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HINO NACIONAL  

            Parte I                                                                Parte II 

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! 

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 



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”. 

 

 

                                   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.

REGISTRO DAS HABILIDADES A SEREM TRABALHADAS
As habilidades que deverão ser trabalhadas no ciclo estão divididas por ano de escolarização.

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 registrado com um X o nível de aprendizagem alcançado pelo
educando, de acordo com o exemplo abaixo:

  DEFINIÇÕES CONCEITOS L.Portugue
sa

Matemática Ciências História Geografia Artes

O  estudante  demonstrou  ter
construído as habilidades instituídas.

C X X X

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

EC X X

O estudante  apresenta  fragilidade  na
maioria das habilidades instituídas

CI X

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

AC

 Esta ficha contempla também as observações acerca dos Aspectos Qualitativos dos educandos, que
serão avaliados por unidade e registrado de acordo com a legenda:

(MF) Muita Frequência 
( PF) Pouca Frequência
( NR )  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 azul e 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 no 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

Rubrica do
Professor

Período de Recuperação Final:



Assinatura do Coordenador Pedagógico: ______________________________________
Assinatura do Gestor: _____________________________________________________

HABILIDADES

LÍNGUA PORTUGUESA
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ORAL (falar/ouvir)

4º ANO ESCOLARIZAÇÃO
H4 Ouve com atenção textos lidos ou contados estabelecendo conexões com os conhecimentos prévios, crenças e valores. 
H4 Opina e comenta sobre temas e assuntos discutidos em classe: textos lidos pelo professor, revistas, livro, entrevista,

seminário, entre outros. 
H4 Ajusta a sua fala, em situações de exposição pública e em função das reações dos interlocutores (controlar a própria

fala). 
H4 Descreve fatos e acontecimentos apoiando-se em textos escritos e/ou vivências cotidianas. 
H4 Organiza roteiro para realização de entrevistas. 

EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ORAL (falar/ouvir)
5º ANO ESCOLARIZAÇÃO

H5 Opina sobre assuntos discutidos em classe; textos lidos pelo professor, revista ou livros. 

H5 Utiliza a entonação, a dicção e postura em situações comunicativas, diferenciando textos formais e informais. 
H5 Demonstra escuta ativa aos diferentes textos ouvidos em situações comunicativas direta ou mediada. 
H5 Conta, reconta e dramatiza textos, respeitando o sentido, sequência lógica e temporal. 

EIXO TEMÁTICO: PRÁTICAS DE LEITURA (Ler)
4ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H4 Utiliza recursos variados para esclarecimento de dúvidas na leitura: consulta a dicionário, gramática, enciclopédias, etc.
H4 Identifica o tema e a finalidade de textos de diferentes gêneros. 
H4 Infere informações explícitas e implícitas em um texto. 
H4 Identifica o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 
H4 Identifica os efeitos de humor e ironia em textos variados. 
H4 Identifica o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. 
H4 Identifica o efeito ou sentido decorrente do uso da pontuação e outras notações. 

EIXO TEMÁTICO: PRÁTICAS DE LEITURA (Ler)
5ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H5 Identifica  a  finalidade  do texto,  mobilizando conhecimentos  prévios  sobre  o formato do gênero,  tema ou assunto
principal. 

H5 Lê textos, interagindo o sentido e identificando o assunto principal. 
H5 Localiza informações implícitas e explícitas no texto. 
H5 Infere o sentido de palavras ou expressões a partir do contexto, utilizando o verbete de dicionário. 

EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ESCRITA (Produzir)
4ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H4 Produz textos preocupando-se com seu planejamento, redação, revisão e apresentação. 

H4 Estabelece regularidades ortográficas e percebe as irregularidades. 
H4 Faz uso dos recursos do sistema de pontuação na divisão do texto em frases. 
H4 Redige texto levando em conta o gênero, de acordo com a finalidade, contexto e produção. 

EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ESCRITA (Produzir)
5ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H5 Produz textos considerando o destinatário, a sua finalidade e as características do gênero.  
H5 Faz uso da pontuação na produção de textos.
H5 Emprega corretamente a acentuação das palavras, relacionando-a a tonicidade.
H5 Utiliza o dicionário, livros, internet, revistas e jornais, como fonte de pesquisa para resolver dúvidas ortográficas.
H5 Planeja, redige e revisa textos, utilizando-as como estratégias de escrita.

EIXO TEMÁTICO: ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA

HABILIDADES A SEREM TRABALHADAS



4ª ANO ESCOLARIZAÇÃO
H4 Identifica padrões ortográficos na escrita. 
H4 Estabelece relações entre a acentuação e tonicidade 
H4 Identifica o sentido de uso dos sinais de pontuação. 
H4 Aplica regra geral de concordância verbal e nominal. 
H4 Explora o emprego de vocabulário de acordo com o assunto tratado. 
H4 Emprega os tempos verbais (passado, presente e futuro) 

EIXO TEMÁTICO: ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA
5ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H5 Verifica a aplicabilidade das regras ortográficas e pontuação. 
H5 Relê, reflete e ajusta a sua escrita, considerando a concordância nominal e verbal. 
H5 Verifica o significado das palavras, fazendo uso do dicionário. 
H5 Analisa a qualidade do texto, acrescentando os recursos morfológicos. 

MATEMÁTICA
EIXO TEMÁTICO: NÚMEROS E OPERAÇÕES

4ª ANO ESCOLARIZAÇÃO
H4 Reconhece e utiliza os números naturais e racionais no contexto diário.
H4 Compreende e utiliza as regras do sistema de numeração decimal, para leitura, escrita, comparação e ordenação de

números naturais de qualquer ordem de grandeza.
H4 Reconhece o uso de porcentagem no contexto diário, resolvendo cálculos simples.
H4 Analisa,  interpreta,  formula  e  resolve  situações-problema,  compreendendo  diferentes  significados  das  operações

envolvendo números naturais.
H4 Resolve e compreende o processo das operações com números naturais, por meio de estratégias pessoais e técnicas

convencionais.
H4 Desenvolve estratégias de verificação e controle de resultados pelo uso do cálculo mental e da calculadora.

EIXO TEMÁTICO: NÚMEROS E OPERAÇÕES
5ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H5 Compreende e utiliza as regras  do Sistema de Numeração Decimal, para leitura, escrita, comparação e ordenação de
números naturais de qualquer ordem de grandeza.

H5 Emprega os termos: unidade, dezena, centena, milhar para identificar seus respectivos agrupamentos.

H5 Calcula o resultado de adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais.

H5 Identifica a localização de números racionais representados na forma decimal na reta numérica.

H5 Resolve problemas com números racionais expressos na forma decimal envolvendo diferentes significados da adição
ou subtração.

H5 Lê, escreve, compara e ordena representações fracionárias de uso frequente.

EIXO TEMÁTICO: ESPAÇO E FORMA
4ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H4 Descreve, interpreta e representa a posição de uma pessoa ou objeto no espaço,  sob diferentes pontos de vista.

H4 Faz representação do espaço, utilizando maquetes.

H4 Reconhece semelhanças e diferenças entre os corpos redondos.
H4 Reconhece semelhanças e diferenças entre poliedros, identificando elementos como faces, vértices e arestas, assim

como, em corpos redondos.
H4 Explora características de algumas figuras planas: rigidez, triangular, entre outros.

EIXO TEMÁTICO: ESPAÇO E FORMA
5ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H5 Identifica propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais
com suas planificações.

H5 Identifica  os  quadriláteros  observando  as  posições  relativas  entre  seus  lados  (paralelos,  concorrentes,
perpendiculares).

H5 Compõe e decompõe figuras  planas,  identificando que qualquer polígono pode ser composto a partir  de figuras
triangulares.

EIXO TEMÁTICO: GRANDEZAS E MEDIDAS
4ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H4 Reconhece e utiliza unidades de medidas como metro, centímetro, quilômetro, grama, miligrama, quilograma, litro,
mililitro, metro quadrado, alqueire, entre outros.

H4 Reconhece e utiliza unidades de tempo e de temperatura.



H4 Utiliza o sistema monetário brasileiro em situações-problema.

EIXO TEMÁTICO: GRANDEZAS E MEDIDAS
5ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H5 Estima a medida de grandezas utilizando unidades de medidas convencionais ou não.
H5 Resolve problemas significativos utilizando unidades de medidas padronizadas como km/m/cm/mm/ kg/g/ l/ ml.
H5 Estabelece relações entre o horário de início e término e/ ou intervalo da duração de um evento ou acontecimento.
H5 Estabelece trocas entre cédulas, moedas do sistema monetário brasileiro a partir de situações – problema.
H5 Estabelece relações entre unidades usuais de medida de uma mesma grandeza.

EIXO TEMÁTICO: TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
4ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H4 Coleta, organiza e descreve dados.
H4 Lê e interpreta dados apresentados por meio de listas, tabelas,  diagramas e gráficos  e realiza construção dessas

representações.
EIXO TEMÁTICO: TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO

5ª ANO ESCOLARIZAÇÃO
H5 Lê e interpreta dados apresentados em tabelas e gráficos.
H5 Interpreta e obtém a média aritmética.
H5 Explora  a  ideia  de  probabilidade  em  situações-problema  simples  e  utiliza  as  informações  dadas  para  avaliar

probabilidades.
H5 Interpreta informações contidas em textos jornalísticos, científicos, entre outros, construindo gráficos e tabelas com

base em informações contidas nos mesmos.

HABILIDADES
HISTÓRIA

EIXO TEMÁTICO: IDENTIDADE PESSOAL – Quem sou eu/Com quem convivo/Como vivo
4ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H4 Analisa  nas  diferentes  manifestações  culturais,  fatores  de  construção  de  identidade  e  de  estabelecimento  de
diferenças sociais e históricas.

H4 Constata a multiplicidade de origens das pessoas do seu meio social.
H4 Constrói sínteses históricas,  relacionando os momentos significativos da história local com a história regional  e

nacional.
H4 Localiza em mapas os locais de origem da população que constitui a sua comunidade.
H4 Reconhece as formas de organização social dos povos indígenas e africanos.
H4 Identifica principais problemas enfrentados pela população de Camaçari.

EIXO TEMÁTICO: O SER HUMANO, SEUS DIFERENTES MODOS DE VIVER E SUA CULTURA NOS
VÁRIOS TEMPOS E ESPAÇOS HISTÓRICOS – Organizações e lutas de grupos sociais e étnicos e organizações

políticas e administrações urbanas.
5º ANO ESCOLARIZAÇÃO

H5 Enumera problemas sociais e econômicos que dificultam o exercício da cidadania plena da população.
H5 Interpreta realidades históricas estabelecendo relações entre diferentes fatos e processos sociais.
H5 Compara os processos de formação socioeconômicos da sociedade brasileira.
H5 Identifica características de diferentes patrimônios étnico-culturais e artísticos.
H5 Relaciona a história e a cultura africana com a formação do povo brasileiro.

H5 Representa o espaço histórico utilizando-se de diversas formas de registro.
H5 Percebe os contrastes sócio-econômicos existentes no Brasil.

HABILIDADES
GEOGRAFIA

EIXOS TEMÁTICOS: INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO
4ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H4 Valoriza a técnica e a tecnologia em  prol da preservação e conservação do meio ambiente e da manutenção da
qualidade de vida.

H4 Compreende a importância do trabalho humano na produção e utilização de recursos técnicos e tecnológicos,
percebendo benefícios e prejuízos por eles causados.

EIXOS TEMÁTICOS: INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO
4ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H5 Compreende como a tecnologia influencia na construção e transformação das paisagens e na vida em sociedade.
H5 Reconhece formas e possibilidades de se relacionar e  transformar a  natureza condenando desperdício e uso



predatório da natureza.
H5 Produz e realiza leitura e interpretação de mapas simples.
H5 Utiliza algumas convenções cartográficas: direção, orientação, sistema de cores, legendas, divisão e contorno

dos mapas políticos, pontos cardeais para compreensão de mapas, maquetes e roteiros.
H5 Localiza as regiões brasileiras e seus respectivos estados e capitais.
H5 Localiza  e  interpreta  informações  nos  mapas  sobre  clima,  vegetação,  relevo,  hidrografia  e  distribuição  da

população.

EIXO TEMÁTICO: DISTÂNCIAS E VELOCIDADES NO MUNDO URBANO E RURAL
4ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H4 Reconhece a história dos meios de comunicação e sua influência na vida das pessoas no mundo urbano e no mun-
do rural.

H4 Compreende as funções dos meios de transportes nas dimensões urbanas e rurais.
EIXO TEMÁTICO: DISTÂNCIAS E VELOCIDADES NO MUNDO URBANO E RURAL

5ª ANO ESCOLARIZAÇÃO
H5 Identifica e descreve características do relevo, clima, vegetação e hidrografia nas regiões brasileiras.
H5 Observa, descreve e compara paisagens por meio de fotos e mapas.

EIXO TEMÁTICO:
O PAPEL DAS TECNOLOGIAS NA CONSTRUÇÃO DE PAISAGENS URBANAS E RURAIS

4ª ANO ESCOLARIZAÇÃO
H4 Percebe o papel das tecnologias na construção de paisagens urbanas e rurais.
H4 Observa, descreve, explica e compara imagens expressas em diferentes portadores: maquetes e plantas, fotogra -

fias, textos, mapas, vídeos.
H4 Realiza   leitura  e  produção  de  mapas  simples,  maquetes  e  roteiros  compreendendo  as  noções  de  distancia,

direção, proporção e orientação geográfica.

H4 Localiza informações referentes ao relevo, clima, distribuição da população, dos bens econômicos, contidas nos
mapas.

H4 Reconhece os diferentes ritmos e tipos de trabalho da cidade e do campo.
H4 Identifica as formas de moradia e organização e distribuição da população.
H4 Relaciona os diferentes hábitos cotidianos, expressões culturais e de lazer da população urbana e rural.
H4 Distingue diferentes paisagens urbanas e rurais brasileiras.

EIXO TEMÁTICO:
O PAPEL DAS TECNOLOGIAS NA CONSTRUÇÃO DE PAISAGENS URBANAS E RURAIS

5ª ANO ESCOLARIZAÇÃO
H5 Reconhece que o povo brasileiro se constituiu da mistura de diversos povos.
H5 Compreende a influência da imigração no crescimento populacional.
H5 Respeita os diferentes modos de vida e valores de outros grupos sociais distantes no tempo e no espaço.

HABILIDADES

CIÊNCIAS
EIXO TEMÁTICO: SER HUMANO E SAÚDE

4ª ANO ESCOLARIZAÇÃO
H4 Reconhece o funcionamento, os ritmos, alterações e transformações que ocorrem no seu corpo e no corpo do outro.
H4 Utiliza o seu corpo como forma de expressão, de sentimentos, desejos e ideias.
H4 Demonstra atitude de cuidado quanto à nutrição, higiene e qualidade das relações sociais.

EIXO TEMÁTICO: SER HUMANO E SAÚDE
5ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H5 Percebe a inter-relação entre os aspectos psicológicos, sociais e físicos para o pleno estado de saúde do ser humano.
H5 Reconhece o funcionamento, os ritmos, alterações e transformações que ocorrem no seu corpo e no corpo do outro.

H5 Demonstra atitude de cuidado quanto à nutrição, higiene e qualidade das relações sociais.

EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE
4ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H4 Percebe que a poluição dos ambientes, provocadas pelo homem, promove o desequilíbrio ambiental e transforma o
ambiente natural.

H4 Reconhece e compara evidencias de transformações ocorridas em experimentos, situações do cotidiano ou no am-
biente, por exemplo, no ciclo da água, nos materiais recicláveis, na corrosão, na culinária, entre outros.

H4 Elabora hipóteses sobre as relações entre os recursos naturais e os materiais produzidos.



EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE
5ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H5 Estabelece relações entre os solos, a água e os seres vivos nos fenômenos de permeabilidade, fertilidade e erosão.
H5 Reconhece materiais recicláveis e processos de tratamento de alguns materiais de lixo, matéria orgânica,  papel,

plástico, entre outros.
H5 Identifica as causas e consequências da poluição da água, do ar, do solo.

EIXO TEMÁTICO: RECURSOS TECNOLÓGICOS E SOCIEDADE
4ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H4 Compreende a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, distinguindo usos corretos e necessários
daqueles prejudiciais ao equilíbrio da natureza e ao homem.

H4 Identifica  os  diversos  meios  de  registros  de  informações  e  sabe  utilizá-los  como  subsídios  para  comparar,
interpretar e descrever informações sobre o tema em estudo.

EIXO TEMÁTICO: RECURSOS TECNOLÓGICOS E SOCIEDADE
5ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H5 Identifica  os  diversos  meios  de  registros  de  informações  e  sabe  utilizá-los  como  subsídios  para  comparar,
interpretar e descrever informações sobre o tema em estudo.

H5 Utiliza-se de instrumentos variados para identificar, classificar, comparar e qualificar objetos.

HABILIDADES

ARTES
EIXO TEMÁTICO:

 Produção / Fruição (apreciação) / Reflexão (contextualização)
4ª ANO ESCOLARIZAÇÃO

H4 Cria e constrói formas plásticas e visuais em espaços diversos (bidimensional e tridimensional).
H4 Analisa nas diferentes manifestações culturais os fatores de construção de identidade através das diferenças.
H4 Diferencia diversos  modos de vida através de manifestações culturais.
H4 Apresenta interesse e respeito pela própria produção, dos colegas e de outras pessoas.

EIXO TEMÁTICO:
 Produção / Fruição (apreciação) / Reflexão (contextualização)

5ª ANO ESCOLARIZAÇÃO
H5 Elabora  registros  pessoais  para  sistematização  e  assimilação  das  experiências  com formas  visuais  e  fontes  de

informação.
H5 Compreende as formas de produção, comunicação e expressão ao longo da história da humanidade.

H5 Identifica através da análise crítica os elementos e formas visuais na configuração do ambiente cotidiano.
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Participação nos Programas:  Bolsa Família:   (  ) Sim (  ) Não                         Mais Educação:  (  ) Sim  (   ) Não
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O estudante construiu as 
habilidades propostas.

C

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

E
C

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

C
I

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

A
C

O estudante construiu as 
habilidades propostas.

C

Os campos acima  deverá ser marcado com X

RECUPERAÇÃO FINAL –  ( Para as turmas de 5º ano)
DEFINIÇÕES E  CONCEITOS L. Port. Mat. Cienc. Hist. Geog. Artes Ed. Fisica

O estudante construiu as habilidades propostas. C

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

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

CI

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

AC

O estudante construiu as habilidades propostas. C

(   ) Aprovado                                                                         (   ) Reprovado                                                           (  ) Aprovado pelo conselho de Classe
Observações da secretaria.

  

Critérios Qualitativos I
Unidade

II
Unidade

III 
Unidade

Realiza as atividades  para classe
Desenvolve a compreensão e adesão 
dos valores na de escola, espirito de 
cidadania e civilidade.
Realiza as atividades para casa
Respeita opiniões diferentes e é 
participativo nas diversas  situações do 
cotidiano escolar
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PARECER DESCRITIVO INICIAL

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

________________________________________________________________________

Língua Portuguesa

Matemática

Outras áreas do conhecimento ( Ciências, História, Geografia e Artes )



PARECER DESCRITIVO PARCIAL

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

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Matemática

Outras áreas do conhecimento ( Ciências, História, Geografia e  Artes )

Língua Portuguesa
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PARECER DESCRITIVO

ESCOLA

NOME DO (A) EDUCANDO A)

CICLO DE APRENDIZAGEM II
(    )     4° ANO     (     )      5° ANO  

       (   )Parecer Parcial (   )Parecer Final
Parecer Legenda L.Port. Mat. Ciências Hist. Geog. Arte Ed. 

Fisica
O estudante construiu as habilidades propostas. C

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

EC

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

CI

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

AC

LINGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA

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

LEGENDA:    C -  76 %  -  100%                EC -  51%  -  75%                 CI -  26 %  -   50%             AC -  1%  -  25%

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

Camaçari, _______ de _____________________ de ______.

            Coordenador (a) Pedagógico (a)                                     Professor ( a) Responsável
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FICHA DE ANOTAÇÕES  
 EDUCANDO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

EDUCANDO:

FICHA DE ANOTAÇÕES  
 EDUCANDO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

EDUCANDO:




