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Parte I  

 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas  

De um povo heróico o brado retumbante,  

E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,  

Brilhou no céu da pátria nesse instante.  

Se o penhor dessa igualdade  

Conseguimos conquistar com braço forte,  

Em teu seio, ó liberdade,  

Desafia o nosso peito a própria morte!  

Ó Pátria amada,  

Idolatrada,  

Salve! Salve!  

 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido  

De amor e de esperança à terra desce,  

Se em teu formoso céu, risonho e límpido, A 

imagem do Cruzeiro resplandece.  

Gigante pela própria natureza, És belo, és 

forte, impávido colosso,  

E o teu futuro espelha essa grandeza.  

Terra adorada,  

Entre outras mil,  

És tu, Brasil,  

Ó Pátria amada!  

Dos filhos deste solo és mãe gentil,  

Pátria amada, Brasil!  

 

 
Parte II  

 
Deitado eternamente em berço esplêndido,  

Ao som do mar e à luz do céu profundo,  

Fulguras, ó Brasil, florão da América, Iluminado 

ao sol do Novo Mundo!  

Do que a terra, mais garrida,  

Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;  

"Nossos bosques têm mais vida",  

"Nossa vida" no teu seio "mais amores."  

Ó Pátria amada,  

Idolatrada,  

Salve! Salve!  

 

Brasil, de amor eterno seja símbolo  

O lábaro que ostentas estrelado,  

E diga o verde-louro dessa flâmula  

- "Paz no futuro e glória no passado."  

Mas, se ergues da justiça a clava forte, Verás 

que um filho teu não foge à luta,  

Nem teme, quem te adora, a própria morte.  

Terra adorada,  

Entre outras mil,  

És tu, Brasil,  

Ó Pátria amada!  

Dos filhos deste solo és mãe gentil,  

Pátria amada, Brasil! 

 

                                                                          Letra: Joaquim Osório Duque Estrada  
  

                                                                                                        Música: Francisco Manuel da Silva 
 

 



  

 

DOCUMENTANDO HISTÓRIAS 

  

  

Desde o Egito Antigo, mais precisamente 2600 a.C., até os dias contemporâneos a história da 

educação em todo o mundo pode ser vista e pesquisada graças a um documento que durante 

muito tempo não recebeu a devida atenção – o Diário de Classe. 

 
Mais do que assinalar a frequência e as notas, o Diário de Classe demonstra em si os percursos 

de vida e formação dos estudantes ao longo de sua história escolar. Guarda a memória das 

estratégias, das construções e dos avanços alcançados rumo ao conhecimento. 

 
Estes registros, ajudam também a apontar possibilidades. A maior e mais importante delas é a 

busca por uma educação que transforme, que humanize o ser na sua integralidade, que 

equilibre as ideias e as experiências – o conhecimento teórico e prático, que emancipe a 

consciência e liberte o espírito. 

 
Por tudo isso, conclamo aos colegas Profissionais da Educação a se apropriarem dos Diários de 

Classe nesta perspectiva transformadora e plural e a aceitarem o convite do Mestre Paulo 

Freire: “Aos professores, fica o convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem 

desanimem diante dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem ‘águias’ e não 

apenas ‘galinhas’. Pois, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, 

a sociedade muda”. 

 

Reconhecemos que o caminho para uma educação pacificadora perpassa pelo desenvolvimento 

de uma gestão escolar democrática, que só acontece com a participação e a valorização plena 

de todos os profissionais da educação e atores sociais envolvidos que fazem a escola ser um 

organismo vivo, indo além das paredes da sala de aula. 

 

 

 

                                   SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE CAMAÇARI 

 



  

 

ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DO 

DIÁRIO PEDAGÓGICO 
 
O Diário Escolar é um dos instrumentos de acompanhamento e registro do desempenho e da frequência dos 

educandos. O preenchimento é ação inerente à função do (a) educador (a) e deve ser feita de acordo com as 

orientações a seguir: 

 
FICHA DE COMPARECIMENTO DO EDUCADOR 

Deverão ser registrados os assuntos dados, a data e a assinatura. Em caso de substituição, do(a) Educador(a), o 

(a) substituto (a) deverá preencher os campos de acordo com o planejamento aplicado e registrar sua assinatura. 

No campo "Assunto", o (a) educador (a) deverá registrar apenas os assuntos dados na aula, podendo também 

constar a expressão “Atividade Programada” nos dias em que ocorrerem a Formação Continuada e 

Planejamento Pedagógico, devendo ser assinado pelo(a) o(a) Educador (a). 

 
FREQUÊNCIA DOS ALUNOS 
 O registro da frequência dos educandos deverá ser preenchida diariamente colocando-se (F)  para as ausências 

e (P) ou ponto (●) para as presenças. Ao final de cada mês, deverão ser registrados os números de DIAS 

LETIVOS, PRESENÇAS  E FALTAS. Ao final do ano letivo estes quantitativos serão somados e registrados 

em valores numéricos. 

 DIREITOS DE APRENDIZAGEM A SEREM TRABALHADOS 

Os direitos de aprendizagem a serem trabalhados em cada  ano de escolarização encontram-se descritos na ficha 

de  Registro dos Direitos a serem trabalhados ficha de acordo com a seguinte legenda: 

( I  )  INTRODUZIR 

( A ) APROFUNDAR   

( C ) CONSOLIDAR   

 FICHA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  DA APRENDIZAGEM  
 

• O educando será avaliado através de: Parecer Descritivo INICIAL, PARCIAL E FINAL  

• Ao final de cada unidade deverá ser registrada com um X o nível de aprendizagem alcançado pelo 
educando, de acordo com o exemplo abaixo: 

Esta ficha contempla também as observações acerca dos Aspectos Qualitativos dos educandos, que serão 

avaliados por unidade e registrada de acordo com a legenda: 

  
I UNIDADE  

CONCEITOS E DEFINIÇÕES L.Portugu 
esa  

Matemática Ciências História Geografia Artes Ed.Fisica  

O estudante demonstrou ter construído as  
habilidades instituídas  

X X X X  

O estudante apresenta-se em fase da  
maioria das habilidades.  

X X  

O estudante apresenta fragilidade na  
construção da maioria das habilidades  
instituídas  

X  

Embora  tenham sido proposta diferentes  
situações de aprendizagem, o aluno ainda  
apresenta dificuldades na maioria da  
habilidades  



  

(MF) Muita Frequência  

(PF)  Pouca Frequência 

(NF)  Não realiza 

FICHA DE ANOTAÇÕES DE EDUCANDO COM NECESSIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIAIS  (com diagnóstico) 

Nesta ficha deverá constar: 

 

 Deficiência do estudante , especificando qual tipo de acordo com diagnósticos. 

 Atendimento específico de outros profissionais ao estudante com deficiência (Psicopedagogo, 

Neuropediatra, Psicólogo... ). 

 Atendimento ao estudante em sala de aula de atendimento educacional especializado ( intérprete, 

cuidador ). 

 Outras informações que o educador julgar relevantes. 

 Dificuldades de aprendizagens de acordo com relatório do Psicopedagogo. 

FICHA AVALIAÇÃO DESCRITIVA  

O educador deve registrar o Parecer Descritivo Parcial no caso do educando ser transferido no decorrer do ano 

letivo e Final ao término do ano letivo. 

O Parecer Descritivo explicita o desenvolvimento das aprendizagens dos educandos, podendo ser escrito de 

caneta esferográfica preta ou azule não poderá sofrer rasuras. 

O campo assinatura e data no final da página, deverá ser preenchido pelo educador registrando a data do último 

dia letivo ou do dia que foi preenchido o parecer caso aconteça  do decorrer do ano letivo. 

CABE AO GESTOR E COORDENADOR 

O Coordenador Pedagógico e o Gestor deverão acompanhar o preenchimento do Diário Pedagógico e encerrá-lo 

mensalmente registrando sua assinatura. 

CABE AO SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 

Preencher as seguintes fichas:  

• Organização da Turma   -  Onde deverá preencher com o nome completo do educando, a data de 

nascimento, a data de matrícula e o número de cadastro no censo. 

. 

• Ficha individual do Educando  -  Preencher com o nome completo do educando e informar a 

participação do mesmo do Programa Bolsa Família e no Mais Educação. 

 

OBSERVAÇÃO FINAL 

O Diário Escolar é um Documento Oficial que deve ser mantido em local apropriado, de forma que assegure a 

sua inviolabilidade, não podendo ser retirado da Instituição de Ensino sem a autorização da Equipe Gestora. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

                 ORGANIZAÇÃO DA TURMA CÓDIGO __________________ 

 

Nº  Aluno  Data de 

Nascimento  

Matrícula  Nº do educando 

no Censo  

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          



  

30          

31          

32          

33          

34          

35          

 

   
COMPARECIMENTO DO EDUCADOR    

  
MÊS:   

 

Nº Dias Letivos:   Nº Dias Trabalhados:      Nº Dias Compensados:  Nº Dias não Trabalhados   

  
  

      

 

 

Dia da  
Aula  

  
Assunto da Aula  

 

Rubrica do 
Professor 

  
Rubrica do 
Professor  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



  

       

       

       

       

       

       

       

 

Assinatura do Coordenador Pedagógico:                        Assinatura do Gestor: 
___________________________________          ______________________________ 

 

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL   
 MÊS:   

 
 
 

 

Dia da  
Aula  

  
Assunto da Aula  

  
Rubrica do Professor  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Período de recuperação Final: 



  

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 
Assinatura do Coordenador Pedagógico  Assinatura do Gestor:  
__________________________________              ___________________________________ 

REGISTRO DOS DIREITOS A SEREM TRABALHADOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

LÍNGUA PORTUGUESA  1º ano  2º ano  3º ano  

ORALIDADE     

Descrever com clareza ambientes e pessoas.  I/A  A/C  C  

Narrar experiências vividas ou histórias conhecidas com clareza e coerência.  I/A  A/C  C  

Perceber e respeitar as variações linguísticas.  I  A  C  

Adequar a fala à situação de comunicação.  I/A  A/C  C  

Argumentar sobre um fato de forma adequada e coerente.  I  A  C  

Saber ouvir e respeitar os pontos de vista diferentes.  I  A  C  

LEITURA     

Ler e compreender textos não-verbais.  I/A  A/C  C  

Ler e compreender  palavras canônicas.  I/A/C        

Ler e compreender  palavras não canônicas.  I/A  A/C     

Compreender textos lidos por outras pessoas.  I/A  A/C  C  

Conhecer e reconhecer características referentes aos diferentes suportes textuais.   I/A  A/C  C  

Conhecer e reconhecer características referentes aos diferentes gêneros discursivos.  I  A  C  

Antecipar sentidos do texto.   I/A  A/C  A/C  

Identificar ideia central do texto.  I  A  C  

Localizar as informações explícitas no texto.  I  A/C  A/C  

Realizar inferência.  I/A  I/A  A/C  

Estabelecer relação título / texto.  I  A/C  C  

Identificar sentidos ou informações com base em imagens (fotos, ilustrações, gráficos, 

mapas  

   

e outros recursos visuais).  I/A  A/C  A/C  

Estabelecer relações entre partes de um texto identificando repetições, substituições que     

contribuam para a sua coesão/coerência.  I  A/C  A/C  

Ler com fluência palavras e pequenos textos.  I  A  C  

PRODUÇÃO ESCRITA          

Escrever palavras familiares.  I/A  A/C  C  

Escrever palavras com grafia desconhecida.  I  A/C  C  

Escreve palavras respeitando as regras ortográficas.  I A/C 

Compreender as características das tipologias / gêneros textuais.  I/A/C  I/A/C  I/A/C  

Escrever textos de diferentes gêneros discursivos.  I  A/C  A/C  

Refletir sobre as condições de produção (finalidade, destinatário, gênero).  I/A/C  I/A/C  I/A/C  

Produzir textos de diferentes gêneros.  I/A/C  I/A/C  I/A/C  

Produzir textos com coesão / coerência, usando os recursos da língua (conectores, 
progressão  

   

temática e encadeando ideias.     I  A/C  

Usar os mecanismos gramaticais (concordância nominal / verbal, ortografia, 
acentuação, pontuação). 

 I  A/C  

Usar dicionário, compreendendo sua função.     I  A/C  

Revisar os textos produzidos, a fim de adequá-los ao contexto de produção.  I  A  A/C  

ANÁLISE LINGUÍSTICA           

Escrever o próprio nome.  I/A/C        

Reconhecer e nomear as letras do alfabeto.  I/A/C        

Diferenciar letras de número e de outros símbolos.  I/A/C        

Utilizar corretamente diferentes tipos de letras.  I/A  A/C  C  

Perceber que vogais estão presentes em todas as sílabas.  I/A/C        

Ler, ajustando a pauta sonora.  I/A/C        

Identificar semelhanças sonoras em sílabas iniciais, mediais e finais.   I/A/C        

Identificar e comparar palavras que possuam o mesmo ou diferente número de letras.  I/A/C        

Agrupar palavras com o mesmo som (aliteração/rima).  I/A/C        



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 

FREQUÊNCIA  

Data

 
     

 

 

 

   

 01                        

02                        

03                        

04                        

05                        

06                        

07                        

08                        

09                        

10                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

16                        

17                        

18                        

19                        

20                        

21                        

22                        

23                        

24                        

25                        

26                        

27                        

28                        

29                        

30                        

31                        

Falta  

Por 

Mês 

                      

Total de Faltas no Ano Letivo:  

 

D
ez

  
  

N
o

v
  

  

O
u

t 
 

  

S
e

t 
 

  

A
g

o
  

  

J
u

l 
 

  J
u

n
  

  

M
a

i 
  

A
b

r 
  

M
a

r 
 

  

F
e

v
  

    

Partipação dos Programas:       Bolsa Familia:    (  ) Sim   (   ) Não 

                                                 Mais Educação:  (   ) Sim   (   ) Não 

 

EDUCANDO:                                                                                                                                Nº   



  

 
 
 
 

 
 
 
 

DEFINIÇÕES E CONCEITOS 
L. Port. Mat. Cien. Hist. Geog. 

I II III I II III I II III I II III I II III 
O estudante construiu as habilidades 
propostas. 

               

O estudante apresenta-se em fase de 
construção da maioria das habilidades. 

               

O estudante ainda apresenta fragilidades na 
construção da maioria das habilidades. 

               

Embora tenham sido propostas diferentes 
situações de aprendizagem, o estudante ainda 
apresenta dificuldades na maioria das 
habilidades. 

               

O estudante ainda apresenta fragilidades na 
maioria das habilidades. 

               

 
 

Níveis Conceituais da Escrita I UNIDADE II UNIDADE III UNIDADE 

Pré-Silábico         

Silábico Quantitativo         

Silábico Qualitativo         

Silábico Alfabético        

Alfabético        

Os campos acima deverá ser marcado com X  
 
 

CRITÉRIOS QUALITATIVOS  I UNIDADE  II UNIDADE  III UNIDADE  Observações Pertinentes  

Realiza atividade para casa          

Realiza atividade para classe          

Desenvolve a compreensão e 
adesão dos valores da ética na 
escola, espírito da cidadania e 
civilidade.  

        

Respeita opiniões diferentes e é 
participativo nas diversas situações 
do cotidiano escolar.  

        

LEGENDA: (PF) POUCA FREQUÊNCIA                      (MF) MUITA FREQUÊNCIA           (NR) NÃO REALIZA 

 
 

RECUPERAÇÃO FINAL - ( para as turmas do 3º ano)   
  

L. Portuguesa Matemática Ciências História Geografia Artes Ed. Física 

O estudante construiu  as habilidades propostas.               

AVALIAÇÃO DO EDUCANDO 



  

O estudante demonstrou ter construído a maioria 
da habilidades instituídas. 

              

O estudante apresenta-se em fase de construção 
das habilidades. 

              

O estudante ainda apresenta fragilidades na 
maioria das habilidades. 

              

(   ) APROVADO                                         (   ) REPROVADO                                             (   )  APROVADO PELO CONSELHO DE CLASSE 



 

Matemática 

Língua Portuguesa 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________    
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

  
 _________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEDUC  
COORDENADORIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM - CEAP 
                                       

   
 

 

____________________  
___________________________________________________________________________  

Outras áreas do conhecimento (Ciências, História, Geografia, Artes e Educação Física 

PARECER DESCRITIVO PARCIAL 

RELATÓRIO INDIVIDUAL DA APRENDIZAGEM DO (A) EDUCANDO (A) 

_____________________________________________________________________ 



 

Matemática 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________    

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

  
 _________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

                            
     

ESCOLA: 

NOME DO (A) EDUCANDO(A)  

CICLO DE APRENDIZAGEM I  
(    )  1° ANO     (     ) 2° ANO     (     ) 3° ANO 

Outras áreas do conhecimento (Ciências, História, Geografia, Artes e Educação Física 

PARECER DESCRITIVO 



 

(   ) Parecer Parcial              (   ) Parecer Final  
 

Parecer   

Legenda L. Port. Mat. Ciências Hist. Geog. Arte Ed. 
Física 

O estudante construiu as habilidades propostas.  C               
O estudante demonstrou ter construído a maioria 
das habilidades instituídas  

CP  
  

              

O estudante apresenta-se em fase de construção das 
habilidades  

EC  
  

              

O estudante ainda apresenta fragilidades na maioria 
das habilidades  

AC  
  

              

Os campos acima deverá ser marcado com X        

 

LINGUA PORTUGUESA  MATEMÁTICA  
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTO( Ciências, História, Geografia, Artes e Educação Física)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 

Obs. Em caso de transferência, será anexado ao Histórico Escolar uma cópia do Parecer Descritivo.  
Camaçari, _______ de _____________________ de ______.  

 

      Assinatura do Coordenador Pedagógico:                        Assinatura do Gestor: 
 

 
FICHA DE ANOTAÇÕES 

 EDUCANDO COM  NECESSIDADE EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

LEGENDA:    C - 76 %  -  100%                CP -  50%  -  75%                 EC -  26 %  -   4,9%             AC -  1%  -  25% 



 

 

 FICHA DE ANOTAÇÕES   

 EDUCANDO COM  NECESSIDADE EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 

EDUCANDO:  

EDUCANDO:  


