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MENSAGEM AO EDUCADOR 

 

 

 

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”. 
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ORIENTAÇÕES PARA O USO DO CADERNO DE REGISTROS 

 

O Caderno de Registro é um documento oficial onde devem constar todas as etapas 

do processo do ensino e da aprendizagem. Assim, é importante registrar o trabalho 

pedagógico desenvolvido pelo(a) educador(a) durante todo o ano letivo. Para que 

esses registros aconteçam de forma clara e satisfatória será necessário observar as 

seguintes orientações: 

 

 O Caderno de Registros, após as atividades, deve permanecer na Secretaria 

da Unidade Escolar e arquivado ao final do ano letivo. 

 

 Manter atualizado o registro do planejamento das aulas, constando os 

saberes/conteúdos trabalhados, a assinatura do educador e as respectivas 

datas; 

 

 Os registros do planejamento deverão ser mediados pelo Professor(a) 

Comunitário(a)e/ou Coordenador(a) Pedagógico(a); 

 

 Registrar regularmente a presença ou ausência do(a) educando(a) e totalizá-

la no final de cada mês; 

 

 Acompanhar a aprendizagem do(a) educando(a) fundamentada em  

conceitos, assinalando nos campos específicos; 

 

 Evitar rasuras no preenchimento do Caderno. Caso aconteça, comunicar 

imediatamente a Secretaria da(o) escola/colégio para fazer a justificativa; 

 

 Apenas a Secretaria da Unidade Escolar poderá acrescentar o nome de 

novo(a) educando(a) no Caderno de Registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

As atividades complementares devem ser trabalhadas de forma interdisciplinar 

considerando o contexto social dos sujeitos. Neste sentido, é importante fomentar 

práticas educativas que promovam aos educandos a compreensão do mundo em 

que vivem, de si mesmo, do outro, do meio ambiente, da vida em sociedade, das 

artes, das diversas culturas, das tecnologias e de outras temáticas.  

As atividades devem estar interligadas com as quatro áreas de conhecimento 

constantes no currículo da base nacional comum – Linguagens, Matemática, 

Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Desta forma, na ampliação do tempo 

escolar na perspectiva da Educação Integral busca-se expandir o horizonte formativo 

do educando e estimular o desenvolvimento cognitivo, estético, ético e histórico. 

Retomando a perspectiva presente no Relatório Delors (UNESCO), trabalhando na 

educação integral com os quatro pilares da educação: aprender a ser, aprender a 

conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer.  

Tendo como inspiração o Texto Desencadeador do Debate Nacional sobre a Política 

Curricular da Educação Básica (2012), sugere-se que as ações sejam trabalhadas 

na perspectiva da formação integral dos sujeitos e que, portanto, estas precisam 

reconhecer oseducandos como produtores de conhecimento, priorizando os 

processos capazes de gerar sujeitosinventivos, autônomos, participativos, 

cooperativos e preparados para diversificadas inserções  sociais, políticas, culturais, 

laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e problematizar as formas de 

produção na sociedade atual.  

Também é preciso dar atenção à indissociabilidade do educar/cuidando ou do 

cuidar/educando, que inclui acolher, garantir segurança e alimentar a curiosidade, a 

ludicidade e a expressividade das crianças, dos adolescentes e dos jovens, 

reafirmando os três princípios:  

 Éticos – no sentido de combater e eliminar quaisquer manifestações de 

preconceitos e discriminação;  

 Políticos – defendendo o reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania;  

 Estéticos – valorizando as diferentes manifestações culturais, especialmente 

as da cultura brasileira, e a construção de identidades plurais e solidárias.  

Propõe-se, portanto, uma metodologia participativa, que valorize as experiências do 

grupo e, ao mesmo tempo, multiplique as possibilidades da contribuição diferenciada 

de cada um e aguce a capacidade de pensar, criar e desenvolver a assertividade. 



  

EMENTAS 

 

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO  

 

Instrumentalização metodológica para ampliação das oportunidades de aprendizado dos 

educandos em Educação Integral.  

 

Alfabetização/Letramento - Método contínuo e socialmente conduzido, que não se polariza 

em um determinado período escolar. Deve ser visto também como um processo de 

apropriação do sistema de escrita pela vivência em diferentes situações que compreendem 

o espaço escolar e as experiências vivenciadas pelos estudantes em comunidade. Trata-se 

de um processo de alfabetização que dialoga com a realidade histórica e social das 

crianças, adolescentes e jovens, estabelecendo conexões com a maneira em que eles “leem 

o mundo”, para que depois possam ler e compreender a palavra escrita. A alfabetização e o 

letramento tomam a escrita na sua função social, como meio da inserção do estudante, 

sujeito de direitos. Compreensão e produção de textos de diferentes gêneros em situações 

comunicativas, tanto na modalidade escrita quanto na modalidade oral.  

 

Línguas Estrangeiras – Introdução de estruturas básicas em línguas estrangeiras para a 

leitura, fala, escrita e oralidade. Orientação para organização de “Centros de Vivências 

Interlinguísticas” - espaços para a imersão cultural e interação social de estudantes, 

professores e comunidades (locais e internacionais) onde os estudantes terão a 

oportunidade de entrar em contato com culturas e costumes diversos. Ampliar o tempo de 

permanência em atividades formativas, com objetivo de vivenciar o aprendizado da língua 

como uma experiência de comunicação humana, refletindo em novas maneiras do indivíduo 

ler e se expressar no mundo.  

 

Língua Portuguesa: ênfase em Leitura e Produção de Texto – Desenvolvimento da leitura 

como prática social, aplicada às situações de interação verbal e escrita com interlocutores 

sociais (autoridades, lideranças, artistas e outros), por meio do uso da escrita em situações 

formais e informais que realcem a diferença e a multiplicidade de discursos, entrevistas, 

correspondências, audiências, manifestos, convocações, anúncios, comunicados, etc.  

 

Matemática – Potencialização de aprendizagens matemáticas significativas por meio de 

resoluções de problemas, mobilizando os recursos cognitivos dos estudantes.  

 

Orientação de Estudos e Leitura – Articulação entre o currículo estabelecido da escola e 

as atividades pedagógicas, contemplando as diferentes áreas do conhecimento e 

envolvendo todas as atividades disponíveis anteriormente (alfabetização, matemática, 

história, ciências, geografia e línguas estrangeiras), ensejando assim o permanente diálogo 

entre os professores da escola e os monitores do programa.  

 

COMUNICAÇÃO, USO DE MÍDIAS E CULTURA DIGITAL E TECNOLÓGICA 

 

Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnológica oferece às escolas a 

possibilidade de criarem e fortalecerem ecossistemas comunicativos, estimulando práticas 

de socialização e convivência no espaço escolar. Trata-se de um novo olhar sobre a relação 



  
dos campos Educação e Comunicação que, quando articuladas para fins pedagógicos, são 

capazes de constituir redes virtuosas de comunicação e comunicadores firmadas em 

práticas colaborativas e democráticas.  

 

Ambiente de Redes Sociais – Promoção da cultura participativa por meio de ambientes de 

relacionamento em rede, criação de blogs e participação em redes sociais que facilitem a 

expressão artística-linguística e o engajamento sociocultural do estudante, fomentando o 

respeito à diversidade, combate aos estereótipos, ética e cidadania e promoção da saúde e 

qualidade de vida.  

 

Fotografia – Utilização da fotografia como dispositivo pedagógico de reconhecimento das 

diferentes imagens e identidades que envolvem a realidade dos estudantes, da escola e da 

comunidade. Por meio da fotografia, a escola pode trabalhar o tema Educação em Direitos 

Humanos compreendo um conjunto de ações educacionais que tem a finalidade de 

promover o respeito dos direitos e liberdades fundamentais, contribuir para a prevenção e 

combate ao preconceito, bullying, discriminação e violências. Na área da saúde, a escola 

pode realizar uma mostra fotográfica sobre hábitos saudáveis no dia-a-dia, promoção da 

saúde e prevenção de doenças e agravos. Importante ressaltar que a elaboração de 

estratégias na área da saúde deve ser feita prioritariamente a partir do estudo de problemas 

de saúde locais/regionais específicos à realidade e às necessidades apresentadas pelo 

território.  

 

Histórias em Quadrinhos – Utilização deste gênero textual para a formação do gosto pela 

leitura e para o desenvolvimento estético-visual de projetos educativos, numa perspectiva de 

respeito à diversidade; proteção da infância e adolescência; equidade de gênero e 

diversidade sexual; enfrentamento ao trabalho infantil; inclusão de pessoas com deficiência; 

democracia e cidadania; liberdade artística, livre expressão do pensamento, entre outras. Na 

área da promoção da saúde, são diversos os temas que podem ser criativamente 

trabalhados por meio das Histórias em Quadrinhos: saúde bucal, alimentação saudável, 

cuidado visual, práticas corporais, educação para saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao 

uso de drogas (álcool, tabaco e outras), saúde mental e prevenção à violência, entre outros.  

 

Jornal Escolar – Utilização de recursos de mídia impressa no desenvolvimento de projetos 

educativos dentro dos espaços escolares. Exercício da inteligência comunicativa 

compartilhada com outras escolas e comunidades objetivando a promoção de uma cultura 

de respeito aos direitos e liberdades fundamentais, da prática democrática e solidária por 

meio de atividades que valorizem o respeito às diferenças, valorize a diversidade étnico-

racial, cultural, geracional, territorial, corporal, de gênero e diversidade sexual, de 

nacionalidade. Construção de propostas de cidadania engajando os estudantes em 

experiências de aprendizagens significativas. 

 

Rádio Escolar – Essa atividade tem o propósito de trazer para o universo do estudante 

temas de direitos humanos e promoção da saúde por meio de projeto de rádio escolar, 

permitindo o acesso e a difusão de informação sobre direitos e liberdades fundamentais, 

estimulando práticas de respeito às diferenças, assim como campanhas nas quais os 

estudantes se engajam para promoção da saúde na escola e na comunidade, além da 

prevenção de doenças e agravos. 



  
 

Robótica Educacional – Objetiva preparar os estudantes para montar mecanismos 

robotizados simples baseados na utilização de "kits de montagem", possibilitando o 

desenvolvimento de habilidades em montagem e programação de robôs. Proporciona um 

ambiente de aprendizagem criativo e lúdico, em contato com o mundo tecnológico, 

colocando em prática conceitos teóricos a partir de uma situação interativa, interdisciplinar e 

integrada. Permite uma diversidade de abordagens pedagógicas em projetos que 

desenvolvam habilidades e competências por meio da lógica, blocos lógicos, noção 

espacial, teoria de controle de sistema de computação, pensamento matemático, sistemas 

eletrônicos, mecânica, automação, sistema de aquisição de dados, ecologia, trabalhos em 

grupos, organização e planejamento de projetos. 

 

Vídeo – Essa atividade tem o propósito de trazer para o universo do estudante temas de 

direitos humanos e promoção da saúde por meio da produção audiovisual, com exibição de 

curtas, produção de vídeo-histórias, criação de roteiros, filmagens, envolvendo expressões 

próprias da cultura local, com temas que tratem da valorização das diferenças, da afirmação 

da equidade, da afirmação das identidades e do registro da história local. Além disso, 

possibilita tratar dos temas de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos, por 

meio de pequenos documentários e/ou curtas-metragens, envolvendo os estudantes em 

pesquisas sobre hábitos saudáveis, levando-os a refletirem sobre os desafios locais. 

 

CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 

Incentivo à produção artística e cultural, individual e coletiva dos estudantes como 

possibilidade de reconhecimento e recriação estética de si e do mundo, bem como da 

valorização às questões do patrimônio material e imaterial, produzido historicamente pela 

humanidade, no sentido de garantir processos de pertencimento ao local e à sua história. 

 

Artesanato Popular – O artesanato enquanto manifestação popular permitirá a criação de 

objetos utilitários feitos manualmente. Partindo dos conhecimentos e saberes locais, a 

técnica deve ser percebida enquanto elemento cultural vivo nas comunidades, pois é 

passada de pai para filho. O artesão expressa em sua arte, uma espontaneidade ingênua, 

suas crenças, tradições e saberes, manifestando experiências e visão de mundo, a partir de 

suas produções artesanais concebidas na arte popular regional de determinado território. 

 

Banda – Desenvolver a autoestima, a integração sociocultural, o trabalho em equipe e o 

civismo pela valorização, reconhecimento e recriação das culturas populares. 

 

Canto Coral – Propiciar ao estudante condições para o aprimoramento de técnicas vocais 

do ponto de vista sensorial, intelectual e afetivo, tornando-o capaz de expressar-se com 

liberdade por meio da música e auxiliando na formação do ouvinte, de forma a contribuir 

para a integração social e valorização das culturas populares. 

 

Capoeira – Incentivo à prática da capoeira como motivação para desenvolvimento cultural, 

social, intelectual, afetivo e emocional de crianças e adolescentes, enfatizando os seus 

aspectos culturais, físicos, éticos, estéticos e sociais, a origem e evolução da capoeira, seu 

histórico, fundamentos, rituais, músicas, cânticos, instrumentos, jogo e roda e seus mestres. 



  
 

Cineclube – Produção e realização de sessões cinematográficas, desde a curadoria à 

divulgação (conteúdo e forma), técnicas de operação dos equipamentos e implementação 

de debate. Noções básicas de distribuição do equipamento no espaço destinado a ele, de 

modelos de sustentabilidade para a atividade de exibição não comercial e de direitos 

autorais e patrimoniais, além de cultura cinematográfica – história do cinema, linguagem, 

cidadania audiovisual. 

 

Danças – Organização de danças coletivas (regionais, clássicas, circulares e 

contemporâneas) que permitam apropriação de espaços, ritmos e possibilidades de 

subjetivação de crianças, adolescentes e jovens. Promoção da saúde e socialização por 

meio do movimento do corpo em dança. 

 

Desenho – Introdução ao conhecimento teórico-prático da linguagem visual, do processo 

criativo e da criação de imagens. Experimentação do desenho como linguagem, 

comunicação e conhecimento. Percepção das formas. Desenho artístico. Composição, 

desenho de observação e de memória. Experimentações estéticas a partir do ato de 

desenhar. Oferecimento de diferentes possibilidades de produção artística e/ou técnicas por 

meio do desenho. Desenvolvimento intelectual, por meio do ato de criação. 

 

Escultura/Cerâmica – Desenvolvimento intelectual por meio do ato de criação, emocional, 

social, perceptivo e físico e experimentações estéticas a partir de práticas de escultura. 

Iniciação aos procedimentos de preparação e execução de uma obra escultórica como arte 

e introdução às principais questões da escultura contemporânea. 

 

Grafite – Estímulo ao protagonismo juvenil na concepção de projetos culturais, sociais e 

artísticos a serem desenvolvidos na escola ou na comunidade. Valorização do Grafite como 

arte gráfica e estética e como expressão cultural juvenil que busca enraizamento identitário 

local/global. Promoção da autoestima pessoal e comunitária por meio da revitalização de 

espaços públicos. Diferenciação de pichação e grafite. 

 

Hip-Hop – Valorização do Hip Hop como expressão cultural juvenil que busca enraizamento 

identitário local/global. Estímulo ao protagonismo juvenil na concepção de projetos culturais, 

sociais e artísticos a serem desenvolvidos na escola ou na comunidade. 

 

Iniciação Musical de Instrumentos de Cordas – Desenvolvimento dos elementos técnico-

musicais, bem como, do trabalho em grupo, da cooperação, do respeito mútuo, da 

solidariedade, do senso crítico e da autonomia. Pode-se utilizar a percussão corporal, os 

jogos musicais e as dinâmicas de grupo como ferramentas do processo de ensino-

aprendizagem musical. Construção de instrumentos musicais alternativos. Execução, 

apreciação e criação musical. Repertório com peças de variados estilos e gêneros musicais. 

Valorização da cultura brasileira e das culturas regionais. 

 

Iniciação Musical por meio da Flauta Doce – Desenvolvimento sociocultural pela 

valorização, reconhecimento e recriação das culturas populares, entendendo a música como 

linguagem, manifestação cultural e prática socializadora. Aprendizado de estruturas básicas 



  
de “diálogo musical”, envolvendo leitura, interpretação e improvisação por meio de vivências 

artísticas coletivas com crianças e adolescentes. 

 

Leitura e Produção Textual – Desenvolvimento de atitudes e práticas para constituição de 

leitores, por meio da vivência da leitura e da produção de textos. Incentivo à leitura de obras 

que permitam aos estudantes encontros com diferentes gêneros literários e de escrita, 

especialmente no que se refere ao ler para apreciar/fruir, conhecer e criar. 

 

Leitura: Organização de Clubes de Leitura - Criação de grupo para prática de leitura em 

comum, partilhada, inclusive em voz alta e para várias pessoas ao mesmo tempo, 

compartilhando sentimentos, conhecimentos, interpretações e histórias de leitura. 

Construção de agenda para criação do grupo, difusão da ideia, escolha dos livros com 

atenção para a diversidade das temáticas, definição do nome do grupo, sessão de debate. 

 

Percussão – Aprendizado de técnicas em diversos instrumentos de percussão por meio de 

uma abordagem integradora, tratando de aspectos relacionados não só com a mecânica e a 

técnica instrumental, mas também, com performance, apreciação e criação musical. 

Integração social e desenvolvimento sociocultural pela valorização, reconhecimento e 

recriação das culturas populares. 

 

Pintura – Desenvolvimento intelectual, por meio do ato de criação, emocional, social, 

perceptivo, físico e estético, tendo como direcionamento a pintura como arte. Estudo teórico 

e prático da linguagem pictórica. Utilização de técnicas tradicionais, contemporâneas e 

experimentais das formas de pintura. Conhecimento e apreciação de obras clássicas e 

contemporâneas de pintura. 

 

Teatro – Promoção por meio dos jogos teatrais de processos de socialização e criatividade, 

desenvolvendo nos estudantes a capacidade de comunicação pelo corpo em processos de 

reconhecimentos em práticas coletivas. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ECONOMIA 

SOLIDÁRIA E CRIATIVA/EDUCAÇÃO ECONÔMICA (Escolas 2013) 

 

Processos pedagógicos que favoreçam a construção de valores sociais, de conhecimentos, 

de habilidades, de competências e de atitudes voltadas para a conquista da sustentabilidade 

socioambiental e econômica. Nessa construção ganha ênfase o debate sobre a 

transformação das escolas em espaços educadores sustentáveis, que estimulem atividades 

baseadas em experiências que motivem a criatividade e o protagonismo juvenil, 

promovendo a educação para o consumo consciente e responsável. Este macrocampo é 

pautado por uma intencionalidade pedagógica que visa estimular, debater e desenvolver 

formas sustentáveis de ser e estar no mundo, a partir de três dimensões: espaço físico, 

gestão e currículo. 

 

Horta Escolar e/ou Comunitária – Desenvolvimento de experiências de cultivo da horta 

como um espaço educador sustentável, a partir do qual se vivencia processos de produção 

de alimentos, segurança alimentar, práticas de cultivos relacionados à biodiversidade local e 



  
à formação de farmácias vivas e de combate ao desperdício, à degradação e ao 

consumismo, para a melhoria da qualidade de vida. 

 

Jardinagem Escolar – Intervenção para a qualificação do ambiente escolar, como espaço 

de cuidados, de práticas de permacultura, de afeição pela vida, de educação sensorial e de 

interação com a biodiversidade, por meio do cultivo de plantas ornamentais nativas, 

medicinais, aromáticas, comestíveis, cercas vivas, arborização e de práticas que auxiliam a 

repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar na vida cotidiana. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SOCIEDADE SUSTENTÁVEL (Escolas 2012) 

 

Processos pedagógicos que favoreçam a construção de valores sociais, de conhecimentos, 

de habilidades, de competências e de atitudes voltadas para a conquista da sustentabilidade 

socioambiental. Nessa construção ganha ênfase o debate sobre a transformação das 

escolas em espaços educadores sustentáveis, com intencionalidade pedagógica de 

estimular, debater e desenvolver formas sustentáveis de ser e estar no mundo, a partir de 

três dimensões: espaço físico, gestão e currículo. 

 

Com-vidas (organização de coletivos pró meio-ambiente) – Com esta atividade a escola 

poderá criar a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, a COM-VIDA, visando 

intercâmbios entre escola e comunidade. Esta atividade visa combater as práticas 

relacionadas ao desperdício, à degradação e ao consumismo para a melhoria do meio 

ambiente e da qualidade de vida. Seu objetivo é fomentar o debate sobre a produção de 

alimentos, a segurança alimentar, o resgate de cultivos originais, a manutenção da 

biodiversidade local e a formação de farmácias vivas, em sua conexão com a qualidade de 

vida e a prática educativa. Um exemplo desta atividade é a implantação da horta como um 

espaço educador sustentável que estimule a incorporação, a percepção e a valorização da 

dimensão educativa a partir do meio ambiente. 

 

ESPORTE E LAZER 

Atividades baseadas em práticas corporais, lúdicas e esportivas, enfatizando o resgate da 

cultura local, bem como o fortalecimento da diversidade cultural. As vivências trabalhadas 

na perspectiva do esporte educacional devem ser voltadas para o desenvolvimento integral 

do estudante, atribuindo significado às práticas desenvolvidas com criticidade e criatividade. 

O acesso à prática esportiva por meio de ações planejadas, inclusivas e lúdicas visa 

incorporá-la ao modo de vida cotidiano. 

 

Atletismo; Badminton; Basquete; Futebol; Futsal; Handebol; Natação; Tênis de 

Campo; Tênis de Mesa; Voleibol; Vôlei de Praia; Xadrez Tradicional e Xadrez Virtual – 

Apoio às práticas esportivas para o desenvolvimento integral dos estudantes pela 

cooperação, socialização e superação de limites pessoais e coletivos, proporcionando, 

assim, a promoção da saúde. 

 

Esporte na Escola/Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas – Ação pedagógica, por 

meio de uma proposta planejada, inclusiva, participativa, que possibilita o desenvolvimento 

de diversas modalidades, tais como: futebol, voleibol, basquetebol, handebol, futsal, jogos e 



  
brincadeiras, tendo o atletismo como base. As atividades devem valorizar o prazer e o 

lúdico, pressupostos do Esporte Educacional. 

 

Judô, Karatê, Luta Olímpica e Taekwondo – Estímulo à prática e vivência das 

manifestações corporais relacionadas às lutas e suas variações, como motivação ao 

desenvolvimento cultural, social, intelectual, afetivo e emocional de crianças e adolescentes. 

Acesso aos processos históricos das lutas e suas relações às questões histórico-culturais, 

origens e evolução, assim como o valor contemporâneo destas manifestações para o 

homem. Incentivo ao uso e valorização dos preceitos morais, éticos e estéticos trabalhados 

pelas lutas. 

 

Recreação e Lazer/Brinquedoteca – Incentivo às práticas de recreação e lazer como 

potencializadoras do aprendizado das convivências humanas em prol da saúde e da alegria. 

Priorização do brincar como elemento fundamental da formação da criança e do 

adolescente. 

 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 

A Educação em Direitos Humanos compreende um conjunto de atividades educacionais que 

tem a finalidade de promover o respeito dos direitos e liberdades fundamentais, contribuindo 

para a prevenção e combate ao preconceito, discriminação e violências. Essas atividades 

devem proporcionar conhecimento, habilidades, competências e capacidade para que os 

estudantes sejam protagonistas da construção e promoção de uma cultura de direitos 

humanos. 

 

Educação em Direitos Humanos – Por meio de múltiplas linguagens artísticas, entre as 

quais a fotografia, o vídeo, a literatura, a música e a dança, esta atividade se propõe a 

abordar os direitos humanos de maneira transversal e interdisciplinar, levando os estudantes 

a refletirem e dialogarem sobre seus direitos e responsabilidades enquanto protagonistas de 

uma sociedade livre, pluralista e inclusiva, a partir do contexto escolar e social no qual estão 

inseridos. Os recursos disponibilizados permitem que ao longo do ano sejam organizadas 

exibições fotográficas, apresentações musicais e teatrais, mostra de vídeos, entre outros, a 

respeito das diversas temáticas de direitos humanos, quais sejam: proteção da infância e 

adolescência; equidade de gênero e diversidade sexual; enfrentamento ao trabalho infantil; 

bullying; memória e verdade; história e cultura africana e indígena; inclusão de pessoas com 

deficiência; democracia e cidadania; liberdade artística, livre expressão do pensamento, 

entre outras. 

 

PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Apoio à formação integral dos estudantes com ações de prevenção e atenção à saúde, por 

meio de atividades educativas que poderão ser incluídas no projeto político pedagógico 

(projetos interdisciplinares, teatro, oficinas, palestras, debates e feiras) em temas da área da 

saúde como saúde bucal, alimentação saudável, cuidado visual, práticas corporais, 

educação para saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao uso de drogas (álcool, tabaco e 

outras), saúde mental e prevenção à violência. Desse modo, possibilitar o desenvolvimento 

de uma cultura de prevenção e promoção à saúde no espaço escolar, a fim de prevenir os 



  
agravos à saúde e vulnerabilidades, com objetivo de garantir a qualidade de vida, além de 

fortalecer a relação entre as redes públicas de educação e saúde. 

 

Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos à Saúde – Criação de 

estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos a partir do estudo de 

problemas de saúde regionais: dengue, febre amarela, malária, hanseníase, doença 

falciforme, etc. Promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos no currículo escolar 

por meio de alimentação saudável dentro e fora da escola; saúde bucal; práticas corporais e 

educação do movimento; educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção 

das DST/AIDS; prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; saúde ambiental; 

promoção da Cultura de Paz e prevenção das violências e acidentes 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGIGO – Obrigatório 

Instrumentalização metodológica para ampliação das oportunidades de aprendizado aos 

estudantes do Programa Mais Educação, por meio de uma atividade única chamada 

CAMPOS DO CONHECIMENTO. Essa atividade deverá contemplar todas as áreas de 

conhecimento: 

 

Ciências Humanas – Estudo da relação dos seres humanos com tempos e espaços na 

coprodução e transformação cultural, política e histórica. 

 

Ciências e Saúde – Estudo dos aspectos biológicos e socioculturais do ser humano e de 

todas as formas de vida; fomento das ciências como ferramentas de recriação da vida e da 

sustentabilidade da Terra; problematização das ciências da natureza e das ciências 

ambientais; compromisso do ser humano na sustentabilidade do planeta. Criação de 

estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos a partir do estudo de 

problemas de saúde regionais: dengue, febre amarela, malária, hanseníase, doença 

falciforme, etc. Promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos no currículo escolar 

por meio de alimentação saudável dentro e fora da escola; saúde bucal; práticas corporais e 

educação do movimento; educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção 

das DST/AIDS; prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; saúde ambiental; 

promoção da Cultura de Paz e prevenção das violências e acidentes. 

 

Etnolinguagem – Levantamento, pesquisa e análise de linguagem (figuras de linguagem 

regional, dialetos, formas comunicativas em comunidades tradicionais), textos folclóricos e 

dados etnológicos, verificados em comunidades tradicionais (comunidades quilombolas, 

ribeirinhas, indígenas, etc), a fim de garantir os processos de preservação e valorização das 

diferentes formas comunicativas territoriais. 

 

Leitura e Produção Textual – Desenvolvimento de atitudes e práticas que favoreçam a 

constituição de leitores assíduos a partir de procedimentos didáticos criativos, seduzindo os 

estudantes às diferentes possibilidades de leitura e de criação de textos. Incentivo à leitura 

de obras que permitam aos estudantes encontros com diferentes gêneros literários e de 

escrita, especialmente no que se refere ao ler para apreciar/fruir, conhecer e criar. 



  
Matemática – Potencialização de aprendizagens matemáticas significativas por meio de 

resoluções de problemas, mobilizando os recursos cognitivos dos estudantes. 

 

 AGROECOLOGIA 

 

A atividade de agroecologia envolve ações de educação ambiental voltadas para a 

construção de valores sociais, conhecimentos e competências que promovam a 

sustentabilidade socioambiental e a qualidade de vida. Ela envolve processos educativos 

baseados na agricultura familiar, no resgate da cultura tradicional local e na valorização da 

biodiversidade, princípios fundamentais para apoiar a escola na transição para a 

sustentabilidade. 

A agroecologia recupera antigas técnicas de povos tradicionais e das culturas locais, 

agregando a esses saberes os conhecimentos científicos acumulados sobre o cuidado com 

o solo, o manejo da terra, o cultivo das diversas espécies vegetais em equilíbrio com a fauna 

local. Seuobjetivo é estimular o debate sobre a produção de alimentos, a segurança 

alimentar, o resgate de cultivos originais, a proteção da biodiversidade, a qualidade de vida 

e a sustentabilidade socioambiental. Respeitando-se os ecossistemas de cada localidade, 

as atividades agroecológicas podem ser desenvolvidas de diversas formas, entre as quais: 

 

Canteiros Sustentáveis – Desenvolvimento de experiências de cultivo de plantas 

medicinais, canteiros de hortaliças, mudas de espécies nativas para o reflorestamento de 

áreas degradadas, resgate de cultivos originais do bioma da região e tecnologias de manejo 

sustentável de plantas; (Assim, é possível construir uma horta, que pode servir como fonte 

de alimentos para a merenda escolar, viveiros destinados a produzir mudas de espécies 

nativas para o reflorestamento de áreas degradadas, farmácias vivas, formadas por plantas 

com propriedades medicinais e outros canteiros sustentáveis compatíveis com o bioma 

local.). 

 

COM-VIDA – Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida – Coletivo escolar que 

promove o diálogo e pauta decisões sobre a sustentabilidade socioambiental, a qualidade 

de vida, o consumo e alimentação sustentável e o respeito aos direitos humanos e à 

diversidade. Este colegiado envolve estudantes, professores, gestores, profissionais de 

apoio e comunidade com o objetivo de trabalhar a educação ambiental na escola, 

estabelecendo relações da comunidade escolar com seu território em busca de melhoria da 

qualidade de vida. A constituição desse coletivo é fundamental para o planejamento das 

ações e o acompanhamento da transição das escolas rumo à sustentabilidade nas suas 

distintas dimensões (social, econômica, ética e cultural), fazendo pequenas adaptações na 

estrutura física da escola e promovendo o debate sobre a Pegada Ecológica2 da escola e as 

possibilidades de redução do impacto dos estilos de vida e padrões de consumo sobre o 

planeta. 

 

Conservação do Solo e Composteira (ou Minhocário) – A atividade visa o consumo 

sustentável e a gestão de resíduos convidando os estudantes a debater sobre o cuidado 

com o meio ambiente, o consumo consciente, a geração de lixo e seus impactos, a 

importância da coleta seletiva e do descarte adequado. A construção de uma composteira 

ou um minhocário para processar o lixo orgânico gerado na escola, produzindo um material 



  
fértil que pode ser utilizado como adubo em hortas e plantações ou até mesmo 

biocombustível, em associação com outras escolas, é o objetivo desta atividade. 

 

Cuidado com Animais – Atividades de estudo dos animais de cada região, diferentes 

espécies e suas características, manejo, hábitos alimentares, tratamento de dejetos, 

cuidado sanitário com fitoterapia e homeopatia e demais tecnologias apropriadas e 

sustentáveis. A aprendizagem de sala de aula e laboratório pode ser aplicada em visitas e 

oficinas nas propriedades dos estudantes e/ou entorno da escola. 

 

CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 

Brinquedos e Artesanato Regional – Os brinquedos e o artesanato enquanto 

manifestações da cultura popular permitirão criação e confecção de objetos utilitários feitos 

manualmente. Partindo dos conhecimentos e saberes locais, a técnica deve ser percebida 

enquanto elemento cultural vivo nas comunidades, pois é passada de pai para filho. O 

artesão expressa em sua arte, espontaneidade, crenças, tradições e saberes, manifestando 

experiências e visão de mundo, a partir de suas produções artesanais concebidas na arte 

popular regional de determinado território. 

 

Contos – Incentivar a prática de leitura e contação de histórias junto aos estudantes e à 

comunidade, a fim de promover a saúde e a educação por meio da cultura popular a partir 

do legado da literatura de contos. 

 

Etnojogos – Diversidade etnocultural na educação física escolar, objetivando a preservação 

de jogos tradicionais, brincadeiras e manifestações esportivas regionais (cabo de guerra, 

atletismo, corrida com tora, futebol de cabeça, jogo com tacos, etc.). 

 

Literatura de Cordel – Aprendizado de estruturas básicas de literatura, envolvendo leitura, 

interpretação e improvisação por meio de vivências coletivas com crianças e adolescentes. 

Desenvolvimento sociocultural pela valorização, reconhecimento e recriação das culturas 

populares e iniciação à literatura de cordel como linguagem, manifestação cultural e prática 

socializadora. 
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COMPARECIMENTO DO(A) EDUCADOR(A) 

 

MÊS:

Nº Dias Não Trabalhados:

DATA SABER NECESSÁRIO/CONTEÚDOS ASSINATURA

Nº Dias Trabalhados:

Assinatura do Professor Comunitário: _______________________________________________________________________                                                                                                                                                                           

Assinatura do Coordenador Pedagógico: ____________________________________________________________________                                                                                                                                   

Assinatura do Gestor: ___________________________________________________________________________________

 

PLANEJAMENTO

Nº Dias Compensados:

ATIVIDADE COMPLEMENTAR:

Nº Dias Letivos:

 

MÊS:

Nº Dias Não Trabalhados:

DATA SABER NECESSÁRIO/CONTEÚDOS ASSINATURA

Nº Dias Trabalhados:

Assinatura do Professor Comunitário: _______________________________________________________________________                                                                                                                                                                           

Assinatura do Coordenador Pedagógico: ____________________________________________________________________                                                                                                                                   

Assinatura do Gestor: ___________________________________________________________________________________

 

PLANEJAMENTO

Nº Dias Compensados:

ATIVIDADE COMPLEMENTAR:

Nº Dias Letivos:

 

Assinatura do(a) Professor(a) Comunitário(a): _______________________________________________________________________                                                                                                                                                                          
Assinatura do(a) Coordenador(a) Pedagógico(a): ____________________________________________________________________                                                                                                                                   
Assinatura do(a) Gestor(a): _____________________________________________________________________________________ 
 

 



  

 

N° EDUCANDO(A): 

TURMA DE ORIGEM 
EDUCANDO(A)  UTILIZA TRANSPORTE 

ESCOLAR? 

 

(   ) SIM          (   ) NÃO 

ALGUMA OBSERVAÇÃO RELEVANTE SOBRE A SAÚDE DO(A) 

EDUCANDO(A)? QUAL? 

 

 

 

ANO/ SÉRIE: TURMA: 

 

ACOMPANHAMENTO DE FREQUÊNCIA 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: N° DE 
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O acompanhamento da frequência deve ser assinalada com ( . ) para presença e com  letra F para ausência. 
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FALTAS  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 

FEV 
                                

MAR 
                                

ABR 
                                

MAI 
                                

JUN 
                                

JUL 
                                

AGO 
                                

SET 
                                

OUT 
                                

NOV 
                                

DEZ 
                                

TOTAL DE FALTAS  
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR: N° DE 
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OBSERVAÇÕES: (Anotações relevantes ao processo de ensino e aprendizagem) 
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PILAR APRENDIZAGEM INDICADORES 
UNIDADE  

OBSERVAÇÕES 1° SEMESTRE 
I II III IV 

C
O

N
H

E
C

E
R

 

Acessar e obter 
informações 

Manuseia livros e revistas      
 

___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 

Navega na internet     

Destaca informações de textos     

Pesquisa informações de diversas fontes     

Contar histórias 
Narra histórias literárias     

Narra histórias vivenciadas     

Escrever 
Redige textos narrativos     

Cria textos em diversos gêneros     

Ler 

Lê um livro por semana     

Lê mais de um livro por semana     

Realiza leiturascom autonomiaconforme suas preferências     

Estudar 

Realiza leituras sobre temas das atividades duas vezes por semana     

Participa nas discussões dos temas     

Argumenta e defende suas ideias     

Fazinter-relação entre os saberes da vida e os saberes da escola     

Interpreta e sistematiza os conhecimentos estudados     

Utiliza os conhecimentos matemáticos para resolver situações problemas do seu cotidiano     

Conhece e aprecia obras clássicas e contemporâneas.     

C
O

N
V

IV
E

R
 

Usufruir de 
amizades 

Demonstra afeto com os colegas     

Pedi ajuda aos colegas     

Atende ao pedido de ajuda dos colegas     

Trabalhar em 
equipe e 
relacionar-se com 
o outro 

Dialoga em situação de conflito     

Inicia, desenvolve e conclui trabalhos em equipe     

Reconhece as diversas contribuições ao trabalho realizado (sua e do outro)     

Convive com as diferenças de maneira respeitosa     

Demonstra atitudes de cuidado consigo mesmo e com o outro     

É sensível para escutar o outro     

Tem disposição para liderança     

Ser responsável 

Cumpre os combinados     

Participa de decisões coletivas e as sustenta     

Demonstra cuidado com os materiais utilizados nas atividades     

Tem cuidados com o seu corpo e com a sua saúde     

Solidarizar-se 

Atento aos problemas que afetam as pessoas do seu entorno     

Participa de mobilizações e ações que resolvam problemas coletivos     
OBSERVAÇÕES 2° SEMESTRE 

Demonstra atitude de apoio a colegas com eventuais dificuldades     

F
A

Z
E

R
 

Dançar  

Articula ritmo e movimento      
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
________________________________________ 
 

Desloca-se no espaço com desenvoltura     

Realiza coreografias     

Identifica características culturais e regionais     

Praticar atividades 
de esporte e lazer 

Utiliza estratégias dentro de um conjunto de regras para alcançar uma meta     

Cria estratégia para alcançar uma meta     

Capacidade de manter o interesse no desafio do jogo     

Atuar em peça 
teatral 

Memoriza texto roteirizado     

Cria personagens     

Contracena com outros personagens     

Apreciação e 
criação musical 

Aprecia e reconhece diferenciados gêneros musicais     

É capaz de criar ou reproduzir diferentes ritmos musicais     

S
E

R
 

Gostar de 
participar 

Assíduo(a) nas atividades     

Demonstra interesse e prazer em realizar as atividades     

Valorizar a vida 

Reconhece sua importância no grupo     

Relaciona alimentação com os benefícios para o seu corpo e a saúde     

Demonstra cuidado com a integridade física dos colegas, animais e plantas     

OUTROS INDICADORES ESPECÍFICOS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

ATIVIDADE APRENDIZAGEM INDICADORES 

UNIDADE 

I II III 
 

IV 
 

  

     
 

 
 

    

 
 

    
 
 

Conceitos: 

AC – A CONSTRUIR 

EC – EM CONSTRUÇÃO 

C - CONSTRUÍDO 

  

     

 
 

    

 
 

    

  

     

 
 

    

     

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
Aspectos Cognitivos e Sócio-formativos 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


