciada. Diferenciar, segundo Perrenoud, é propor a cada 

aluno/a, sempre que possível, uma situação de aprendizagem e tarefas ótimas para ele, mobilizando-

o em sua zona de desenvolvimento proximal. Dentro dessa perspectiva, é de fundamental 

importância que o/a professor/a avalie o/a aluno/a de maneira formativa. Saber o que ele conseguiu 



compreender, o que mais lhe motiva, o que ele menos gosta e onde estão as suas dificuldades 

auxiliam o/a professor/a na hora de otimizar as situações de aprendizagem.  

Uma avaliação formativa aguçada não tem nada a ver com a redação de um boletim. Ela 

passa, principalmente, por um conjunto de operações mentais que constroem e depois utilizam uma 

representação aprimorada dos objetivos e dos processos de aprendizagem. Essa representação é 

elaborada a partir de indícios observáveis e de um diálogo com os/as alunos/as, mas ela se afasta 

disso para interpretar os dados por meio de quadros teóricos e de métodos que não estão ao alcance 

de qualquer um.  

Fica, então, a questão de fundo: um balanço de final de ciclo é certificativo? Responder sim 

seria encerrar cada ciclo em seus próprios objetivos e debilitar a continuidade da ação educativa. Na 

escolaridade obrigatória, não há nenhuma razão para instaurar uma avaliação certificativa ao final 

de cada ciclo. Isso só poderia reforçar a idéia de que os/as professores/as que recebem alunos estão 

no direito de esperar deles conhecimentos ‘certificados’, garantindo que se pode considerá-los 

suficientemente homogêneos, do ponto de vista de sua capacidade de seguir o programa. Os ciclos 

de aprendizagem plurianuais tentam justamente “romper com uma visão da construção dos saberes 

como uma sucessão de andares, um devendo estar terminado para que o seguinte comece”. (p.119 e 

121)  

No capítulo 2: Novos espaços-tempos de formação, Perrenoud propõe uma concepção 

global de ciclos articulada em nove teses: 

1. Um ciclo de aprendizagem é apenas um meio para ensinar melhor e para lutar contra o fracasso 

escolar e as desigualdades;  

2. Um ciclo de aprendizagem só pode funcionar se os objetivos de formação visados ao final do 

percurso estiverem claramente definidos. Eles constituem o contrato para os/as professores/as, 

alunos/as, pais e mães;  

3. É importante desenvolver, nos ciclos plurianuais, vários dispositivos ambiciosos de pedagogia 

diferenciada e de observação formativa;  

4. A duração de passagem em um ciclo deve ser padrão, para forçar a diferenciar por meio de outras 

dimensões além do tempo e para não favorecer uma reprovação disfarçada;  

5. Um espaço-tempo de formação de vários anos só pode atingir seus objetivos se os procedimentos 

e as situações de aprendizagem forem repensados nesse âmbito;  

6. Dentro de um ciclo, os/as professores/as se organizam livre e diversamente. O sistema lhes 

propõe instrumentos a título indicativo: balizas intermediárias, modelos de organização do trabalho 

e de agrupamento dos alunos, instrumentos de diferenciação e de avaliação;  



7. É desejável que um ciclo de aprendizagem seja confiado a uma equipe pedagógica que se 

responsabilize por ele coletivamente durante vários anos;  

8. Os/As professores/as têm de receber uma formação, um apoio institucional e um 

acompanhamento adequados para construir novas competências;  

9. A busca de um funcionamento eficaz em ciclos é uma longa caminhada, que deve ser 

considerada como um processo negociado de inovação, que se estende por vários anos.  

 No livro “Pedagogia diferenciada: das intenções à ação” (Artmed, 1999), Perrenoud 

explicita suas propostas de trabalho diferenciado na sala de aula.  

 

2.2  Ciclos de Aprendizagem no Brasil 

Embora as obras de Perrenoud sejam as principais referências sobre Ciclos de 

Aprendizagem, essa política vem sendo bastante adaptada ao contexto educacional brasileiro, seja 

pelo campo oficial (Estado, secretarias de educação) e pelo campo pedagógico (pesquisadores, 

universidades, etc).  

Nos países industrializados, as justificativas para a implementação de escola em ciclos 

destacam os ciclos como uma forma de respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem dos/as 

alunos/as (FRANCE, 1991; BRUXELLES, 1997; QUÉBEC, 2002 apud MAINARDES, 2007) ou a 

renovação do ensino primário após concluir-se que a organização em séries contribui para a 

produção do fracasso escolar (Bulletin du Gapp/Geneva, 2003 apud MAINARDES, 2007). Além 

disto, dois aspectos têm sido bastante enfatizados na vasta literatura francesa sobre escola em 

ciclos: 

a) a necessidade de diferenciação do ensino, ou seja, o oferecimento de tarefas diferenciadas de 

acordo com as necessidades dos/as alunos/as; e 

b) o fato de que a aprendizagem dos/as alunos/as dentro do ciclo deve ser assumida como uma 

responsabilidade da equipe de professores/as e não apenas por professores/as individualmente. 

No Brasil, a organização da escolaridade em ciclos tem sido considerada uma política 

adequada, pelas seguintes razões: 

a) É uma importante medida para reduzir ou eliminar a reprovação e evasão; 

b) É uma oportunidade para melhorar a qualidade de ensino, para a construção de novas 

perspectivas de currículo, avaliação e organização da escola; 

c) É uma política inclusiva, pois faz com que muitos alunos/as que seriam excluídos possam 

permanecer na escola. 

Entre os desafios das políticas de ciclos, podem ser destacados os seguintes: 

a) garantir a aprendizagem de todos os/as alunos/as, da forma mais ampla e exitosa possível; 



b) melhorar a qualidade de ensino;  

c) constituir-se em uma política efetivamente inclusiva, eliminado as situações de exclusão que têm 

sido identificadas em diferentes pesquisas.    

 

3. CAPACIDADES E EXPECTATIVAS 

 

 As capacidades apresentadas a seguir, como expectativas de aprendizagem, são as 

capacidades possíveis de serem desenvolvidas pela maioria dos alunos quando a proposta de ensino 

é organizada segundo os pressupostos que orientam este documento. 

 Evidentemente, a defesa de expectativas como as que aqui se seguem não significa a 

padronização das possibilidades da criança, que, afinal de contas, é protagonista do seu processo de 

aprendizagem: há alunos/as que com certeza irão muito além do que está estabelecido e há os que 

talvez não tenham condições de conquistar o que se prevê. Isso é natural como se pode verificar, 

por exemplo, comparando-se uma criança que aprendeu a ler aos quatro ou cinco anos de idade e 

outra cuja família é analfabeta, sem escolaridade anterior e com um ritmo mais lento de 

aprendizagem. No primeiro caso, certamente a criança irá superar em muito a expectativa, porque 

já terá chegado à escola com um conhecimento mais avançado do que o previsto para o final da 

Etapa. E no segundo caso, pode ocorrer, embora não necessariamente, da criança não conseguir 

avançar conforme se espera, pois apresenta três características que, reunidas, tendem a tornar mais 

lento o processo de aprendizagem – o próprio ritmo de aprendizagem, a falta de escolaridade 

anterior e o fato de viver em um ambiente familiar pouco estimulante em relação a leitura e escrita, 

visto que a família é analfabeta. 

Entretanto, a clareza a respeito dessas diferenças, naturais e inevitáveis, não justifica a não-

apresentação de indicadores de referência que dizem respeito à maioria e que podem orientar o 

trabalho pedagógico dos/as professores/as.  

Na Rede Municipal de Educação de São Luís, as expectativas de aprendizagem colocadas 

para as duas primeiras Etapas não são indicadores de promoção/retenção, uma vez que são 

referências internas a um ciclo da escolaridade com progressão continuada, diferente da última 

Etapa, quando há a necessidade de decidir pela promoção ou retenção do/a aluno/a no ciclo. Por 

essa razão, após a indicação das capacidades que se constituem em expectativas de aprendizagem, 

são apresentados também os critérios de avaliação, que, de modo geral, representam os ‘mínimos’ 

considerados aceitáveis para a promoção, tendo em conta essas capacidades.  

A esse respeito, há algumas considerações importantes a fazer: 

• O desempenho do/a aluno/a evidentemente deve ser analisado no conjunto – e não em um 



único componente curricular; 

• É preciso ter em conta que, no caso de Educação Física, Arte e Ensino Religioso, não é 

admissível que um eventual desempenho insatisfatório por parte do/a aluno/a se constitua 

em impedimento para avançar na escolaridade se ele tiver conceitos satisfatórios nos demais 

componentes curriculares; 

• Em se tratando de Ciências, História e Geografia, como os temas de estudo nem sempre são 

os mesmos nas diferentes escolas, os critérios de avaliação propostos neste documento são 

capacidades relacionadas a conceitos e temas mais amplos e essenciais dessas áreas de 

conhecimento e que, portanto, devem ser trabalhados com todos os/as alunos/as da Rede; 

• A avaliação do desempenho dos/as alunos/as pressupõe ter em conta não só os resultados 

obtidos nos momentos específicos de avaliação, mas também (e principalmente) o 

conhecimento prévio que eles tinham sobre aquilo que se pretendia ensinar, o percurso de 

aprendizagem de cada um e a qualidade das propostas (atividades, agrupamentos, 

intervenções) para poder redirecioná-las quando os resultados não forem satisfatórios. Dessa 

perspectiva, o processo de avaliação deve apoiar-se em três tipos de procedimento do/a 

professor/a:  

- Observação sistemática - acompanhamento do percurso de aprendizagem do/a aluno/a, utilizando 

instrumentos de registro; 

- Análise das produções – observação criteriosa do conjunto de produções do/a aluno/a, para que 

se possa ter um quadro real das aprendizagens conquistadas;  

- Análise do desempenho em atividades específicas de avaliação: verificação de como o/a 

aluno/a se sai nas situações planejadas especialmente para avaliar os seus conhecimentos prévios 

sobre o que se pretende ensinar e para avaliar o quanto aprendeu sobre o que já foi trabalhado. 

Nesse caso é importante, em primeiro lugar, garantir que essas atividades sejam semelhantes às 

situações de aprendizagem propostas em sala de aula (isto é, que não se diferenciem, em sua 

estrutura, das atividades que já foram realizadas); em segundo lugar, é importante deixar claro o que 

se pretende avaliar (e por que razão), para que o/a aluno/a procure ‘dar o melhor de si’ nesses 

momentos. E, se o objetivo é verificar os conhecimentos que ele já construiu, devem ser atividades 

propostas para que realize sozinho e sem ajuda (a menos que se pretenda analisar justamente como 

o/a aluno/a procede em parceria com os demais colegas ou com a ajuda da professora). A chamada 

‘prova’ (uma atividade específica para avaliar) é, portanto, um dos instrumentos possíveis de 

avaliação, mas não o único e nem o mais adequado, a depender do tipo de conteúdo. A prova, se 

bem planejada, é um recurso que pode ser oportuno para avaliar o conhecimento do/a aluno/a sobre 

fatos e conceitos, mas nem sempre servirá para avaliar atitudes e procedimentos, que são conteúdos 



de grande importância no início da escolaridade. A observação sistemática é essencial para avaliar 

atitudes e procedimentos e a análise das produções do/a aluno/a é necessária para verificar a 

evolução do seu conhecimento, sem o que não há como o/a professor/a atribuir conceitos ou notas 

de forma razoável.   

Por fim, é importante destacar que, para avaliar adequadamente a aprendizagem, é preciso 

ter como referência três parâmetros, tomados simultaneamente como critério geral: o/a aluno/a em 

relação a ele mesmo, em relação ao que se espera dele e em relação aos demais colegas que tiveram 

as mesmas oportunidades escolares. 

Avaliar o/a aluno/a em relação a ele mesmo significa considerar o que ele sabia antes do/a 

professor/a ensinar o que foi ensinado e comparar esse nível de conhecimento prévio com o que ele 

demonstra ter adquirido no processo. 

Avaliar o/a aluno/a em relação ao que se espera dele pressupõe ter expectativas de 

aprendizagem previamente definidas e utilizá-las como referência para orientar as propostas de 

ensino e de avaliação (nesse sentido, este documento é um subsídio fundamental). 

E avaliar o/a aluno/a em relação aos demais que tiveram as mesmas oportunidades escolares 

é apenas uma forma de complementar as informações obtidas a partir dos dois primeiros 

parâmetros: a comparação do desempenho dos/as alunos/as só tem alguma utilidade se contribuir 

para entender melhor porque eles aprenderam ou não o que se pretendia ensinar. 

         Tomar esses três parâmetros como referência é fundamental para avaliar de maneira justa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Capacidades que são Expectativas em Língua Portuguesa na  I Etapa 

LÍNGUA PORTUGUESA6 

 Tomando-se como referência os propósitos das escolas nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da I Etapa do 1º Ciclo, 

os/as alunos/as sejam capazes de: 

 
Comunicar-se oralmente em diferentes situações do cotidiano, se empenhando em ouvir com atenção 
e em adequar a fala ao contexto, expressar sentimentos, idéias e opiniões, relatar acontecimentos, 
expor o que sabe sobre temas estudados.  
 
Interagir com materiais diversificados de leitura, experimentando os modos de ler que lhes forem 
possíveis, combinando estratégias de decodificação, seleção, antecipação, inferência e verificação. 
 
Recontar histórias conhecidas, recuperando características da linguagem do texto. 
 
Utilizar o conhecimento já construído sobre a escrita alfabética para ler e escrever textos de alguns 
gêneros previstos para a Etapa. 
 
Reescrever, ainda que com ajuda, histórias conhecidas, mantendo as idéias principais e algumas 
características da linguagem escrita. 
 
Produzir textos de autoria (bilhetes, cartas e/ou outros trabalhados) ditando para o professor ou 
colegas e, quando possível, de próprio punho. 
 
Revisar textos coletivamente, com ajuda do/a professor/a. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
6  Essas Capacidades e os Critérios de Avaliação foram organizados por Rosaura Soligo e o GT de Língua Portuguesa 

da Proposta Curricular – SEMED São Luís, a partir do que propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais. 



 
3.1.1 Capacidades que são Expectativas em Língua Portuguesa na II Etapa 

 

Tomando-se como referência os propósitos das escolas nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da II Etapa do 1º Ciclo, os/as 

alunos/as sejam capazes de: 

 

Comunicar-se oralmente em diferentes situações do cotidiano, se empenhando em ouvir com atenção 
e em adequar a fala ao contexto, expressar sentimentos, idéias e opiniões, relatar acontecimentos, 
expor o que sabe sobre temas estudados, formular e responder a perguntas, intervir sem sair do 
assunto, explicar e compreender explicações, manifestar opiniões, respeitar os diferentes modos de 
falar.   

 

Ler, por si mesmos (ainda que de modo não muito fluente), os gêneros textuais previstos para a Etapa 
(ver o Quadro em anexo), sabendo identificar aqueles que respondem às suas necessidades imediatas 
e selecionar formas adequadas para abordá-los, com base nos conhecimentos sobre o tema e as 
características do portador, do gênero e da escrita.  

 

Ler, com ajuda do/a professor/a, textos para estudar os temas tratados nas diferentes áreas de 
conhecimento (de enciclopédias, de revistas e da Internet). 

 

Recontar histórias lidas, recuperando as características dos textos. 

 

Utilizar o conhecimento já construído sobre os padrões da escrita (ortografia, segmentação do texto 
em palavras, pontuação...) para escrever textos de alguns gêneros previstos para a Etapa, 
preocupando-se que estejam na melhor forma possível.  

 

Reescrever histórias conhecidas, mantendo as idéias principais e algumas características da 
linguagem escrita. 

 

Escrever textos de autoria (dos gêneros previstos e trabalhados), utilizando recursos da linguagem 
escrita. 

 

Revisar textos coletivamente, com ajuda do/a professor/a ou em parceria com colegas, até considerá-
lo suficientemente bem escrito para o momento. 

 

 

 

 



 

3.1.2 Capacidades que são Expectativas em Língua Portuguesa da III  Etapa 

 

Tomando-se como referência os propósitos das escolas nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final na III Etapa do 1º Ciclo, 

os/as alunos/as sejam capazes de: 

 
Comunicar-se oralmente em diferentes situações, ouvindo com atenção e se empenhando em adequar a 
fala ao contexto e aos interlocutores, expressar sentimentos, idéias e opiniões, relatar acontecimentos, 
expor o que sabe sobre temas estudados, formular e responder a perguntas justificando as respostas, 
explicar e compreender explicações, manifestar e acolher opiniões, argumentar, fazer colocações 
considerando as falas anteriores, respeitar os diferentes modos de falar. 
 
Ler diferentes gêneros textuais previstos para a Etapa, apoiando-se em conhecimentos sobre o tema e 
sobre as características do portador, do gênero, da escrita e das convenções gráficas, utilizando 
procedimentos pertinentes aos propósitos dos textos e à própria leitura, bem como recursos para superar 
dificuldades de compreensão (pedir ajuda aos colegas e ao/à professor/a, reler o trecho, continuar a 
leitura com a intenção de que o próprio texto permita resolver as dúvidas ou consultar outras fontes). 
 
Utilizar o conhecimento já construído sobre os padrões da escrita (ortografia, segmentação do texto em 
palavras, pontuação...) para escrever textos de alguns gêneros previstos para a Etapa, apresentando uma 
escrita final que mostre não só preocupação com a qualidade, mas um desempenho compatível com os 
saberes já construídos a partir dos conteúdos trabalhados.  
 
Reescrever e produzir textos de autoria (dos gêneros previstos e trabalhados), com apoio do/a 
professor/a, utilizando procedimentos de escritor: planejar o que vai escrever considerando o objetivo, o 
destinatário, o portador e as características do gênero; fazer rascunhos; reler o que vai escrevendo para 
buscar a melhor qualidade para o texto, tanto do ponto de vista discursivo quanto dos padrões da 
escrita. 
 
Revisar textos (próprios e de outros), coletivamente, com a ajuda do/a professor/a ou em parceria com 
colegas, até considerá-lo suficientemente bem escrito para o momento: isso pressupõe assumir o ponto 
de vista de leitor e evitar repetições desnecessárias (por meio de substituição ou uso de recursos da 
pontuação), ambigüidades, fragmentações, erros de concordância verbal e nominal e problemas 
ortográficos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3 Critérios de avaliação da aprendizagem em Língua Portuguesa no final do 1º ciclo7 

 

Tomando-se como referência os propósitos dos ciclos iniciais e as orientações pedagógicas 

contidas neste documento, a expectativa é que no final da III Etapa, para efeito de 

promoção/retenção, os/as alunos/as sejam, no mínimo, capazes de: 

 

Narrar, de maneira autônoma, histórias conhecidas e relatos de acontecimentos, mantendo o 

encadeamento dos fatos e sua seqüência cronológica. 

Espera-se que o/a aluno/a, de forma autônoma, reconte oralmente histórias que conheça, 

acontecimentos dos quais tenha participado ou tenha conhecimento, procurando manter a ordem 

temporal dos fatos, a relação entre eles e a adequação da linguagem. 

 

Demonstrar compreensão de textos ouvidos por meio de resumo das idéias. 

Espera-se que o/a aluno/a realize, oralmente ou por escrito, resumos de textos ouvidos de forma que 

sejam preservadas as idéias principais.  

 

Coordenar estratégias de decodificação, antecipação, inferência e verificação, utilizando 

procedimentos simples para resolver dúvidas na compreensão. 

Espera-se que, ao ler, o/a aluno/a não se limite à decodificação, mas que utilize coordenadamente as 

estratégias necessárias à compreensão do texto: que faça inferências e antecipações e que busque no 

texto, pela decodificação por exemplo, pistas que confirmem ou não se elas procedem.  

 

Utilizar o tipo adequado de leitura para alcançar diferentes objetivos e interesses: ler para se 

divertir, ler para estudar, ler para revisar, ler para escrever. 

Espera-se que o/a aluno/a seja capaz de mobilizar os procedimentos mais adequados para cada tipo 

de leitura – por exemplo, em uma leitura de entretenimento, é possível ‘pular palavras’ cujo sentido 

pode ser deduzido do contexto, o que não é pertinente em uma situação de estudo, onde tudo deve 

ser lido com atenção, com voltas a trechos anteriores, dentre outros cuidados; quando o desafio é 

revisar, a leitura é orientada a encontrar o que não está bom e deve ser melhorado, o que é muito 

diferente de uma leitura apenas em busca da compreensão do escrito. 

 

 

                                                 
7 Estes critérios são semelhantes aos que estão previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental, porém foram ajustados às expectativas de aprendizagem aqui apresentadas. 



Escrever textos considerando características do gênero. 

Espera-se que o/a aluno/a produza textos dos gêneros trabalhados no 1º ciclo, considerando suas 

principais características. 

Escrever textos considerando o leitor. 

Espera-se que, ao escrever, o/a aluno/a considere o leitor, destinatário de seu texto (seja uma pessoa 

determinada ou não), e procure ajustar a escrita de modo que seja suficientemente clara e 

compreensível a alguém que, no momento da leitura, não poderá contar com explicações do autor. 

Nesse caso, o que se pretende não é que o/a aluno/a apresente um produto perfeito, mas que, ao 

escrever, considere o destinatário do texto, tendo em conta a experiência adquirida nesse sentido a 

partir do trabalho realizado pelo/a professor/a. 

 

Escrever textos que revelam conhecimento sobre a pontuação e ortografia convencional, 

ainda que apresentem falhas e inadequações.  

Espera-se que o/a aluno/a já demonstre conhecimento de regularidades ortográficas e que saiba 

utilizar o dicionário e outras fontes impressas para resolver as dúvidas relacionadas às 

irregularidades. Espera-se também que demonstre conhecimento sobre o sistema de pontuação, 

segmentando o texto em frases, pontuando diálogos etc. Em qualquer caso, é previsível que cometa 

erros, uma vez que não se pode imaginar que, com três anos de escolaridade no Ensino 

Fundamental, o/a aluno/a já consiga escrever tudo ortograficamente correto e com uma pontuação 

impecável. 

 

Revisar os próprios textos com o objetivo de fazê-los chegar à melhor versão possível, tendo 

em conta os conhecimentos disponíveis. 

Espera-se que o/a aluno/a, enquanto escreve ou depois de terminar, volte aos seus textos, 

procurando aprimorá-los e dar a eles a melhor qualidade possível, considerando os procedimentos 

de revisão e demais conteúdos trabalhados no 1º ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro de referência para o planejamento do trabalho com os gêneros textuais  
 1º. Ciclo  

Alguns gêneros  1a Etapa  2a Etapa 3a Etapa  
 

CONTOS 
Fala – Escuta 

Escrita – leitura [trechos] 
Fala – Escuta 

Escrita – leitura 
leitura – escrita  

CONTOS DA TRADIÇÃO 
POPULAR  

Escuta  Fala – Escuta 
Escrita – leitura 

Fala – Escuta 
Escrita – leitura 

 
FÁBULAS  

Escuta Fala – Escuta 
 

Fala – Escuta 
Escrita – Leitura 

 
LENDAS 

Escuta Escuta  Fala – Escuta 
Escrita – Leitura 

MITOS  Escuta Escuta  Escuta  
 

CRÔNICAS 
Escuta  Escuta  Escuta  

Leitura 
 

QUADRINHOS 
Fala – Escuta 

Leitura 
Leitura  Leitura  

 
PEÇAS DE TEATRO  

Escuta – Fala  Escuta – Fala  
Leitura  

Escuta – Fala  
Leitura 

DÁRIOS DE VIAGEM Escuta Escuta – Leitura  Escuta – Leitura 
 

DIÁRIOS PESSOAIS 
Escuta  Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
BIOGRAFIAS Escuta Escuta Escuta 

AUTOBIOGRAFIAS  Escuta Escuta Escuta 
 

CORDEIS  
Escuta – Fala  Fala – Escuta 

 
Fala – Escuta 

Leitura 
 

POEMAS  
Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
 

ADIVINHAS 
Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
 

PROVERBIOS  
Escuta  Escuta  

Leitura  
Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
 

CANÇÕES  
Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
ARTIGOS  Escuta  Escuta Escuta 

CARTAS DO LEITOR Escuta  Escuta Escuta 
DEPOIMENTOS Escuta  Escuta Escuta 

EDITORIAIS   Escuta  
 

ENTREVISTAS 
Escuta Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
 

NOTÍCIAS 
Escuta Escuta 

 
Escuta 
Leitura 

PROGRAMAÇÕES DE TV, 
CINEMA, ETC. 

Fala – Escuta 
Escrita – Leitura 

Leitura  
Escrita  

Leitura  
Escrita 

 
REPORTAGENS 

Escuta Escuta  Leitura  
Escrita 

 
RESENHAS 

Fala – Escuta 
Escrita – Leitura 

Fala – Escuta 
Escrita – Leitura 

Fala – Escuta 
Escrita – Leitura 

 
TIRAS 

Escuta 
Leitura 

Escrita – Leitura Escrita – Leitura 

ARTIGOS DE DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA 

Escuta  Escuta 
Leitura  

Fala – Escuta 
Escrita – Leitura 

DEPOIMENTOS Escuta  Escuta  Escuta  
 

ENUNCIADOS DE QUESTÕES 
Fala – Escuta 

 
Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
GRÁFICOS Escrita – Leitura Escrita – Leitura Escrita – Leitura 

MAPAS Leitura  Leitura Leitura 
REGULAMENTOS (REGRAS DE 

JOGOS, REGIMENTOS) 
Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
Fala – Escuta 

Escrita – Leitura 
RELATÓRIOS DE 
EXPERIMENTOS  

Escuta Escuta Escuta  

RELATOS HISTÓRICOS Fala – Escuta Fala – Escuta Fala – Escuta 
 

TABELAS 
Escuta  
Leitura  

Escuta  
Leitura – Escrita  

Escuta – Fala 
Leitura – Escrita 

VERBETES DE           
DICIONÁRIO 

Escuta  Escuta  
Leitura – Escrita 

Escuta  
Leitura – Escrita 

VERBETES DE ENCICLOPÉDIA Escuta-Fala 
Leitura – Escrita 

Escuta – Fala  
Leitura – Escrita 

Escuta – Fala   
Leitura – Escrita 

NOTA: Este quadro é apenas uma referência: a decisão sobre os gêneros a serem priorizados cabe à equipe da 
escola e, para tanto, é importante considerar a necessidade de a cada Etapa do Ciclo priorizar três gêneros, para 
aprofundar, e de organizar previamente seqüências de atividades para favorecer esse trabalho. Os gêneros 
destacados são exemplos do que pode ser priorizado a cada etapa. 



3.2 Capacidades que são Expectativas de Aprendizagem em Matemática na I Etapa 

 

MATEMÁTICA8 

Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da I Etapa do 1º Ciclo, os/as 

alunos/as sejam capazes de: 

Construir o significado do número natural a partir de seus diferentes usos no contexto diário, 
explorando situações-problema que envolvam contagens, medidas e códigos numéricos.  
Interpretar e produzir escritas numéricas relativas a números familiares (como a idade, o número da 
casa etc.), números freqüentes (como os dias do mês, o ano etc.), levantando hipóteses sobre elas, 
com base na observação de regularidades, utilizando-se da linguagem oral, de registros informais e 
da linguagem matemática.  

Fazer contagens orais em escala ascendente (do menor para o maior) e descendente (do maior para o 
menor), contando de um em um.  
Construir procedimentos para realizar a contagem de objetos (em coleções móveis ou fixas) pelo uso 
da seqüência numérica (oral) e para comparar a quantidade de objetos de duas coleções, 
identificando a que tem mais, a que tem menos, ou se têm a mesma quantidade. 

Estabelecer pontos de referência para indicar sua localização (na sala de aula, por exemplo), a 
posição onde se encontra no espaço maior (a escola, por exemplo), para se movimentar no espaço, 
chegar a um determinado local e representar a trajetória, por meio de desenhos; interpretar e fornecer 
instruções usando terminologia adequada. 

Perceber semelhanças e diferenças entre objetos de seu cotidiano, identificando superfícies planas e 
arredondadas, representar objetos do seu cotidiano, por meio de desenhos. 

Explorar calendário, identificando dias da semana, meses do ano, explorar  seqüências de 
acontecimentos referentes ao período de um dia.  

Construir estratégias para medir comprimentos, massas e capacidades de vasilhames, sem uso de 
unidades de medidas convencionais e realizar estimativas que envolvam medidas (por exemplo: 
quantos passos é preciso dar para chegar a um determinado local, quantos copos de água são 
necessários para encher um recipiente). 
Construir formas pessoais de registro para comunicar informações coletadas, ou obtidas (resultados 
de um jogo, aniversários dos amigos, comunicação de hora e local de uma reunião etc), preencher 
fichas de identificação com dados numéricos pessoais como idade, altura, número de irmãos, peso, 
registrar em tabelas simples suas observações (sobre condições do tempo, eventos da semana, por 
exemplo). 

 

 

 

 

                                                 
8  Essas Capacidades e os Critérios de Avaliação foram organizados por Edda Curi e o GT de Matemática da 
Proposta Curricular – SEMED São Luis a partir do que propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais. 



 

3.2.1Capacidades que são Expectativas de Aprendizagem em Matemática na II Etapa 
 

Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da II Etapa do 1º Ciclo, os/as 

alunos/as sejam capazes de: 

Construir o significado do número natural a partir de seus diferentes usos no contexto social, para 
expressar quantidades de elementos de uma coleção, para expressar a ordem dos elementos de uma 
coleção ou seqüência, para identificar linhas de ônibus, telefones, placas de carros, registros de 
identidade. 

Interpretar e produzir escritas numéricas identificando regularidades e regras do sistema de numeração 
decimal, levantando hipóteses sobre a grandeza numérica, pela identificação da quantidade de 
algarismos que compõem sua escrita e/ou pela identificação da posição ocupada pelos algarismos que 
compõem sua escrita, com base na observação de regularidades, utilizando-se da linguagem oral, de 
registros informais, da calculadora e da linguagem matemática.  
Resolver situações-problema e construir, a partir delas, alguns significados da adição e subtração, 
buscando reconhecer que uma mesma operação está relacionada a problemas diferentes e que um 
mesmo problema pode ser resolvido pelo uso de diferentes operações.  

Construir fatos básicos da adição e da subtração a partir de situações-problema, para constituição de 
um repertório a ser utilizado no cálculo. Utilizar a decomposição das escritas numéricas para a 
realização de cálculos, que envolvem a adição e a subtração. 

Resolver situações-problema e construir, a partir delas, alguns significados da multiplicação e divisão 
utilizando estratégias pessoais, sem uso de técnicas convencionais. 
Localizar e identificar a movimentação de pessoas ou objetos no espaço, com base em diferentes 
pontos de referência e algumas indicações de posição, de direção e sentido.  

Reconhecer figuras geométricas espaciais presentes em elementos naturais, nos objetos criados pelo 
homem e identificar semelhanças e diferenças entre elas, reconhecendo algumas de suas 
características, em situações que envolvam descrições orais, construções e representações, sem uso 
obrigatório de nomenclatura. 

Identificar semelhanças e diferenças entre figuras geométricas planas e reconhecer algumas de suas 
características em situações que envolvam descrições orais, construções e representações, sem uso 
obrigatório de nomenclatura. 
Identificar unidades de tempo — dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano — e utilizar calendários. 

Comparar grandezas de mesma natureza, por meio do uso de instrumentos de medida conhecidos, 
usuais ou não, — fita métrica, balança, recipientes de um litro, etc, estimar resultados e expressá-los 
por meio de representações não necessariamente convencionais. 

Coletar e organizar informações, criando registros pessoais para comunicação de idade, número de 
irmãos, peso de animais, etc. 

Ler e interpretar informações apresentadas em tabelas simples e gráficos de colunas. 
 

 

 



 

3.2.2 Capacidades que são Expectativas de Aprendizagem em Matemática na III Etapa 
 

Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da III  Etapa do 1º Ciclo, 

os/as alunos/as sejam capazes de: 

Construir o significado do número natural a partir de seus diferentes usos no contexto social, 
explorando situações-problema que envolvam contagens, medidas e códigos numéricos. 

Observar as regras do sistema de numeração decimal para compreensão, leitura, representação 
comparação, ordenação em ordem crescente e decrescente, contagem em escalas ascendentes e 
descendentes a partir de qualquer número dado. 
Resolver situações-problema e construir, a partir delas, os significados da adição e subtração, 
buscando reconhecer que uma mesma operação está relacionada a problemas diferentes e que um 
mesmo problema pode ser resolvido pelo uso de diferentes operações.  

Utilizar uma técnica convencional para calcular o resultado de adições e subtrações, sem recurso à 
unidade de ordem superior (sem “empréstimos”). 

Utilizar estimativas para avaliar a adequação do resultado de uma adição e de uma subtração e validar 
(ou não) resultados obtidos por estratégias pessoais de cálculo de adição e subtração, utilizando a 
calculadora. 
Analisar, interpretar e resolver situações-problema, compreendendo alguns dos significados da 
multiplicação e da divisão, utilizando estratégias pessoais. 

Calcular resultados de multiplicação, por meio de estratégias pessoais e determinar o resultado da 
multiplicação de números de 0 a 9 por 2, 3, 4, 5, em situações-problema, identificando regularidades 
que permitam sua memorização. 

Interpretar a localização e a movimentação de um objeto ou pessoa no espaço pela análise de 
maquetes, esboços, croquis, interpretar e fornecer instruções, usando terminologia adequada. 

Perceber semelhanças e diferenças entre objetos no espaço, identificando formas tridimensionais ou 
bidimensionais, comparando cubos e quadrados, paralelepípedos e retângulos, pirâmides e triângulos, 
esferas e círculos em situações que envolvam descrições orais, construções e representações. 
Identificar semelhanças e diferenças entre pirâmides, cubos e paralelepípedos, cones, cilindros e 
esferas, observando seus elementos.  

Resolver situações-problema que envolvam a identificação de valor e possíveis trocas entre cédulas e 
moedas em função de seus valores.  

Estabelecer relação entre unidades de tempo — dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano e fazer 
leitura de horas. 

Utilizar procedimentos para comparar, entre si, grandezas como comprimento, massa e capacidade, 
utilizando estratégias pessoais e produzir desenhos ou escritas para comunicar o resultado de uma 
medição, não necessariamente com uso de unidades convencionais. 

Interpretar, descrever oralmente dados apresentados por meio de tabelas simples, de gráficos de 
colunas e de barras. 

Criar registros pessoais (como desenhos, códigos) para comunicação de informações coletadas. 



3.2.3 Critérios de avaliação da aprendizagem no final do 1º ciclo9 

 

Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, no final da 3ª Etapa do 1º Ciclo, os/as 

alunos/as sejam, no mínimo, capazes de: 

 

Resolver situações-problema que envolvam contagem e medida, significados das operações e 

seleção de procedimentos de cálculo. 

Espera-se que o/a aluno/a resolva problemas expressos por situações orais, textos ou representações 

matemáticas e utilize conhecimentos relacionados aos números, às medidas, aos significados das 

operações, selecionando um procedimento de cálculo pessoal ou convencional e produzindo sua 

expressão gráfica. Ao finalizar esta etapa, os diferentes significados das operações não estão 

consolidados; por isso, os problemas devem abordar os significados que já foram apropriados pelos 

alunos, priorizando as situações de adição e subtração.  

 

Ler e escrever números, utilizando conhecimentos sobre a escrita posicional. 

Espera-se que o/a aluno/a seja capaz de utilizar o número como um instrumento para representar e 

resolver situações quantitativas presentes no cotidiano, evidenciando a compreensão das regras do 

sistema de numeração decimal. 

 

Comparar e ordenar quantidades que expressem grandezas familiares aos alunos, interpretar 

e expressar os resultados da comparação e da ordenação. 

Espera-se que o/a aluno/a tenha noção de quantidade e utilize procedimentos para identificar e 

comparar quantidades, em função da ordem de grandeza envolvida, e que seja capaz de ordenar 

quantidades, localizar números em intervalos, numa seqüência numérica (o “limite” da seqüência 

numérica é estabelecido em função do que for possível avançar, considerando-se as experiências 

numéricas da classe). 

 

Medir, utilizando procedimentos pessoais, usando unidades de medida não convencionais ou 

convencionais (dependendo da familiaridade) e instrumentos disponíveis e conhecidos. 

Espera-se que o/a aluno/a saiba medir fazendo uso de unidades de medida não convencionais, que 

sejam adequadas ao atributo que se quer medir. O conhecimento e uso de unidades e instrumentos 

                                                 
9 Esses critérios são semelhantes aos que estão previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, 

porém foram ajustados às expectativas de aprendizagem aqui apresentadas. 



convencionais não são essenciais até o final do primeiro ciclo e dependem da familiaridade que 

os/as alunos/as possam ter com esses elementos em situações do cotidiano. Outro aspecto a ser 

observado é a capacidade do/a aluno/a de realizar algumas estimativas de resultados de medições. 

 

Localizar a posição de uma pessoa ou um objeto no espaço e identificar características nas 

formas dos objetos. 

Espera-se que o/a aluno/a utilize elementos de posição como referência para situar-se e 

movimentar-se em espaços que lhe sejam familiares, assim como para definir a situação de um 

objeto num determinado espaço. É importante também verificar se ele é capaz de estabelecer 

semelhanças e diferenças entre os objetos, pela observação de suas formas. A expressão dessas 

observações é feita por meio de diferentes representações (gráficas, orais, com materiais, etc.).  

 

Utilizar procedimentos de organização de dados, e interpretar dados apresentados em tabelas 

e gráficos de colunas ou barras. 

Espera-se que o/a aluno/a saiba coletar, organizar e registrar informações por meio de estratégias 

pessoais e interpretar dados em tabelas e gráficos de colunas ou barras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Capacidades que são Expectativas de Aprendizagem em Ciências Naturais na I Etapa 

 

CIÊNCIAS NATURAIS10 

 

 As expectativas selecionadas para Ciências Naturais são referências de aprendizagem que 

levam em conta os temas mais essenciais da alfabetização científica, relacionados ao meio ambiente 

e a saúde. Na escola, diferentes abordagens desses temas dão espaço para que, desde as etapas 

iniciais da escolaridade, os alunos desenvolvam capacidades de investigar e comunicar 

conhecimentos sobre o mundo natural e a tecnologia, necessários para compreender o mundo de 

que somos parte e a nós mesmos.  

 São conhecimentos de ciências as informações sobre fenômenos da natureza ou suas 

transformações obtidas pela tecnologia – a qual é uma característica humana, ao lado das artes e das 

linguagens desde a aurora da humanidade. Identificar informações científicas é importante. Mas é 

preciso ir além: é preciso saber relacionar opiniões aos fatos ou evidências, identificar hipóteses ou 

explicações, bem com reconhecer etapas de investigação e outros aspectos do conhecimento 

científico, como sua historicidade. Identificar conhecimentos científicos e saber usar conhecimentos 

científicos são competências que se desenvolvem concomitantemente a diversas capacidades de 

leitura, de investigação e de registro propostas pelo professor para o/a aluno/a.  

 Assim, as capacidades selecionadas para Ciências Naturais são referências de aprendizagem 

que levam em conta o desenvolvimento das linguagens que podem ser trabalhadas em Ciências 

Naturais nos cinco primeiros anos da escolaridade, segundo a prática e o conhecimento didático da 

área. Por exemplo, enfatizamos a oralidade e desenhos mais nas primeiras etapas, enquanto a 

produção de quadros e esquemas já pode ser alcançada nas etapas intermediárias, se trabalhadas 

pelo/a professor/a.  

 Uma vez que nossa principal preocupação nas etapas iniciais da escolaridade encontra-se 

focada no desenvolvimento da leitura e da escrita e, conseqüentemente, no conjunto das linguagens, 

é interessante fazer um paralelo entre o ensino e avaliação de Língua Portuguesa com o de Ciências 

Naturais. Se, em Língua Portuguesa, o trabalho pedagógico tem como perspectiva que o/a aluno/a 

desenvolva as capacidades de compreender, produzir e refletir sobre textos, em Ciências ele pode, 

desde bem cedo, ser incentivado a aumentar seu repertório de imagens e leituras científicas sobre os 

fenômenos naturais, tecer relações por meio de hipóteses, comparações, experimentações, entre 

                                                 
10 Essas Capacidades e os Critérios de Avaliação foram organizados por Maria Cecília Guedes Condeixa e o GT de 

Ciências da Proposta Curricular – SEMED São Luis a partir do que propõem os Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 



outros raciocínios e estratégias, sendo desafiado a enfrentar situações-problema e chegar a 

conclusões por si mesmo. Sendo o/a aluno/a um mesmo sujeito da aprendizagem, aprender a língua 

e aprender ciências deve ser um mesmo desafio no começo da escolaridade: ler e escrever faz parte 

de ciências e se enriquece com o acesso aos temas científicos.  

 A diversidade de textos trabalhada em Língua Portuguesa se enriquece com textos de 

interesse científico, uma vez que crianças são curiosas sobre os textos que explicam o mundo. A 

busca de informações e conhecimentos de ciências, entretanto, não se restringe a textos escritos, 

porque as observações diretas dos ambientes, seres vivos e materiais, ou as observações indiretas 

em filmes e figuras também são fontes importantes de informação.  

 Assim, tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da I Etapa do 1º Ciclo, os/as 

alunos/as sejam capazes de: 

 

Participar da seleção e da investigação de temas ou problemas de interesse científico que envolvem o 
corpo humano e a saúde, os ambientes, seus componentes vivos ou não vivos, isto é, o meio físico de 
diferentes ambientes, ou mesmo o modo como o ser humano utiliza os recursos da natureza, fazendo 
perguntas e mostrando sua curiosidade ou suas hipóteses.  
 
Comparar e classificar em grupos objetos e materiais que lhes são oferecidos como pedras, folhas, 
insetos, várias amostras de solo ou areia, com o incentivo do/a professor/a.  
 
Preparar com ajuda do/a professor/a coleções de figuras, coleções de materiais ou objetos, sendo 
coisas que vêm da natureza, como sementes ou frutos, ou coisas feitas pelo ser humano, como tipos de 
tecidos, plásticos, metais, buscando descrever oralmente os componentes de sua coleção e criando 
grupos de classificação. 
 
Interagir com materiais ou ambientes diversificados de interesse científico, como figuras, filmes ou 
coleções, o jardim da escola ou outro ambiente que tenha riqueza de componentes naturais, fazendo 
perguntas e mostrando curiosidade.  
 
Recontar histórias conhecidas, recuperando características dos seres vivos, ambientes, aspectos do 
corpo humano ou da saúde presentes nas histórias. 
 
Produzir, quando possível de próprio punho, listas de nomes ou de características dos objetos de 
estudo. 
 
Produzir, quando possível de próprio punho, legendas para os próprios desenhos ou outras figuras 
escolhidas pelo/a professor/a. 
 



 

3.3.1Capacidades que são Expectativas de Aprendizagem em Ciências Naturais na II Etapa 

 

Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da II Etapa do 1º Ciclo, os/as 

alunos/as sejam capazes de: 

Participar da seleção e da investigação de temas ou problemas de interesse científico que envolve o 
corpo humano e a saúde, os ambientes, seus componentes vivos ou não vivos, isto é, o meio físico de 
diferentes ambientes, ou mesmo o modo como o ser humano utiliza os recursos da natureza, fazendo 
perguntas para compreender explicações ou manifestar opiniões e hipóteses.   

 

Comparar e classificar em grupos objetos e materiais que lhes são oferecidos como pedras, folhas, 
insetos, várias amostras de solo ou areia, com o incentivo do/a professor/a.  

 

Comparar e descrever características de seres vivos em ambiente próximo ou distante, mostrando 
desenvolvimento da linguagem oral para descrever e narrar temas de interesse científico. 

 

Recontar histórias conhecidas, recuperando características dos seres vivos, ambientes, aspectos do 
corpo humano ou da saúde presentes nas histórias. 

 

Organizar registros de observação e investigação, principalmente, em forma de desenhos, seqüências 
de desenhos com legendas e listas. 

 

Buscar informações em esquemas figurativos, fotografias, textos narrativo-descritivos e 
experimentos, a partir de perguntas adequadas feitas pelo/a professor/a.  

 

Comparar informações e dados coletados através de observações e experimentações, traçando 
generalizações com ajuda do/a professor/a e dos colegas. 

 

Debater e valorizar medidas de preservação dos componentes naturais das paisagens, reconhecendo 
atitudes individuais de manutenção do ambiente saudável. 

 

Ler, com ajuda do/a professor/a, imagens e textos escolhidos para estudar os temas tratados em 
ciências (de livros, de revistas e da Internet). 

 

Produzir por escrito, com ajuda do/a professor/a, listas de nomes com características dos objetos em 
estudo, rótulos para objetos de coleção e legendas para desenhos e figuras. 
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3.3.2 Capacidades que são Expectativas de Aprendizagem em Ciências Naturais na III Etapa 
 

Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final na III Etapa do 1º Ciclo, 

os/as alunos/as sejam capazes de: 

 

Participar da seleção e da investigação de temas ou problemas de interesse científico que envolvem o 
corpo humano e a saúde, os ambientes, seus componentes vivos ou não vivos, isto é, o meio físico de 
diferentes ambientes, sobre como o ser humano utiliza os recursos da natureza, como as formas de 
energia, fazendo perguntas para compreender explicações ou manifestar opiniões.   

Examinar regularidades no movimento dos corpos celestes e estabelecendo relações entre a luz e o 
calor do Sol com outros componentes de seu ambiente, como as sombras. 

Investigar formas de energia no ambiente ao redor observando e experimentando propriedades da luz e 
outras formas de energia a partir de orientações do/a professor/a. 

Buscar informações em esquemas figurativos, fotografias, textos narrativo-descritivos, experimentos e 
entrevistas, como formas de investigar diferentes temas, sob orientação do/a professor/a. 

Investigar propriedades de materiais do cotidiano (flutua ou afunda, qual é o mais transparente de uma 
coleção de plásticos, como se misturam as tintas, a preparação de argila...)  

Comentar oralmente resultados de observação ou experimentação utilizando suas próprias 
explicações, sendo incentivado a notar as causas e conseqüências em fenômenos naturais ou 
transformações obtidas em laboratório.  

Investigar e argumentar sobre a promoção da saúde individual e coletiva, destacando-se a higiene, 
alimentação equilibrada, o exercício físico, o convívio respeitoso e diferentes formas de lazer. 

Organizar registros de observação e investigação, utilizando principalmente desenhos com legendas, 
seqüências de desenhos com legendas e outros textos, conforme consiga.  

Conversar ou debater sobre seres vivos em ambiente próximo ou distante, mostrando desenvolvimento 
da linguagem oral descritiva e narrativa nos temas de interesse científico. 

Reescrever histórias conhecidas sobre seres vivos ou outro assunto de interesse científico, mantendo 
as idéias principais e algumas características da linguagem escrita. 

Investigar medidas de preservação dos componentes naturais das paisagens, sabendo argumentar 
sobre atitudes individuais de preservação da saúde e manutenção do ambiente saudável. 
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3.3.3 Critérios de avaliação da aprendizagem no final do 1º Ciclo11 

 

Considerando que em Ciências os temas de estudo podem variar nas diferentes escolas, os 

critérios de avaliação propostos a seguir são capacidades relacionadas a conteúdos mais amplos e 

essenciais dessa área de conhecimento e que, portanto, devem ser trabalhados com todos os alunos 

da Rede Municipal. Assim, tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e 

as orientações pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, no final da III Etapa do 

1º Ciclo, os/as alunos/as sejam, no mínimo, capazes de: 

 

Narrar histórias, vivências e experimentos realizados em Ciências, mantendo o encadeamento 

dos fatos e sua seqüência cronológica.  

O mesmo critério de avaliação apresentado em LP aplica-se a Ciências Naturais, pois espera-se que, 

após vivenciar experimentos, ter participado de visitas e estudo de meio, ou ouvido histórias de 

interesse científico (sobre animais, ambientes, exploração espacial, por exemplo), o/a aluno/a seja 

capaz de recontá-las adequadamente a partir de perguntas estimuladoras do/a professor/a. 

 

Reconhecer e registrar componentes comuns e diferentes em ambientes diversos a partir de 

observações diretas e indiretas. 

Tendo em mãos imagens de diferentes ambientes, presentes em fotografias de revistas, livros ou 

filmes, espera-se que o/a aluno/a realize observação indireta de diferentes ambientes e seja capaz de 

compará-los, vendo se existe e onde está e como é a água, as rochas, a areia, os seres vivos e o ar 

nos ambientes. Espera-se que também identifique a participação humana na transformação dos 

ambientes, lançando hipóteses ou reconhecendo as formas que o ser humano, em sociedade, utiliza 

os recursos da natureza. De posse dessas observações, espera-se que escrevam textos simples sobre 

cada ambiente.   

 

Observar, descrever e comparar animais e vegetais ou componentes do meio físico de 

diferentes ambientes. 

O/A aluno/a deve ser capaz de identificar características dos seres vivos que permitem sua 

sobrevivência nos ambientes que habitam, utilizando dados de observação realizada de forma direta 

ou indireta por meio de figuras.  

 

                                                 
11 Estes critérios são semelhantes aos que estão previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 

Naturais, porém foram ajustados às expectativas de aprendizagem aqui apresentadas. 
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Buscar informações seguindo um roteiro preparado pelo/a professor/a, ou pelo/a professor/a 

em conjunto com a classe. 

Com este critério pretende-se avaliar se o/a aluno/a, tendo realizado várias atividades de busca de 

informações em fontes variadas, em pequenos grupos, é capaz de cooperar nas atividades de grupo 

e acompanhar adequadamente um novo roteiro.  

 

Registrar seqüências de eventos observadas em experimentos e outras atividades, 

identificando duas ou três etapas dos mesmos. 

Com este critério pretende-se avaliar a capacidade do/a aluno/a de identificar e registrar seqüências 

de eventos ou transformações — em um experimento ou em outras atividades práticas, através de 

desenhos com legendas. 

 

Identificar e descrever algumas transformações do corpo e dos hábitos — de higiene, de 

alimentação e atividades cotidianas — do ser humano nas diferentes fases da vida.  

A partir de textos curtos acompanhados de figuras, é possível avaliar se o/a aluno/a relaciona os 

hábitos e as características do corpo humano a cada fase do desenvolvimento e se identifica as 

transformações ao longo desse desenvolvimento.  

 

Identificar e nomear os materiais de quê os objetos são feitos, descrevendo algumas etapas de 

transformação de materiais em objetos a partir de observações realizadas. 

Com este critério pretende-se avaliar se o/a aluno/a é capaz de compreender que diferentes materiais 

são empregados para a confecção de diferentes objetos. Pretende-se avaliar também a capacidade 

do/a aluno/a de identificar as etapas de transformação de materiais em objetos. 
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3.4 Capacidades que são Expectativas de Aprendizagem em História na I Etapa 

HISTÓRIA12 

Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da I Etapa do 1º Ciclo, os/as 

alunos/as sejam capazes de: 

Relacionar lugares e tempos vividos na vida cotidiana (na casa, escola, ruas, parques...) com rotinas, 
medições e marcadores de tempo cronológico para apreender noções de tempo vivido no presente. 

 

Identificar e registrar acontecimentos diferentes e cotidianos da sala de aula e suas seqüências 
temporais, distinguindo aqueles pertencentes ao presente, passado e futuro. 

 

Perceber permanências e mudanças nas atividades e hábitos envolvendo rotinas diárias, semanais, 
mensais e anuais (na casa, na escola, lazer...) 

 

Identificar diferentes sujeitos (pessoas, famílias, grupos...) envolvidos nos diferentes tipos de 
acontecimentos cotidianos (familiares, escolares, sociais...), e reconhecer grupos de convivência (por 
idade, sexo e pertencimento - família, escola, sala de aula, local de trabalho, profissão, local de 
nascimento...). 

 

identificar e valorizar diferentes formas de convívios sociais compartilhados nas brincadeiras, jogos e 
festas no presente e em diferentes tempos, reconhecendo mudanças e permanências nesses hábitos 
culturais, e registrando suas relações com grupos, elementos culturais e marcadores de tempo. 

 

Identificar características de diferentes objetos envolvidos em jogos e brincadeiras, pertencentes à 
cultura local, às culturas indígenas e africanas no Brasil, no presente e em diferentes tempos, 
reconhecendo mudanças e permanências em seus elementos culturais. 

 

Organizar e registrar (em textos, imagens e linha do tempo) acontecimentos, hábitos e costumes 
relacionados às brincadeiras, jogos e festas de diferentes povos e épocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Essas Capacidades e os Critérios de Avaliação foram organizados por Antonia Terra e o GT de História da Proposta 

Curricular – SEMED São Luis a partir do que propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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3.4.1 Capacidades que são Expectativas de Aprendizagem em História na II Etapa 
 

Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da II Etapa do 1º Ciclo, os/as 

alunos/as sejam capazes de: 

Relacionar lugares e tempos vividos na vida cotidiana com rotinas, medições e marcadores de tempo 
cronológico para apreender noções de tempo vivido no presente e no passado. 

 

Identificar e registrar acontecimentos e suas seqüências temporais, distinguindo aqueles pertencentes ao 
presente, passado e futuro. 

 

Reconhecer mudanças e permanências nos hábitos culturais alimentares, comparando aqueles que são 
por eles compartilhados hoje em dia, com os identificados nos hábitos de seus pais e avós em outros 
tempos. 

 

Identificar e estabelecer relações entre diferentes hábitos alimentares da comunidade e de outras 
localidades, tempos e culturas (sociedades indígenas, quilombolas...), em diferentes ocasiões – 
cotidianas e festivas. 

 

Estabelecer relações entre produção, distribuição e modos de preparo de alimentos com os sujeitos 
históricos envolvidos nesses trabalhos, em diferentes épocas e sociedades. 

 

Identificar e diferenciar objetos utilizados no preparo, consumo, produção e conservação de alimentos, 
nas suas relações com a sociedade e presentes nos hábitos alimentares cotidianos. 

 

Organizar e registrar (em textos, imagens e linha do tempo) acontecimentos, hábitos e costumes vividos 
pela classe e conhecidos por meio de narrativas orais e escritas. 
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3.4.2 Capacidades que são Expectativas de Aprendizagem em História na III Etapa 

 

Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da III Etapa do 1º Ciclo, 

os/as alunos/as sejam capazes de: 

 

Relacionar lugares e tempos vividos com rotinas, medições e marcadores de tempo cronológico e 
histórico (datas, décadas e séculos) no esforço de apreensão do tempo. 

 

Identificar e registrar acontecimentos e suas seqüências temporais, distinguindo aqueles pertencentes 
ao presente, passado e futuro, e diferenciando acontecimentos de curta, média e longa duração. 

 

Coletar informações de hábitos e costumes sociais, como, por exemplo, formas de acesso, hábitos e 
uso da água na vida familiar, na escola e na comunidade onde vive, identificando mudanças e 
permanências com o passar do tempo. 

 

Reconhecer mudanças e permanências na relação da população com a água, comparando as práticas 
que são identificadas hoje em dia, com os hábitos de seus pais e avós em outros tempos, e de outras 
localidades e épocas. 

 

Estabelecer relações entre a história do convívio com a água e produções artísticas (música, pintura, 
desenhos...). 

 

Identificar a relação entre manifestações culturais na sociedade brasileira (festa junina, folclore, festa 
da primavera ou da árvore, Natal...) e em outras culturas - indígenas e quilombolas. 

 

Identificar indícios da história do passado nas atividades culturais da localidade e em objetos e 
espaços de memórias como museus e construções preservadas. 
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3.4.3 Critérios de avaliação da aprendizagem no final do 1º Ciclo13 

 
Considerando que em História os temas de estudo podem variar nas diferentes escolas, os 

critérios de avaliação propostos a seguir são capacidades relacionadas a conteúdos mais amplos e 

essenciais dessa área de conhecimento e que, portanto, devem ser trabalhados com todos os/as 

alunos/as da Rede Municipal. Assim, tomando-se como referência os propósitos da escola nos 

ciclos iniciais e as orientações pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, no final 

da 3ª Etapa do 1º ciclo, os/as alunos/as sejam, no mínimo, capazes de: 

 

Narrar histórias, vivências e acontecimentos estudados em História, mantendo o 

encadeamento dos fatos e sua seqüência cronológica, discernindo o passado, o presente e o 

futuro. 

Espera-se que depois de conhecer, coletar dados e organizar acontecimentos no tempo, ter 

participado de visitas, exposições e estudo de meio, o/a aluno/a seja capaz de recontá-las 

adequadamente a partir de perguntas estimuladoras do/a professor/a.  

 

Construir relações entre acontecimentos e marcadores de tempo cronológico (datas, décadas e 

séculos), demonstrando apreensão do tempo histórico. 

A partir de um repertório de informações sociais, culturais e históricas, e de referências de 

marcadores de tempo cronológico, espera-se que o/a aluno/a tenha desenvolvido noções temporais 

para identificar afinidades entre acontecimentos, época e marcação do tempo, e distinguir fatos que 

aconteceram antes, durante e depois.  

 

Coletar, confrontar e organizar informações sociais, culturais e históricas a partir de 

diferentes fontes de informação. 

Diante de um problema a investigar ou a pesquisar, e a partir de orientações do/a professor/a e 

construídas com a classe coletivamente, espera-se que o/a aluno/a realize coleta de dados a partir da 

observação da vida social e cultural, da leitura de textos, da análise de imagens e objetos, 

confrontando os dados e organizando narrativas históricas de hábitos e costumes, do presente e do 

passado. 

 

Reconhecer mudanças e permanências em costumes, hábitos culturais, objetos e paisagens. 

A partir de estudos coletivos de determinados temas, e com a oportunidade de conhecer e comparar 

costumes, práticas, hábitos, objetos e paisagens de diferentes épocas, do local onde mora, e de 
                                                 
13 Esses critérios são semelhantes aos que estão previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de História, 

porém foram ajustados às expectativas de aprendizagem aqui apresentadas. 

 5



 

outros locais, espera-se que o/a aluno/a diferencie características de seu tempo daqueles que eram 

mais freqüentes na época de seus pais e avós, e daqueles pertencentes a outras épocas e locais. 

 

Valorizar a preservação de histórias e memórias e reconhecer a importância de locais onde 

ela é mais especificamente preservada. 

A partir de estudos do meio e visitas a museus, exposições e locais onde há preservação do 

patrimônio histórico, espera-se que o/a aluno/a valorize os cuidados necessários para preservação 

dos patrimônios históricos materiais e imateriais. 
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3.5 Capacidades que são Expectativas em Geografia na I Etapa 

 

GEOGRAFIA14 

 

Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da I Etapa do 1º Ciclo, os/as 

alunos/as sejam capazes de: 

Conhecer e identificar as diferenças e as semelhanças nas paisagens dos lugares de vivência, 
expressando suas características visíveis oralmente, por escrito ou por desenhos e reconhecendo 
alguns referenciais espaciais na escola e no trajeto moradia-escola. 

 

Reconhecer os vínculos afetivos que construímos nos espaços de vivência, tais como a escola, o 
bairro, a rua, a cidade entre outros. 

 

Utilizar o desenho para produzir representações gráficas dos componentes das paisagens do cotidiano, 
utilizando recursos gráficos simples para construção de croquis. 

 

Ler imagens identificando a presença da natureza e das ações humanas em seu cotidiano. 

 

Reconhecer grupos sociais e seus vínculos (afetivos, familiares, e sociais) com o lugar e a paisagem 
em sua comunidade. 

 

Utilizar-se do desenho dos diferentes espaços da escola, da moradia e das ruas próximas e interagir 
com diferentes materiais, como mapas pictóricos, Atlas, globo terrestre, livros de fotografias, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
14 Essas Capacidades e os Critérios de Avaliação foram organizados por Sueli Ângelo Furlan e o GT de Geografia da 

Proposta Curricular – SEMED São Luís a partir do que propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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3.5.1 Capacidades que são Expectativas em Geografia na II Etapa 
 

Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da II Etapa do 1º Ciclo, os/as 

alunos/as sejam capazes de: 

 

Identificar marcadores espaciais utilizando posições geográficas, tais como os endereços de casa, 
locais que conhece ou freqüenta, reconhecendo os deslocamentos cotidianos (escola, casa, rua e 
bairro). 

 

Identificar ritmos do cotidiano, tais como deslocamentos para o trabalho, lazer, e a organização dos 
meios de transporte.  

 

Reconhecer as trocas de recursos e mercadorias que ocorrem no espaço vivido, seja no comércio, no 
abastecimento de água, etc., relacionando alguns aspectos com serviços públicos.  

 

Representar os locais de vivência utilizando-se do desenho de croqui, sabendo observar e desenhar 
objetos em diferentes posições - verticais (de cima para baixo), laterais, frontais -  construindo os 
procedimentos iniciais para ler e compreender mapas e outras representações espaciais comuns em seu 
cotidiano: mapa de ruas, guias turísticos, plantas de casa ou ruas. 

 

Produzir textos informativos sobre os trajetos desenhados, contendo roteiros de ônibus, trens e metrôs, 
o tempo do deslocamento e como utilizar os diferentes meios de transporte. 

 

Utilizar, com ajuda do/a professor/a, informações obtidas em diferentes fontes, organizando registros 
escritos de dados coletados através de pesquisa coletiva e de entrevistas, construindo procedimentos 
simples relacionados à obtenção e ao tratamento de informações. 

 

Comunicar as conclusões dos estudos realizados por meio da produção de textos escritos, ilustrações e 
exposições orais, ainda que com ajuda do/a professor/a. 
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3.5.2 Capacidades que são Expectativas em Geografia na III Etapa 
 

Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da III Etapa do 1º Ciclo, 

os/as alunos/as sejam capazes de: 

Organizar informações utilizando diferentes formas de registro: escrito, por meio de desenhos e outras 
imagens. 

 

Identificar os componentes da natureza e da sociedade na paisagem, percebendo que a natureza 
participa de todas as nossas atividades produtivas e que um dos problemas das sociedades atuais é 
consumir recursos em desequilíbrio.  

 

Perceber a natureza a partir das ações do cotidiano demonstrando atitudes de conservação, como a 
atuação na rede da reciclagem de materiais, cuidados com o desperdício de água e energia, consumo 
em geral e outras ações de conservação ambiental. 

 

Reconhecer as mudanças que ocorrem no tempo meteorológico durante o dia e noite, descrevendo, em 
textos informativos, as mudanças que ocorreram nas nuvens (se choveu, se estava nublado, etc), as 
alterações na temperatura, umidade, ventos. 

 

Ler, com ajuda do/a professor/a, fontes textuais ou de imagens que tratam da previsão do tempo 
meteorológico (dados de termômetros, pluviômetros, ventos e tabelas pictóricas publicadas em jornal 
ou divulgadas pela TV e Internet).  

 

Utilizar o conhecimento sobre o tempo para elaborar registros de observações do céu e da temperatura 
diária em sua localidade. 

 

Ler e produzir mapas simples, com ajuda do/a professor/a, sabendo utilizar legendas e mapas como 
fonte de informações sobre assuntos geográficos, tais como a distribuição da vegetação, dos climas, 
das comunidades e ambientes no Estado do Maranhão e no Brasil, observando e comparando mapa 
com fotografias dos lugares.  

 

Reconhecer as características dos espaços públicos e seus usos, destacando festas, manifestações 
populares, parques urbanos, áreas protegidas, praças e outros elementos dos espaços públicos urbanos 
e rurais.  

 

Comunicar as conclusões dos estudos realizados por meio da produção de textos escritos, ilustrações e 
exposições orais. 
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3.5.3 Critérios de avaliação da aprendizagem no final do 1º Ciclo15 

 
Considerando que em Geografia os temas de estudo podem variar nas diferentes escolas, os 

critérios de avaliação propostos a seguir são capacidades relacionadas a conteúdos mais amplos e 

essenciais dessa área de conhecimento e que, portanto, devem ser trabalhados com todos os/as 

alunos/as da Rede Municipal. Assim, tomando-se como referência os propósitos da escola nos 

ciclos iniciais e as orientações pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, no final 

da 3ª Etapa do 1º ciclo, os/as alunos/as sejam, no mínimo, capazes de: 

 

Construir relações entre a paisagem e o lugar, atribuindo valor afetivo aos objetos que 

caracterizam a paisagem local, identificando a presença da natureza e a humanização e 

transformação da paisagem.  

Espera-se que após o trabalho de aproximação, leitura,  representação, vivências de campo o/a 

aluno/a seja capaz de identificar suas ligações afetivas com a paisagem e espaço vivido, assim como 

perceba a interação constante entre componentes da natureza e a vida em sociedade.   

 

Reconhecer que as paisagens e lugares são produtos de ações propositivas dos diferentes 

grupos sociais em diferentes contextos culturais. 

Após a analise de imagens, da coleta de informações em fontes bibliográficas variadas, das 

discussões e diálogos com a comunidade do entorno onde vive, espera-se que o/a aluno/a 

identifique e compreenda que o mundo não é mágico e sim construído a partir de ações humanas, 

produto da participação de todos e que muitas vezes as decisões não emergem de consenso numa 

sociedade.  

 

Conceituar os elementos espaciais e saber utilizá-los na linguagem cartográfica para obter 

informações e representar as paisagens geográficas.  

O trabalho com desenho e os fundamentos da alfabetização cartográfica permitem que o aluno 

exercite os procedimentos iniciais da construção de mapas. Neste sentido espera-se que ele saiba 

construir legendas e utilizar recursos básicos de projeção apropriando-se da linguagem gráfica e 

utilizando-a como recurso para obter informações e representar o espaço por desenhos, croquis e 

mapas simples.   

 

 

 
                                                 
15 Esses critérios são semelhantes aos que estão previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia, 

porém foram ajustados às  aprendizagem aqui apresentadas. 
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Perceber que a sociedade e a natureza possuem princípios e ritmos próprios. 

Após estudar tempo meteorológico nesta faixa etária a partir da observação sensível e análise de 

materiais de mídia impressa e eletrônica espera-se que o/a aluno/a perceba que a natureza é 

dinâmica mas que possui regularidades. Nesse sentido, espera-se que seja capaz de reconhecer a 

manifestação da natureza e a interação com a sociedade, a partir da analise de dados 

meteorológicos.  

 

Coletar, organizar, perguntar-se, formular hipóteses em pesquisas sobre temáticas de 

geografia. 

A partir de uma questão sobre o cotidiano ou de um problema a pesquisar, com apoio do/a 

professor/a, espera-se que o/a aluno/a realize coleta de informações em fontes selecionadas 

coletivamente e organize, compare, construa hipóteses, defenda idéias sobre os mais variados temas 

de estudo tratados no 1º Ciclo.   

 

Valorizar o patrimônio socioambiental e respeitar a pluralidade cultural, reconhecendo-a 

como um direito dos povos e indivíduos e um elemento de fortalecimento da democracia.  

A partir de trabalho de campo, da pesquisa em fontes de informação variada, das vivências na 

comunidade, da interlocução com outros grupos sociais espera-se que o/a aluno/a seja capaz de 

valorizar a cultura e o patrimônio socioambiental.  
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3.6 Capacidades  que são Expectativas em Ensino Religioso na I Etapa do 1º Ciclo 

ENSINO RELIGIOSO16 

 
Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da I Etapa do 1º Ciclo, os/as 

alunos/as sejam capazes de: 

 

Ouvir com atenção e respeito as opiniões dos outros. 

 

Expressar gestos de compreensão e partilha nas dificuldades dos outros. 

 

Contar pequenas histórias de acontecimentos positivos sobre as relações que vive ou presencia. 

 

Indicar formas de tratar o mundo como um espaço de todas as pessoas, que precisa ser preservado. 

 

Escrever, falar, desenhar ou encenar com encantamento temas da biodiversidade planetária. 

 

Diminuir as expressões condenatórias inscritas nos padrões culturais preconceituosos. 

 

Expressar o valor do cultivo da paz e da esperança por um mundo melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 Essas Capacidades e os Critérios de Avaliação foram organizados por Antonio Salvador Coelho e o GT de Ensino 

Religioso da Proposta Curricular – SEMED São Luís a partir do que propõem os Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 
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3.6.1 Capacidades que são Expectativas em Ensino Religioso na II Etapa do 1º Ciclo 
 

Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da II Etapa do 1º Ciclo, os/as 

alunos/as sejam capazes de: 

 

Expressar com graciosidade e arte sua original construção humana Identificando a variedade de gostos 
de viver, ouvir, ver e de fazer, para a realização pessoal. 

 

Expressar com fluência e simplicidade sentimentos próprios de vivacidade com as situações prazerosas. 

 

Produzir textos orais e/ou escritos sobre a originalidade de cada ser humano na construção da história. 

 

Expressar valores reconhecidos em pessoas diferentes com diferentes características e atuações sociais: 
adultos, idosos, jovens, pais, trabalhadores, professores, garis, pescadores, pais/mães de santo, pastores, 
padres, freiras, doentes, migrantes, indígenas, pessoas com deficiências... 

 

Discorrer sobre diferentes formas de se sentir bem com os outros e com a comunidade de vida. 

 

Posicionar-se diante das discriminações de gênero, idade, condição social, etnia, cor da pele, moradia, 
trabalho... 

 

Utilizar o diálogo como modo de enfrentar as divergências e conflitos. 

 

Valorizar a família em sua concretude e relacionar valores e ensinamentos familiares com a 
aprendizagem e os desafios da vida escolar e social. 
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3.6.2 Capacidades Aprendizagem em Ensino Religioso na III Etapa do 1º Ciclo 
 

Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da III Etapa do 1º Ciclo, 

os/as alunos/as sejam capazes de: 

 

Reconhecer e valorizar diferenças físicas, culturais, étnicas, de crença e gênero na classe, na escola e 
na cidade. 

 

Identificar traços comunitários que nos unem aos outros e que nos diferenciam positivamente. 

 

Valorizar os povos comunitários em sua vida e seu legado para a sociedade em que vivemos. 

 

Identificar a variedade de atividades religiosas de que participam os colegas de classe, familiares e 
amigos. 

 

Respeitar o itinerário e expressões das diferentes tradições religiosas. 

 

Mostrar respeito por atitudes, valores e personagens de diferentes tradições religiosas. 

 

Demonstrar curiosidade respeitosa ao invés de ridicularização inferiorizante diante das expressões 
religiosas que causam estranheza ou marcadas por preconceitos histórico-sociais. 

 

Diminuir expressões e gestos apressadamente condenatórios eventualmente assumidos no convívio 
social. 
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3.6.3 Critérios de avaliação de aprendizagem no final do 1º. Ciclo 
 

Os critérios de avaliação são indicadores do nível de avanço conquistado em relação às 

capacidades tomadas como objetivos do trabalho com Ensino Religioso e não podem ser 

considerados para efeito de retenção/aprovação. Além disso, devem ser compartilhados com os/as 

alunos/as para que gradativamente a avaliação aconteça no processo e no coletivo, muito mais do 

que individualmente: 

 

Escrever textos poéticos com as impressões sobre os temas estudados, com as histórias 

contadas, com as pessoas e grupos estudados. 

Espera-se que o/a aluno/a seja capaz de escrever com linguagem poética e de maneira simbólica 

sobre as vivências e os estudos em classe, deixando a emoção brotar nas palavras. 

 

Organizar pastas para documentar os processos pessoais e coletivos dos estudos feitos. 

Espera-se que o/a aluno/a se empenhe no registro de suas atividades para possibilitar a avaliação do 

seu percurso de aprendizagem – o registro das atividades locais e externas também poderão compor 

esse tipo de documentação. 

 

Envolvimento na representação cênica, ou de outras formas visuais e corporais, os temas e as 

histórias que brotaram na sala de aula. 

Espera-se que o/a aluno/a, incentivado para a autoria na exposição dos assuntos trabalhados na sala 

de aula, demonstre empenho em jograis, jornais falados, dramatizações, trabalho com fotografia, 

recorte e colagem, o que permitirá avaliar sua atuação, seja do ponto de vista das relações de grupo 

ou da consistência das produções. 

 

Compor atividades culturais e exposições coletivas sobre os temas da paz, do ambiente, das 

mensagens espirituais por um mundo melhor. 

Participar de atividades e eventos culturais dessa natureza. 
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3.7 Capacidades que são Expectativas de Aprendizagem em Arte na I Etapa 

ARTE17 

 
A partir dos propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações pedagógicas contidas 

neste documento, a expectativa é que, até o final da I Etapa do 1º Ciclo, os/as alunos/as sejam 

capazes de: 

 
Experimentar diferentes expressões artísticas como pintura, desenho, colagem, modelagem, entre 
outras técnicas. 

Observar e interpretar imagens de obras de arte presentes no seu ambiente, produzidas por ele e por 
seus colegas. 

Estabelecer relação do próprio trabalho artística com o de outros artistas. 

Participar coletivamente de jogos populares, dramáticos e teatrais a partir da ludicidade presente nas 
lendas, contos e mitos locais e universais. 

Conhecer as lendas, contos e mitos locais e universais a partir da apreciação de jogos populares, 
dramáticos e teatrais realizados na sala de aula. 

Estabelecer relação do conhecimento adquirido com os jogos de forma a desenvolver valores e 
atitudes para utilização no seu dia-a-dia. 

Experimentar livremente a produção de sons vocais e instrumentais, utilizando os mais diversos 
instrumentos construídos ou improvisados. 

Perceber e identificar os mais diversos sons. 

Relacionar os sons produzidos em sala de aula com alguns dos instrumentos da música nos seus 
diversos contextos de produção e história humana. 

Experimentar os mais diversos movimentos possíveis de serem executados na sala de aula, 
observando o espaço em relação aos /as colegas. 

Perceber os estímulos e repertórios para a improvisação e interpretação em dança. 

Compreender as formas, estilos e contribuições étnicas, sociais, artísticas e estéticas nos movimentos 
na dança; e estabelecer as relações entre o olhar-fazer e o papel do próprio corpo e do/a dançarino/a 
na dança. 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Essas Capacidades e os Critérios de Avaliação foram organizados pela GT de Arte da Proposta Curricular do E.F – 

SEMED São Luis a partir do que propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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3.7.1 Capacidades que são Expectativas de Aprendizagem em Arte na II etapa 
 

A partir dos propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações pedagógicas contidas 

neste documento, a expectativa é que, até o final da II Etapa do 1º Ciclo, os/as alunos/as sejam 

capazes de: 

 
Produzir expressões artísticas em diferentes técnicas, compreendendo noções iniciais dos elementos 
básicos da linguagem visual (ponto, linha, textura, forma e cor). 

Observar as formas que produz e as produzidas pelos/as colegas, identificando os elementos da 
linguagem visual presentes nessas imagens e estabelecendo relação com a comunicação. 

Reconhecer a importância das artes visuais na sociedade e na vida dos indivíduos. 

Ampliar a coordenação motora, a criatividade e a interação na representação de suas máscaras e 
fantasias. 

Desenvolver o senso estético e crítico identificando a utilização dos recursos cênicos. 

Estabelecer relações dos recursos cênicos das peças em sala de aula com as peças universais. 

Desenvolver a criatividade por meio da pesquisa de materiais sonoros e da criação de instrumentos 
musicais. 

Distinguir as especificidades dos diferentes instrumentos musicais: grave/agudo; percussão, sopro etc. 

Compreender o uso dos diversos instrumentos musicais como componentes caracterizadores de 
produções musicais dos diversos períodos da história humana. 

Pesquisar e construir coreografias a partir das danças regionais. 

Apreciar as coreografias realizadas em sala de aula ou por outros grupos locais. 

Compreender as formas, estilos e contribuições étnicas, sociais, artísticas e estéticas nos movimentos na 
Dança Maranhense; e estabelecer as relações entre o olhar-fazer e o papel do próprio corpo e do /a 
dançarino /a na dança regional. 
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3.7.2 Capacidades que são Expectativas de Aprendizagem em Arte na III Etapa 
 

A partir dos propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações pedagógicas contidas 

neste documento, a expectativa é que, até o final da III Etapa do 1º Ciclo, os/as alunos/as sejam 

capazes de: 

 
Pesquisar, conhecer e utilizar materiais e técnicas artísticas nas modalidades de desenho, pintura, 
escultura, fotografia, cinema entre outras. 

Apreciar as produções artísticas presentes na sua localidade, bem como aquelas que fazem parte da 
herança cultural da humanidade. 

Estudar e compreender as diferentes obras de artes visuais e artistas de diversas culturas e de 
diferentes tempos da história, estabelecendo relação com a própria produção e a dos /as colegas. 

Conhecer os elementos da linguagem do teatro de bonecos e na utilização em diversos contextos 
cênicos. 

Interpretar e identificar os elementos nas produções dos teatros de bonecos. 

Refletir sobre a utilização dos elementos construídos historicamente no teatro de bonecos com a sua 
produção. 

Realizar pesquisa e audição de sons de procedências nacionais e regionais e interpretação por meio de 
paródias, sonoplastias e trilhas sonoras. 

Apreciar, analisar músicas eruditas e populares das culturas maranhense e brasileira; 

Ouvir e compreender a música como produto cultural e histórico de um povo, através do 
reconhecimento das produções regionais e nacionais e do/a aluno/a, identificando as influências 
musicais das matrizes culturais africana, indígena e européia. 

Estudar as especificidades da dança e os seus elementos básicos. 

Perceber os estímulos, movimentos e repertórios da dança nos seus diversos gêneros. 

Compreender as formas, estilos e contribuições étnicas, sociais, artísticas e estéticas nos movimentos 
na dança ao longo da história humana nos mais diversos períodos; e estabelecer as relações entre o 
olhar-fazer em sala de aula e a produção em outros contextos. 
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3.7.3 Proposta de Capacidades e Conteúdos para as três etapas do 1º ciclo em Arte 

 

Considerações Preliminares 

A área de conhecimento Arte possui conteúdos próprios e específicos que se divide 

distintamente em quatro (4) linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. 

Os blocos de conteúdos e, respectivamente, as capacidades, estão organizados de acordo com 

a prática pedagógica vigente, fundamentada na Proposta Triangular18, que visa uma aprendizagem 

mais significativa em Arte para o/a aluno/a. 

O processo de ensino e aprendizagem da Proposta Triangular está articulado em três eixos de 

atuação classificados em: 

• Eixo da produção: que desenvolve a criação artística, permite a manipulação de técnicas 

e materiais visuais, cênicos, e musicais; 

• Eixo da apreciação: que desenvolve a capacidade de leitura crítica de obras de arte a 

partir do contato com os códigos que compõem cada linguagem artística; 

• Eixo da contextualização: que possibilita o entendimento da produção artística e seus 

aspectos sociocultural, econômico e histórico. 

Essa proposta de ensino e aprendizagem permite que o/a aluno/a compreenda as ações de 

criar, perceber e entender o objeto artístico, e construa parâmetros sensoriais, afetivos e cognitivos 

em relação essa produção. 

Propõe também um diálogo aberto entre todos os segmentos envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem em Arte, buscando fortalecer um discurso e uma prática qualitativa no 

ensino desse componente curricular, descartando assim, a idéia, há tempos cristalizada na educação 

brasileira, de que dançar, cantar, criar ou encenar são simplesmente atividades recreativas. O que 

comprovadamente é o oposto disso, ou seja, são conhecimentos, metodologias e didática 

específicos, que preconizam o desenvolvimento das capacidades artísticas, inatas ao ser humano, 

algo tão natural como a fala ou qualquer outra forma de expressão e comunicação humana. 

O que se pretende aqui não é abandonar as formas lúdicas e agradáveis que são intrínsecas às 

manifestações artísticas, mas orientar a pratica pedagógica de forma sistemática e consciente do 

papel da arte na vida social do/a aluno/a. 

Nesse sentido os blocos de conteúdos e capacidades foram definidos buscando estimular a 

criatividade, desenvolver a reflexão sobre a arte e tornar o aluno mais crítico e atuante na sociedade 

da qual ele faz parte. 

                                                 
18  Para maior compreensão dessa Proposta vide livros de Ana Mae Barbosa nas referências bibliográficas. 
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Vale ressaltar que esta proposta de conteúdos é perfeitamente adaptável ao planejamento do 

professor com base em sua realidade escolar. 

I ETAPA 
 

ARTES VISUAIS 
 

TEATRO 
 

EIXO 

CAPACIDADES CONTEÚDOS CAPACIDADES CONTEÚDOS 

PRODUÇÃO 

Experimentar 
diferentes 
expressões 
artísticas como 
pintura, 
desenho, 
colagem, 
modelagem, 
entre outras 
técnicas. 

Técnicas de 
expressão em 
Artes Visuais.

Participar 
coletivamente de 
jogos populares, 
dramáticos e 
teatrais a partir 
da ludicidade 
presente nas 
lendas, contos e 
mitos locais e 
universais. 

Jogos populares, 
dramáticos e 
teatrais. 

APRECIAÇÃO 

Observar e 
interpretar 
imagens de 
obras de arte 
presentes no seu 
ambiente, 
produzidas por 
ele e por seus 
colegas. 

Leitura e 
interpretação 
de produções 
visuais. 

Conhecer as 
lendas, contos e 
mitos locais e 
universais a 
partir da 
apreciação de 
jogos populares, 
dramáticos e 
teatrais 
realizados na 
sala de aula. 

Contato com as 
lendas, contos e 
mitos locais e 
universais. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Estabelecer 
relação do 
próprio trabalho 
artística com o 
de outros 
artistas. 

Conhecimento 
de artistas e 
obras de arte. 

Estabelecer 
relação do 
conhecimento 
adquirido com os 
jogos de forma a 
desenvolver 
valores e atitudes 
para utilização 
no seu dia-a-dia. 

Conceitos 
mitológicos na 
percepção de 
valores e 
atitudes. 
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MÚSICA 

 

DANÇA 

 

EIXO 

CAPACIDADES CONTEÚDOS CAPACIDADES CONTEÚDOS 

PRODUÇÃO 

Experimentar 
livremente a 
produção de 
sons vocais e 
instrumentais, 
utilizando os 
mais diversos 
instrumentos 
construídos ou 
improvisados. 

Experimentação 
dos sons a partir 
de diversos 
instrumentos. 

Experimentar 
os mais 
diversos 
movimentos 
possíveis de 
serem 
executados na 
sala de aula, 
observando o 
espaço em 
relação aos 
colegas. 

Experimentação 
livre de 
movimentos 
corporais. 

APRECIAÇÃO 

   

Perceber e 
identificar os 
mais diversos 
sons; 

Percepção 
sonora 

Perceber os 
estímulos e 
repertórios 
para a 
improvisação 
e interpretação 
em dança; 

Percepção dos 
diversos 
movimentos 
improvisados. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Relacionar os 
sons produzidos 
em sala de aula 
com alguns dos 
instrumentos da 
música nos seus 
diversos 
contextos de 
produção e 
história 
humana. 

Os diversos 
instrumentos 
musicais 
utilizados nos 
diversos 
contextos. 

 Compreender 
as formas, 
estilos e 
contribuições 
étnicas, 
sociais, 
artísticas e 
estéticas nos 
movimentos 
na Dança; 
Estabelecer as 
relações entre 
o olhar-fazer e 
o papel do 
próprio corpo 
e do/a 
dançarino/a na 
dança. 

 

Compreensão de 
movimentos e 
gestos na Dança 
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II ETAPA 
 

ARTES VISUAIS 
 

TEATRO 
 

EIXO 

CAPACIDADES CONTEÚDOS CAPACIDADES CONTEÚDOS 

PRODUÇÃO 

Produzir 
expressões 
artísticas em 
diferentes 
técnicas, 
compreendendo 
noções iniciais 
dos elementos 
básicos da 
linguagem 
visual (ponto, 
linha, textura, 
forma e cor). 

Técnicas de 
expressão e 
comunicação 
em linguagem 
visual. 

Ampliar a 
coordenação 
motora, a 
criatividade e a 
interação na 
representação 
de suas 
máscaras e 
fantasias. 

Recursos 
cênicos: 
máscaras, 
figurinos e 
adereços. 

Peças livres 

APRECIAÇÃO 

Observar as 
formas que 
produz e as 
produzidas 
pelos colegas, 
identificando os 
elementos da 
linguagem 
visual presentes 
nessas imagens 
e estabelecendo 
relação com a 
comunicação. 

Leitura e 
interpretação 
de produções 
visuais. 

Desenvolver o 
senso estético e 
crítico 
identificando a 
utilização dos 
recursos 
cênicos. 

Apreciação de 
montagem das 
peças em sala de 
aula. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Reconhecer a 
importância das 
artes visuais na 
sociedade e na 
vida dos 
indivíduos. 

Reconhecimen
to de artistas e 
obras de arte. 

Estabelecer 
relações dos 
recursos 
cênicos das 
peças em sala 
de aula com as 
peças 
universais. 

Importância dos 
recursos cênicos 
nas peças livres 
montadas em 
sala de aula e 
relação destas 
com as peças 
universais. 
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MÚSICA 

 

DANÇA 

 

EIXO 

CAPACIDADES CONTEÚDOS CAPACIDADES CONTEÚDOS 

PRODUÇÃO 

Desenvolver a 
criatividade por 
meio da 
pesquisa de 
materiais 
sonoros e da 
criação de 
instrumentos 
musicais. 

Criação de 
instrumentos 
de musicais. 

Construção de 
coreografias 

 Pesquisar e 
construir 
coreografias a 
partir das danças 
regionais. 

APRECIAÇÃO 

 Distinguir as 
especificidades 
dos diferentes 
instrumentos 
musicais: 
grave/agudo; 
percussão, sopro 
etc. 

Apreciação 
musical a 
partir dos 
instrumentos 
construídos 
em sala de 
aula. 

Percepção dos 
diversos 
movimentos 
nas danças 
regionais 

 Apreciar as 
coreografias 
realizadas em 
sala de aula ou 
por outros grupos 
locais. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Compreender o 
uso dos diversos 
instrumentos 
musicais como 
componentes 
caracterizadores 
de produções 
musicais dos 
diversos 
períodos da 
história humana. 

A história da 
música no 
contexto 
universal, 
relação com as 
outras formas 
de 
conhecimento 
e a pluralidade 
cultural. 

Compreensão 
de movimentos 
e gestos na 
Dança 
Regional. 

 Compreender as 
formas, estilos e 
contribuições 
étnicas, sociais, 
artísticas e 
estéticas nos 
movimentos na 
Dança 
Maranhense; e 
estabelecer as 
relações entre o 
olhar-fazer e o 
papel do próprio 
corpo e do/a 
dançarino/a na 
dança regional. 
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III ETAPA 

 
ARTES VISUAIS 

 
TEATRO 

 
EIXO 

CAPACIDADES CONTEÚDOS CAPACIDADES CONTEÚDOS 

PRODUÇÃO 

Pesquisar, 
conhecer e 
utilizar 
materiais e 
técnicas 
artísticas nas 
modalidades de 
desenho, 
pintura, 
escultura, 
fotografia, 
cinema entre 
outras. 

Técnicas de 
expressão e 
comunicação 
em artes 
visuais. 

Conhecer os 
elementos da 
linguagem do 
teatro de 
bonecos e na 
utilização em 
diversos 
contextos 
cênicos. 

Elemento da 
linguagem 
teatral, a partir 
do teatro de 
bonecos. 

APRECIAÇÃO 

Apreciar as 
produções 
artísticas 
presentes na sua 
localidade, bem 
como aquelas 
que fazem parte 
da herança 
cultural da 
humanidade. 

Contato com as 
produções 
artísticas nas 
diversas 
manifestações 
das artes 
visuais. 

Interpretar e 
identificar os 
elementos nas 
produções dos 
teatros de 
bonecos. 

Leitura das 
produções do 
teatro de 
bonecos, bem 
como dos 
elementos que a 
compõem. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Estudar e 
compreender as 
diferentes obras 
de artes visuais 
e artistas de 
diversas culturas 
e de diferentes 
tempos da 
história, 
estabelecendo 
relação com a 
própria 
produção e a 
dos colegas. 

Conhecimento 
de pinturas, 
esculturas, 
arquitetura, 
entre outras 
expressões de 
artistas de 
diferentes 
épocas e 
localidades. 

Refletir sobre a 
utilização dos 
elementos 
construídos 
historicamente 
no teatro de 
bonecos com a 
sua produção. 

Relação da 
produção do 
aluno com a 
História do 
Teatro de 
Bonecos. 
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MÚSICA 

 

DANÇA 

 

EIXO 

CAPACIDADES CONTEÚDOS CAPACIDADES CONTEÚDOS 

PRODUÇÃO 

Realizar 
pesquisa e 
audição de sons 
de procedências 
nacionais e 
regionais e 
interpretação por 
meio de 
paródias, 
sonoplastias e 
trilhas sonoras. 

O ser 
humano 
como 
produtor 
musical (o/a 
aluno/a, o 
indivíduo, o 
jovem etc.). 

 Estudar as 
especificidades 
da dança e os 
seus elementos 
básicos. 

Estudo dos 
elementos da 
dança. 

APRECIAÇÃO 

 Apreciar, 
analisar músicas 
eruditas e 
populares das 
culturas 
maranhense e 
brasileira. 

 

Apreciação 
de músicas 
eruditas e 
populares das 
culturas 
maranhense e 
brasileira. 

 

 Perceber os 
estímulos, 
movimentos e 
repertórios da 
Dança nos seus 
diversos 
gêneros. 

Apreciação de 
apresentações de 
grupos de danças 
nos diversos 
gêneros. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Ouvir e 
compreender a 
Música como 
produto cultural 
e histórico de um 
povo, através do 
reconhecimento 
das produções 
regionais e 
nacionais e do/a 
aluno/a.  
Identificar as 
influências 
musicais das 
matrizes 
culturais 
africana, 
indígena e 
européia. 

A Música 
como 
produto 
cultural e 
histórico de 
um povo. 

 Compreender 
as formas, 
estilos e 
contribuições 
étnicas, sociais, 
artísticas e 
estéticas nos 
movimentos na 
Dança ao 
longo da 
história 
humana nos 
mais diversos 
períodos; e 
estabelecer as 
relações entre 
o olhar-fazer 
em sala de aula 
e a produção 
em outros 
contextos. 

 

Compreensão de 
movimentos e 
gestos na Dança 
nos seus diversos 
contextos. 
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3.8 Capacidades que são Expectativas de Aprendizagem em Educação Física na I Etapa 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA19 

 
Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da I Etapa do 1º Ciclo, os/as 

alunos/as sejam capazes de: 

 
Identificar através dos conhecimentos da Cultura Corporal (jogos e brincadeiras, através dos jogos 

simbólicos e jogos populares, bem como os brinquedos cantados na dança), as representações 

cotidianas dos papéis sociais e do mundo da fantasia, exercendo a tolerância e o partilhar, bem como 

a manutenção de opiniões através das linguagens expressiva, oral e escrita. 

 

Resolver desafios corporais individuais exercendo o partilhar e tendo como referência o esforço 

pessoal. 

Compreender e organizar a função das regras. 

Compreender e respeitar as suas limitações e a dos seus colegas. 

Criar e recriar jogos simbólicos a partir de histórias contadas utilizando as linguagens expressiva, 

oral e escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Essas Capacidades e os Critérios de Avaliação foram organizados pelo GT de Educação Física da Proposta 

Curricular do E.F – SEMED São Luís, a partir do que propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 7



 

 

 

 

 

 

3.8.1 Capacidades que são Expectativas de Aprendizagem em Educação Física na II Etapa 
 

Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 
pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da II Etapa do 1º Ciclo, 
os/as alunos/as sejam capazes de: 

 

Identificar através dos conhecimentos da Cultura Corporal (jogos e brincadeiras, através dos jogos 

simbólicos e jogos populares, bem como os brinquedos cantados na dança), as representações 

cotidianas dos papéis sociais e do mundo da fantasia, exercendo a tolerância e o partilhar, bem 

como a argumentação através das linguagens expressiva, oral e escrita. 

Resolver desafios corporais individuais e coletivamente exercendo sempre o partilhar e tendo 

como referência o esforço pessoal. 

Criar e recriar jogos, brincadeiras, brincadeiras cantadas em atividades rítmicas tendo como 

referência o conhecimento de suas possibilidades e limitações, assim como as dos seus colegas. 

Criar e recriar jogos simbólicos a partir de histórias contadas utilizando a linguagem expressiva, 

oral e escrita. 

Identificar, conhecer e valorizar os jogos populares.  
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3.8.2 Capacidades que são Expectativas de Aprendizagem em Educação Física na III Etapa 
 

Tomando-se como referência os propósitos da escola nos ciclos iniciais e as orientações 

pedagógicas contidas neste documento, a expectativa é que, até o final da III Etapa do 1º Ciclo, 

os/as alunos/as sejam capazes de: 

 
Identificar através dos conhecimentos da Cultura Corporal (jogos e brincadeiras, através dos jogos 

simbólicos e jogos populares, bem como os brinquedos cantados na dança), as representações 

cotidianas dos papéis sociais e do mundo da fantasia, exercendo a tolerância e o partilhar, bem como a 

argumentação através das linguagens expressiva, oral e escrita. 

 

Sugerir novas e/ou pequenos jogos para tornar a atividade mais complexa de acordo com suas 

limitações. 

Criar e recriar jogos, brincadeiras, brincadeiras cantadas em atividades rítmicas tendo como referência 

o conhecimento de suas possibilidades e limitações, assim como a dos seus colegas. 

Criar e recriar jogos simbólicos a partir de histórias contadas utilizando a linguagem expressiva, 

oral e escrita. 

Explicar e demonstrar as brincadeiras e atividades corporais aprendidas em contextos extra-

escolares. 

Identificar, conhecer, valorizar e recriar os jogos populares. 
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4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

 
Neste capítulo, trataremos da organização do trabalho pedagógico nas etapas iniciais do 

ensino fundamental que abrangem as turmas do 1º e 2º Ciclos. 

Considerando que a cada ano recomeçamos nossa ação educativa com novas crianças, pois 

até mesmo as que conhecemos, no ano seguinte, já não são as mesmas, uma vez que estão inseridas 

num mundo em constantes mudanças; vários questionamentos se colocam para os/as professores/as 

no que se refere ao como organizar sua ação pedagógica. 

 

                                                 Para que ensinar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como fazer para que todos 
avancem? 

O que ensinar? 
Como será ensinado? 

Como avaliar? 
Que atividades propor? 

Quem são meus alunos/as? Quais as suas 
necessidades? O que já sabem? 

Quais os melhores métodos? 
Que recursos utilizar? 

 
O planejamento do trabalho pedagógico é, sem dúvidas, o principal instrumento do qual a 

escola faz uso para assegurar respostas a tantos questionamentos. Mas, para que isto ocorra, ele 

deve ser concebido, assumido e vivenciado no cotidiano da prática social docente, como um 

processo de reflexão. 

Segundo SAVIANI (1987, p.23), “a palavra reflexão vem do verbo latino “reflectire” que 

significa “voltar atrás”. É por um (re)pensar, ou seja, um pensamento em segundo grau.(...) Refletir 
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é o ato de  retomar, reconsiderar os dados disponíveis, revisar, vasculhar numa busca constante de 

significado. É examinar detidamente, prestar atenção, analisar com cuidado.” 

Entretanto, não é qualquer tipo de reflexão que se pretende e sim algo articulado, crítico e 

rigoroso, pois o cerne de todo trabalho pedagógico é seu caráter sistêmico possibilitador de efeitos 

duráveis sobre o/a aluno/a uma vez que, ao planejar, a escola controla os fins do seu trabalho, define 

meios para alcançar estes fins, estabelece instrumentos para sua auto-avaliação e redefine, com base 

na avaliação, suas metas e meios num trabalho constante de retroalimentação de suas ações. 

Defende-se, portanto, o planejamento como instrumento que: 

 

etermina e orienta a intervenção pedagógica; 

 

vita ruptura e a excessiva fragmentação das capacidades e conteúdos 

desenvolvidos nas diferentes etapas dos ciclos; 

 

á sentido às ações cotidianas reduzindo a improvisação e as condutas 

contraditórias em relação às perspectivas educacionais (capacidades) 

compartilhadas; 

 

ermite ao/à professor/a avaliar seu processo de trabalho, sem perder de vistas 

o que é objetivado para ser desenvolvido em cada etapa dos ciclos; 

 

Possibilita o diálogo do/a professor/a com seus pares e com a equipe gestora 

num processo coletivo de compartilhamento das decisões tomadas e do 

trabalho a ser desenvolvido. 

Enquanto o planejamento é o processo que envolve “a atuação concreta dos educadores no 

cotidiano do seu trabalho pedagógico, envolvendo todas as suas ações e situações, o tempo todo, 

envolvendo a permanente interação entre os educadores e entre os próprios educandos” (FUSARI, 

989, p.10), o plano didático é um momento de documentação do processo educacional escolar como 

um todo. 

O plano didático deve ser percebido como um instrumento orientador do trabalho docente. A 

ação consciente, competente e crítica do/a professor/a é que transforma a realidade, a partir das 

reflexões vivenciadas no planejamento e, conseqüentemente, do que foi proposto no plano didático. 

Nesta perspectiva, o/a professor/a planeja seu trabalho levando em conta o projeto da escola, 

as capacidades a serem desenvolvidas em cada etapa dos Ciclos, nos diferentes componentes 
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curriculares e, as crianças concretas de sua turma: seus conhecimentos, interesses, necessidade. Para 

tanto, deve eleger o diagnóstico como o primeiro passo de sua ação educativa. 

 
“Diagnosticar é coletar dados relevantes, através de instrumentos que 
expressem o estado de aprendizagem do aluno, tendo em vistas capacidades 
que se pretendem avaliar em relação a determinado objeto do 
conhecimento.” 

               (SMED, Belo Horizonte, 2004) 
 

O diagnóstico dos/as alunos/as no contexto dos Ciclos iniciais (1º e 2º Ciclos) assume 

amplitude maior ao atender aos seguintes princípios: 

• O registro reflexivo de cada aluno feito pelo/a professor/a da etapa anterior, quando se tratar 

de diagnóstico inicial, ou do professor da turma quando se tratar de diagnóstico semestral; 

• As capacidades trabalhadas, na etapa ou semestre anterior nos diferentes componentes 

curriculares; 

• O desempenho dos/as alunos/as na realização de atividades diversas que envolvam os 

conteúdos dos diferentes componentes curriculares, assim com atividades que envolvam os 

campos afetivos e relacionais dos/as alunos/as. 

Para que um instrumento diagnóstico alcance seus objetivos, é necessário que o/a 

professor/a: 

• Analise os resultados individual e coletivamente; 

• Registre esses resultados de modo a visualizar os diferentes momentos 

(níveis) de aprendizagem; 

• Socialize os resultados com a equipe escolar; 

• Comunique aos pais e às mães como forma de incentivar o 

acompanhamento do/a aluno/a; 

• Utilize os resultados para orientar o planejamento, o plano didático a 

ser elaborado, propor e executar ações na sala de aula e na escola, para 

modificar estratégias e procedimentos de ensino que não se mostrem 

adequados, para avançar nos pontos em que os resultados se mostrem 

satisfatórios. 

 

Estrutura do plano didático 

Reafirmando a importância do planejamento na organização do trabalho pedagógico, com 

ênfase no estabelecimento de metas para os ciclos iniciais, propusemos uma estrutura de plano 

didático que contemplasse a articulação das ações de planejamento às ações avaliativas onde o 

diagnóstico fosse eleito como ponto de partida para a sistematização de capacidades, conteúdos a 
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serem trabalhados, atividades a serem desenvolvidas, bem como instrumentos de avaliação capazes 

de acompanhar avanços e dificuldades nos processos de ensino e aprendizagem. 

O quadro estrutural do plano didático é de caráter semestral, sendo preenchido após a 

definição de propostas feitas a partir dos resultados obtidos na avaliação diagnóstica dos/as 

alunos/as. 

A partir desta avaliação diagnóstica serão selecionadas, em cada componente curricular, as 

capacidades a serem priorizadas no primeiro semestre, bem como os conteúdos, as atividades e os 

instrumentos de avaliação buscando adequar as propostas de ensino às capacidades evidenciadas 

pelos/as alunos/as na avaliação diagnóstica. 

 

 

 

 

 

 

PLANO DIDÁTICO 

CICLO......................        ETAPA..................... 

PROFESSOR/A..................................... 

CONTEÚDOS 
(o que precisamos 
ensinar para que os/as 
alunos/as desenvolvam 
as capacidades 
pretendidas) 
 
# Conteúdos que 
garantam o 
desenvolvimento das 
capacidades. 
# Garantia de trabalho 
com as diferentes 
tipologias de 
conteúdos: conceituais, 
procedimentais e  
atitudinais. 
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CAPACIDADES 
( o que pretendemos 
que os/as alunos/as 
desenvolvam) 

 TIPOS DE 
SITUAÇÕES DE 

ENSINO E 
APRENDIZAGEM 

(atividades que 
favorecem o 
desenvolvimento das 
capacidades) 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
# Caráter processual e 
dinâmico 
 

INICIAL 
 

CONTÍNUA 
 

FINAL 

Capacidades 
selecionadas em todos 
componentes 
curriculares

  
# Seleção de atividades 
diversas, sem 
desconsiderar o aspecto 
lúdico do processo: 
- provas; 
- passeios; 
- debate; 
- projetos; 
- registros. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desdobramento do plano didático: Organizando rotinas 

Ao observar o caráter semestral do plano didático fica explícito que se trata de um tempo 

amplo em que o/a professor/a terá que desenvolver suas capacidades, mas esta amplitude também 
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nos faz perceber a necessidade de tornar esta dinâmica mais próxima do ‘fazer’ do/a professor/a em 

sala de aula. Ou seja, é um tempo que precisa ser qualificado didaticamente para auxiliar o/a 

professor/a no alcance daquilo que foi planejado. 

O tempo deve ser organizado de forma flexível, possibilitando que se retomem perspectivas 

e aspectos dos conhecimentos trabalhados em diferentes situações didáticas. O fato é que as pessoas 

aprendem de forma diferente, porque têm tempos também diferentes de aprendizagem. Variar ou 

flexibilizar a forma de organizar o trabalho e o tempo em sala de aula (ou fora dela), pode criar 

oportunidades diferenciadas para cada aluno/a, o que pode representar um ganho significativo na 

direção da formação de todos, sem excluir ninguém. 

Adotamos, portanto, uma concepção de rotina em que o tempo pedagógico é construído em 

parceria com os/as alunos/as, visando o atendimento de suas necessidades e o melhor 

aproveitamento possível do período em que permanecem na escola, uma vez que, especialmente 

com alunos/as de classes populares, o aproveitamento do tempo se insere no compromisso político 

de garantir o acesso dos/as alunos/as aos conhecimentos historicamente construídos e socialmente 

valorizados. Ou, como afirma Lorini: “A rotina não é rotineira, tem um ritmo que atende todas as 

necessidades de espaço e tempo. Ela é construída por mim dentro de meus limites, do que conheço 

e do que estou buscando conhecer” (1998, p. 8). 

Na gestão de trabalho de sala de aula outro desafio que se coloca ao/à professor/a e que 

demanda importantes decisões a tomar refere-se a organização dos conteúdos. Dependendo do que 

se objetiva, referenciados nos trabalhos de Lerner (2001) propomos a utilização de quatro 

modalidades organizativas. 

Atividade permanente 

• Trabalho regular, semanal ou quinzenal que objetiva uma familiaridade maior com um 

gênero textual, um assunto/tema de uma área curricular, de modo que os/as alunos/as tenham 

oportunidade de conhecer, de brincar, de produzir textos, de fazer arte, etc. 

 

Seqüência didática 

• Sem que haja um produto, como nos projetos, as seqüências didáticas pressupõem 

um trabalho pedagógico organizado em uma determinada seqüência, durante um determinado 

período. A seqüência didática permite, por exemplo, que se leiam textos de um mesmo tema, 

mesmo/a autor/a ou mesmo gênero. 

 

Projeto 

• Essa modalidade prevê um produto final cujo planejamento tem objetivos claros, 

dimensionamento de tempo, divisão de tarefas e, por fim, a avaliação final em função do que se 
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pretendia. Tudo feito de forma compartilhada e com cada estudante tendo autonomia pessoal e 

responsabilidade coletiva para o bom desenvolvimento do projeto. 

 

Atividades de sistematização 

• São atividades destinadas à sistematização de conhecimentos das crianças ao fixarem 

conteúdos que estão sendo trabalhados. Em relação à alfabetização, são os conteúdos relativos à 

base alfabética da língua ou ainda às convenções da escrita ou aos conhecimentos textuais. Em 

outras áreas, podem ser conteúdos que ajudem a compreender ou trabalhar outros 

assuntos/temas, como a diversidade do mundo animal para compreender as relações 

interdependentes da vida do planeta; o conhecimento de aspecto do corpo humano como forma 

de cuidar da própria saúde, as atividades de sistematização podem ser lúdicas, como os jogos. 

 

Registrar para avaliar 

A avaliação é uma das dimensões a serem consideradas ao se pensar um projeto de escola, 

pois ela nos permite interpretar a realidade, redefinindo metas e processos a partir dessa 

interpretação. Nesta perspectiva, adotamos uma concepção de avaliação processual, contínua e não 

circunstancial,  reveladora de todo o processo e não apenas de seu produto. 

Embora sejam sujeitos do processo avaliativo, não somente o/a professor/a, mas também a 

equipe gestora, grupo de alunos/as, conselho escolar, pais e/ou responsáveis, há toda uma 

responsabilidade do professor verificar e acompanhar avanços e entraves no processo de 

aprendizagem do/a aluno/a. Para tanto, o grande aliado encontrado é o registro. Registro este, fruto 

da mediação do/a professor/a que além de colaborar e intervir na aprendizagem dos/as alunos/as, 

auxilia na seleção de conteúdos pertinentes, no planejamento de atividades adequadas e nas 

possibilidades de atendimentos específicos às necessidades dos alunos. Sejam na formação de 

agrupamentos produtivos na sala de aula, seja na formação de grupos de apoio didático na escola, 

ou até mesmo a simples aplicação de atividades diferenciadas de um mesmo tema ou conteúdo para 

alunos/as que se encontram em “tempos” diferentes de aprendizagem. 

O Caderno do/a Professor/a constituído das capacidades a serem desenvolvidas nos 

diferentes componentes curriculares de cada etapa dos Ciclos, traz em seu conteúdo espaços 

destinados ao registro de cada um de seus alunos/as. Trata-se do registro reflexivo onde o/a 

professor/a irá descrever todo o processo de aprendizagem dos seus alunos/as. 

Para o preenchimento do registro reflexivo, o/a professor/a deverá considerar alguns 

elementos: 

• A avaliação diagnóstica; 

• As capacidades dos diferentes componentes curriculares selecionados para serem 
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desenvolvidos no semestre, bem como seu estágio de aquisição; 

• As atividades desenvolvidas, os conteúdos trabalhados e os instrumentos de 

avaliação utilizados; 

• O atendimento específico às necessidades apresentadas pelos alunos: agrupamentos 

produtivos, grupos de apoio, atividades diferenciadas; 

• A afetividade e os aspectos relacionais dos/as alunos/as. 

Ao término de cada semestre letivo, o/a professor/a irá preencher o ‘Caderno’ de acordo 

com o estágio de aquisição dos/as alunos/as com relação às capacidades que foram selecionadas e 

trabalhadas, para construir sua síntese conclusiva com relação à aprendizagem dos/as alunos/as, 

considerando as observações feitas no registro reflexivo no que diz respeito ao estágio de aquisição 

em relação às capacidades, a afetividade e os aspectos relacionais de cada aluno/a. 

São estes aspectos que reunidos, irão determinar a forma de progressão dos/as alunos/as 

dentro dos ciclos ou a progressão ou retenção dos/as alunos/as de um ciclo para outro, quais sejam: 

 Progressão direta (PD): é continuada para os alunos/as que alcançarem as capacidades 

previstas para cada etapa. 

 Progressão com apoio didático (PAD): o/a aluno/a passa de uma etapa para outra com um 

plano didático – pedagógico que possibilite intervir nas dificuldades específicas segundo os 

registros produzidos pelos/as professores/as. 

Finalizando, é importante destacar que, para avaliar adequadamente a aprendizagem, é 

preciso ter como referência três parâmetros, tomados simultaneamente como critério geral:  

• o/a aluno/a em relação a ele mesmo, ou seja, o que ele sabia antes do/a professor/a ensinar e 

o que demonstra ter aprendido;  

• o/a aluno/a em relação ao que se espera dele, isto é, ter expectativas de aprendizagem 

previamente definidas e utilizá-las como referência para orientar propostas de ensino e de 

avaliação; 

• o/a aluno/a em relação aos demais colegas, avaliar o/a aluno/a em relação aos demais que 

tiveram as mesmas oportunidades escolares como forma de complementar as informações 

obtidas a partir dos outros parâmetros:a comparação do desempenho dos/as alunos/as só tem 

utilidade se contribuir para entender melhor porque eles aprenderam ou não o que se 

pretendia ensinar. 
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	O desafio de ensinar a todos
	    Dessa perspectiva, o compromisso principal é avaliar para planejar e planejar para intervir. A avaliação é o ponto de partida para o planejamento contínuo de uma prática pedagógica que se pretende ajustada às necessidades e possibilidades de aprendizagem dos alunos. Não há prática pedagógica de qualidade quando não se considera o que eles podem e quando não se responde ao que eles precisam do ponto de vista da aprendizagem – são os/as alunos/as, afinal, os sujeitos do processo de educação escolar. Isso significa que uma intervenção adequada, ou seja, uma ação ajustada a possibilidades e necessidades, só pode acontecer como resultado de um planejamento inteiramente apoiado na avaliação do que sabem ou não as crianças.
	Localizar a posição de uma pessoa ou um objeto no espaço e identificar características nas formas dos objetos.
	Espera-se que o/a aluno/a utilize elementos de posição como referência para situar-se e movimentar-se em espaços que lhe sejam familiares, assim como para definir a situação de um objeto num determinado espaço. É importante também verificar se ele é capaz de estabelecer semelhanças e diferenças entre os objetos, pela observação de suas formas. A expressão dessas observações é feita por meio de diferentes representações (gráficas, orais, com materiais, etc.). 

