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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”. 

 

 

 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE CAMAÇARI 



ORIENTAÇÕES PARA O USO DO DIÁRIO 
 
 
 

O Diário Pedagógico 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 

professor e pelo educando(a) durante todo o semestre. Para que esses registros aconteçam de 

forma clara e satisfatória será necessário observar as seguintes orientações: 

 

 

 O Diário Pedagógico, após as aulas, deve permanecer na Secretaria da Unidade Escolar e arquivado 

na ao final de cada Eixo. 

 

 Manter atualizado o registro sobre os temas das aulas com a rubrica do professor e as respectivas 

datas; 

 

 O professor deverá fazer dois registros no Diário sobre os temas das aulas quando se tratar de aulas 

geminadas; 

 

 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 registros, pareceres descritivos e 

conceitos; 

 

 Descrever, bimestralmente, o desenvolvimento da aprendizagem do(a) educando(a), em conselho de 

classe, de forma legível, conforme critérios e orientações estabelecidos pela política de Educação de 

Jovens e Adultos;  

 

 Evitar rasuras no preenchimento do Diário. Caso aconteça, comunicar imediatamente a Secretária 

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

 

 Apenas a Secretaria da Unidade Escolar poderá acrescentar o nome de novo(a) educando(a) no 

Diário;  

 

 Em caso de transferência, será anexado ao Histórico Escolar; uma cópia do Parecer Descritivo Final. 
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RESULTADO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

Ao final do acompanhamento bimestral do percurso da aprendizagem do educando será importante considerar os 
conhecimentos construídos, destacando os aspectos cognitivos (AC) e os aspectos sócio-formativo (SF), mediados 
pelo estudo das áreas de conhecimento presentes na aprendizagem desejada (AP), assim: 

 

Aspectos cognitivos Aspectos sócio-formativos 
AC1 – participação nas discussões dos temas 
AC2 – argumentação e defesa das idéias 
AC3 – produção oral/sinalizada/artística 
AC4 – produção escrita 
AC5 – posicionamento crítico 
AC6 – interpretação e sistematização dos 

conhecimentos estudados 
AC7 – inter-relação entre os saberes da vida e os 

saberes da escola 

SF1 – apresenta disposição coletiva para a construção 
das atividades 

SF2 – convive com as diferenças 
SF3 – tem responsabilidade com o outro 
SF4 – é sensível para escutar o outro 
SF5 – está aberto para o diálogo na construção da 

aprendizagem 
SF6 – usa os conhecimentos escolares na vida 

cotidiana 
SF7 – tem disposição para liderança 

 
Aprendizagem desejada: Área de Conhecimento - LINGUAGENS (Língua Portuguesa, Língua 
Estrangeira, Artes e Atividades Laborais e Matemática) 
 

ADL1 - Conhecer e valorizar as diferentes variedades do português, procurando combater o preconceito 
lingüístico. 
ADL2 - Reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como instrumento adequado e eficiente 
na comunicação cotidiana. 
ADL3 - Valorizar as diferentes opiniões, como possibilidades diferenciadas de compreensão do mundo. 
ADL4 - Posicionar-se de forma crítica diante de textos que refletem situações do cotidiano, de modo a 
reconhecer a pertinência dos argumentos utilizados, posições ideológicas subjacentes e possíveis 
conteúdos discriminatórios neles veiculados.  
ADL5 - Reconhecer que o domínio dos usos sociais da linguagem oral e escrita pode possibilitar a 
participação política cidadã, e também transformar as condições dessa participação, conferindo-lhe 
melhor qualidade. 
ADL6 - Preocupar-se com a qualidade das produções escritas próprias, tanto no que se refere aos 
aspectos formais – discursivos, textuais, gramaticais, convencionais, quanto a apresentação estética. 
ADL7 - Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e escritos, de modo a atender a 
múltiplas demandas sociais. 
ADL8 - Usar a linguagem oral e escrita para estruturar as experiências vividas e explicar a realidade. 
ADL9 - Analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade de 
avaliação dos textos. 
ADL10 - Aplicar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise linguística para expandir 
sua capacidade de monitoramento das possibilidades de uso da linguagem, ampliando a capacidade de 
análise crítica da realidade sócio- cultural. 
ADL11 - Reconhecer a necessidade de dominar os saberes envolvidos nas práticas sociais mediadas 
pela linguagem como ferramenta para a continuidade da aprendizagem fora da escola. 
ADL12 - Identificar, no universo que o cerca, as línguas estrangeiras que cooperam nos sistemas de 
comunicação, percebendo-se como parte integrante de um mundo plurilíngue e compreendendo o papel 
hegemônico que algumas línguas desempenham em determinado momento histórico. 
ADL13 - Adquirir consciência linguística e consciência crítica dos usos que se fazem da lingua 
estrangeira que esta aprendendo. 
ADL14 - Reconhecer que o aprendizado de uma ou mais línguas lhe possibilita o acesso a bens culturais 
da humanidade construídos em outras partes do mundo. 
ADL15 - Experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem artística. 
ADL16 - Observar as relações entre a arte e a leitura da realidade, refletindo, investigando, indagando, 
com interesse e curiosidade, exercitando a discussão, a sensibilidade, argumentando e 
fazendo/apreciando arte de modo sensível. 
ADL17 - Apreciar e desfrutar dos benefícios advindos da cultura corporal de movimento. 
ADL18 - Valorizar, por meio da consciência corporal, a formação de hábitos de cuidado pessoal e 
coletivo. 
ADL19 - Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o 
mundo à sua volta. 
ADL20 - Comunicar-se matematicamente com o mundo, ou seja, descrever, representar e apresentar 
resultados com precisão e argumentar suas conjecturas. 
ADL21 - Valorizar os conhecimentos matemáticos construídos a partir da prática social. 
ADL22 - Selecionar, organizar e produzir informações relevantes do contexto sócio-econômico cultural, 
para interpretá-las e avaliá-las criticamente. 



ADL23 - Analisar informações e opiniões veiculadas pelos meios de comunicação, suscetíveis da análise 
à luz dos conhecimentos matemáticos. 
ADL24 - Usar a linguagem oral estabelecendo relações entre ela e diferentes representações 
matemáticas. 
ADL25 - Estabelecer relações entre temas da realidade e os temas matemáticos de diferentes campos, 
conectando-os com os conhecimentos de outras áreas curriculares. 
ADL26 - Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da realidade utilizando 
o conhecimento matemático. 
ADL27 - Interagir com seus pares de forma solidária, trabalhando coletivamente na busca de soluções 
para os problemas propostos.  
ADL28 - Identificar aspectos consensuais ou não na discussão de um tema, respeitando o modo de 
pensar dos colegas. 
ADL29 - Sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos matemáticos, 
desenvolvendo a autonomia e a perseverança na busca de soluções das situações- problemas. 
 

Aprendizagem desejada: Área de Conhecimento - ESTUDO DA SOCIEDADE E DA NATUREZA 
(História, Geografia, Ciências) 
 
ADE1 - Estabelecer relações entre a vida individual e social, identificando relações sociais em seu 
próprio grupo de convívio, na localidade, na região e no país. 
ADE2 - Situar acontecimentos gerados do convívio social e localizá-los em multiplicidade de tempos. 
ADE3 - Reconhecer que o conhecimento histórico é parte do conhecimento interdisciplinar construído na 
prática social. 
ADE4 - Compreender que as histórias individuais são partes integrantes de histórias coletivas. 
ADE5 - Questionar a realidade sócio-econômica política e cultural, identificando problemas e possíveis 
soluções. 
ADE6 - Conhecer formas político-institucionais e organizações da sociedade civil que permitam intervir 
sobre a realidade. 
ADE7 - Valorizar o patrimônio sociocultural, respeitando a diversidade étnica/racial, de gênero, 
geracional e social. 
ADE8 - Valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e povos, como condição para 
fortalecer a democracia, lutando contra as desigualdades. 
ADE9 - Reconhecer que a sociedade e a natureza formam um todo integrado. 
ADE10 - Compreender a cidadania a partir das relações entre a sociedade e a natureza, onde todos 
estão ligados afetivamente e  comprometidos com  os valores humanísticos.  
ADE11 - Construir conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à geografia, que permitam conhecer 
o mundo atual em sua diversidade. 
ADE12 - Construir referenciais que possibilitem a intervenção nas questões sócio-ambientais que 
acontecem na localidade e em espaços distantes. 
ADE13 - Conhecer o funcionamento da natureza em suas múltiplas relações. 
ADE14- Compreender o papel das sociedades na construção do território, da paisagem e do lugar. 
ADE15 - Compreender a espacialidade e a temporalidade dos fenômenos geográficos estudados em 
suas dinâmicas e interações. 
ADE16 - Reconhecer a importância do acesso aos bens da natureza por todos os seres humanos. 
ADE17 - Utilizar as diferentes linguagens na leitura da paisagem, interpretando, analisando e 
relacionando as diversas informações sobre o espaço. 
ADE18 - Compreender a ciência como uma atividade humana, histórica associada a aspectos de ordem 
social. Econômica política e cultural. 
ADE19 - Compreender a relação do ser humano com os demais seres vivos e outros componentes do 
ambiente. 
ADE20 - Conhecer as relações no mundo de hoje entre condições de vida, conhecimento científico e 
produção de tecnologias. 
ADE21 - Compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, sabendo elaborar 
juízo sobre seus riscos e benefícios. 
ADE22 - Compreender a saúde pessoal, social e ambiental como bem individual e coletivo que deve ser 
promovido pela ação de diferentes agentes. 
ADE23 - Problematizar situações geradas da prática social a partir de elementos das ciências naturais. 
ADE24 - Saber utilizar conceitos científicos básicos, nas diferentes situações do cotidiano, associados à 
energia, matéria, sistema e equilíbrio de vida. 
ADE25 - Utilizar diferentes fontes para obter informações para a investigação de fatos da realidade  
ADE26 - Valorizar o trabalho de grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a construção do 
conhecimento. 



 

SABERES NECESSÁRIOS 
LINGUAGENS 

I 
Bimestre  

II 
Bimestre  

III 
Bimestre  

IV 
Bimestre 

1. Expõe suas ideias com clareza, participando ativamente das discussões;     

2. Apresenta sequência lógica do pensamento a partir da narração de histórias e relatos de 
experiências; 

    

3. Posiciona-se de forma crítica em relação a diferentes temas tratados;     

4. Argumenta em defesa das próprias ideias;     

5. Compreende a natureza do sistema alfabético (letras, sílabas, sons)     

6. Demonstra atitudes de escuta e diálogo, respeitando os diferentes pontos de vista;     

7. Lê atribuindo sentido apoiado na memória, na ilustração e em outros elementos gráficos; 
    

8. Lê diversos tipos de textos relacionados à realidade sócio-cultural, identificando suas 
diferenças e selecionando dados e informações; 

    

9. Lê utilizando os sinais de pontuação; 
    

10. Escreve com marcas da oralidade; 
    

11. Escreve relatos breves de experiências de vida com sequência lógica das ideias, 
segmentando em parágrafos; 

    

12. Produz texto escrito com coerência, utilizando as classes gramaticais (substantivo, 
artigo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção); 

    

13. Realiza a reescrita de textos conservando as ideias originais; 
    

14. Identifica e escreve diferentes modalidades de texto (textos literários, prosa, poesia, 
textos jornalísticos e textos instrucionais) percebendo as suas funções; 

    

15. Relaciona atividades artísticas às capacidades físicas e aos aspectos da boa postura; 
    

16. Conhece diferentes manifestações artísticas (música, dança, teatro, pintura, escultura, 
etc.) E seu valor para o desenvolvimento da cultura e da identidade dos povos; 

    

17. Conhece e valoriza as manifestações artísticas: Afro-brasileira e Indígena; 
    

18. Valoriza e prática a arte popular (dança de rua, pagode, grafite, samba, reisado, dança de 
salão, cordel, repente, etc.); 

    

19. Utiliza o corpo para expressar as diversas linguagens artísticas (dança, música, teatro, 
pintura, etc.); 

    

20. Realiza e compartilha produções artísticas, expressando e trocando ideias; 
    

21. Utiliza a arte e o corpo como expressão da aprendizagem construída em torno dos 
conhecimentos dos Eixos Temáticos e das Áreas de Conhecimentos; 

    

22. Produz arte utilizando materiais diversos (papel, pedra, barro, tecido, garrafa plástica, 
etc.), criando e recriando formas em diferentes espaços; 

    

23. Participa de projetos/concursos artísticos promovidos pelos setores públicos e privados; 
    

24. Reconhece os números no contexto diário; 
    

25. Utiliza estratégia individual e coletiva para quantificar: contagem, estimativa, 
comparação entre agrupamentos; 

    

26. Compara, ordena, lê, escreve e classifica quantidades que expressem grandezas 
utilizadas no dia- a- dia interpretando os resultados; 

    

27. Compreende o significado do numeral a partir da utilização no cotidiano; 
    

28. Conhece critérios que definem classificação de números ( maior, menor, igual) e regras  
utilizadas em seriação (mais um, dobro, metade, triplo, terça parte);   

    

29. Utiliza números como sistemas de registro e organização de informações; 
    



30. Constrói agrupamentos para facilitar a contagem e a comparação de grandes 
quantidades; 

    

31. Distingue valor absoluto e relativo dos algarismos de acordo com a posição na escrita 
numérica; 

    

32. Identifica o antecessor e o sucessor de números naturais; 
    

33. Realiza cálculo das situações vividas envolvendo as operações fundamentais (adição, 
subtração, multiplicação e divisão) por meio de técnicas convencionais; 

    

34. Compreende a base dez do sistema de numeração decimal (ordem, classe, composição e 
decomposição de números naturais); 

    

35. Estabelece relações entre os valores monetários de cédulas e moedas em situações-
problema do cotidiano; 

    

36. Emprega cálculo mental e escrito para resolver situações-problema envolvendo preços, 
pagamento e troco com cédulas e moedas; 

    

37. Analisa, interpreta formula e resolve problemas do cotidiano envolvendo as operações 
fundamentais; 

    

38. Reconhece os números racionais nas formas de decimal e fracionário no contexto diário; 
    

39. Lê e escreve frações, considerando os exemplos práticos da vida; 
    

40. Reconhece e constrói frações equivalentes a partir de experimentações (recipientes 
graduados, balanças, fita métrica, etc.);  

    

41. Compara e ordena frações, a partir de experimentações, utilizando as expressões:  
“maior do que” “menor do que” “igual a”; 

    

42. Compreende e utiliza as diferentes unidades de medidas (tempo, temperatura, 
comprimento, capacidade, massa, superfície) através de estratégias convencionais e não 
convencionais; 

    

43. Compara grandezas de mesma natureza e identifica unidades de medida através de 
estratégias informais; 

    

44. Conhece as unidades usuais de medida de comprimento (metro, centímetro, milímetro, 
quilômetro), estabelecendo relações entre elas;  

    

45. Mede comprimentos utilizando instrumentos ( fita métrica, trena, régua) em função do 
contexto e da precisão do resultado; 

    

46. Conhece as unidades usuais de medida de capacidade (litro e mililitro), estabelecendo 
relações entre elas;  

    

47. Reconhece as unidades usuais de medida de massa (grama, quilograma e miligrama), 
estabelecendo relações entre elas; 

    

48. Resolve problemas envolvendo conversões entre unidades de medidas usuais; 
    

49. Conhece as unidades usuais de medida de superfície (metro quadrado, quilômetro 
quadrado, centímetro quadrado) estabelecendo relações entre elas;  

    

50. Calcula área do quadrado e do retângulo, por contagem de regiões, verificando quantas 
vezes uma unidade de medida cabe numa determinada superfície; 

    

51. Resolve problema envolvendo relações entre área e perímetro; 
    

52. Desenvolve a noção de ampliação ou redução de escala nas dimensões reais, envolvendo 
medidas de comprimento e superfície (plantas, mapas, guias, itinerários); 

    

53. Identifica características das formas geométricas que estão presentes na natureza e nos 
objetos criados pelo homem e pela mulher; 

    

54. Identifica os sólidos geométricos e formas planas (cubo, quadrado, pirâmide, triângulo, 
paralelepípedo, retângulo, esfera e círculo), percebendo semelhanças e diferenças; 

    

55. Reconhece características comuns aos corpos redondos (esfera, cone e cilindro); 
    

56. Compõe e decompõe sólidos geométricos e figuras planas, identificando diferentes 
possibilidades; 

    

57. Lê e interpreta informações das situações cotidianas em gráficos e tabelas;  
    

58. Compara e estabelece relações entre dados apresentados em diferentes tabelas;     

59. Traduz em tabelas simples e de dupla entrada dados apresentados em gráficos 
numéricos, evidenciando a compreensão das informações; 

    

60. Calcula e interpreta a média aritmética em casos significativos para a compreensão da 
informação 

    



 

SABERES NECESSÁRIOS 
ESTUDO DA SOCIEDADE E DA NATUREZA 

_______ 
Bimestre 

_______ 
Bimestre 

1. Ordena cronologicamente fatos significativos da vida pessoal, empregando unidades de medida do 
tempo (anos, décadas, meses) e considerando os diferentes tempos de vida (infância, juventude, 
adulta e terceira idade); 

  

2. Reconhece, através de exemplos, a diversidade cultural e lingüística dos povos indígenas, valorizando-
a enquanto elementos constitutivos do patrimônio cultural da sociedade brasileira; 

  

3. Identifica traços culturais dos principais grupos étnicos africanos presentes no Brasil, valorizando 
enquanto elementos constitutivos do patrimônio cultural da sociedade brasileira; 

  

4. Conhece fatos e personagens que marcaram a resistência dos indígenas e negros à escravidão na 
História do Brasil; 

  

5. Analisa causas e conseqüências das desigualdades econômicas no Brasil (distribuição de renda, 
exclusão social, inchaço das cidades, violência e fome; 

  

6. Localiza cronologicamente as mudanças políticas na História do Brasil (Independência, proclamação 
da República, etc.); 

  

7. Conhece a Declaração Universal dos Direitos do Homem (da ONU);   

8. Conhece alguns direitos sociais garantidos pela Constituição e relaciona-os com suas vivências e 
acontecimentos da atualidade (direito à educação, à saúde e à vida digna);  

  

9. Conhece os principais direitos trabalhistas e previdenciários garantidos pela legislação brasileira e 
relaciona-os com suas vivências e acontecimentos da atualidade (férias, salário mínimo, 
aposentadoria, direito de greve etc.); 

  

10. Conhece o Estatuto do Idoso relacionando-o com suas vivencias e acontecimentos da atualidade;   

11. Realiza leituras de mapas identificando seu espaço de origem;   

12. Identifica formas de participação individual e coletiva na comunidade desenvolvendo atitudes 
favoráveis a melhoria de suas condições sócio-ambientais (saneamento básico, coleta seletiva, 
reciclagem de lixo, mutirões, movimentos por melhoria de serviços básicos e campanha de 
solidariedade); 

  

13. Observa as diferenças entre o espaço rural e urbano relacionando-os às atividades econômicas 
características do campo e da cidade; 

  

14. Conhece as principais formas de conservação do solo (rodízio, adubação natural e artificial, cobertura 
vegetal);  

  

15. Conhece as principais formações vegetais existentes no território brasileiro (florestas, cerrado, 
caatinga, campos e vegetação costeira) particularmente a cobertura vegetal do  município; 

  

16. Reconhece a Terra como um corpo celeste em movimento;   

17. Localiza, a partir do globo, o interior, a crosta  e a atmosfera terrestre;   

18. Localiza o Brasil e o continente americano no planisfério (mapa mundi) político;   

19. Identifica o esquema corporal (cabeça, tronco e membros) relacionando as funções que cada região 
desempenha; 

  

20. Identifica as estruturas responsáveis pelo movimento, relacionando-as com os problemas posturais ou 
decorrentes de falta ou excesso de exercícios; 

  

21. Identifica a alimentação como mecanismo de manutenção da vida do indivíduo;   

22. Reconhece a importância da higiene do ambiente, da água e dos alimentos na conservação da vida;   

23. Conhece a dinâmica de funcionamento dos órgãos responsáveis pela reprodução e suas implicações na 
vida; 

  

24. Aplica os conhecimentos sobre a reprodução humana para analisar as atitudes pessoais e sociais com 
relação à sexualidade; 

  

25. Discute sobre os cuidados necessários de atenção a saúde dos jovens, adultos e idosos enquanto 
pessoas e enquanto trabalhadores; 

  

26. Reconhece os riscos causados pelo consumo de drogas que provocam dependência física (tabaco, 
álcool, psicotrópicos) e busca conhecer formas de tratamento; 

  

27. Compreende a poluição ou degradação dos ambientes como resultado da impossibilidade de 
reequilíbrio natural causado pela constante intervenção dos seres humanos; 

  



DIAGNÓSTICO INICIAL 

 
Perfil da turma 

Matrícula Inicial: Nº de educandos com necessidades 
educacionais especiais: 

Nº de educandos que possui bolsa família: 

Quantos Adolescentes: Jovens:  Adultos: Idosos: 

 

Perfil da turma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO FINAL DA TURMA 

Matrícula 
Inicial 

Evadidos Nunca 
Frequentou 

(apenas 
matriculou) 

Percurso 
Construído 
(Progressão) 

Em Processo 
(Retenção) 

Transferidos Matrícula Final 

 
 

      
 
 

 

 



TEMAS E SUBTEMAS 

______ BIMESTRE 

TEMA: 

 

Subtema 1: 

 

 

 

Subtema 2: 

 

 

 

Projetos e atividades propostas para o bimestre: 

 

 

 

 

Avaliação 

 

 

 

 

_____ BIMESTRE 

TEMA: 

 

Subtema 1: 

 

 

 

Subtema 2: 

 

 

 

Projetos e atividades propostas para o bimestre: 

 

 

 

 

Avaliação 

 

 

 
 



 

REGISTRO DO EDUCADOR 
Mês / Ano Nº Dias Letivos: Nº Dias Trabalhados Nº dias compensados Nº dias não trabalhados 
     

 

Dia /  
Disciplinas Saber Necessário Rubrica 

     

   

   

   

   

    

   

   

   

   

    

   

   

   

   

 
 

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

    

   

   

   

   

    

   

   

   

   

    

   

   

   

Assinatura do Coordenador Pedagógico: ______________________________________ 
Assinatura do Gestor: _____________________________________________________ 



REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

EDUCANDO: 

 
 
 

  Mês      
 
Dia 

      

01                   

 02                   

03                   

01                   

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                   

Total 
Parcial 

                  

Total 
Geral 

 
Situação 

Final: 

(   ) Transferido 
(   ) Evadido 
(   ) Nunca frequentou 
(   ) Percurso construído 
(   ) Em processo 

 
 
Obs.: A freqüência do educando deve ser assinalada com ( . ) para presença e 
com a letra inicial da disciplina para ausência. 
 

 

Parecer da Aprendizagem ____ Bimestre 
Aspectos cognitivos Conceito 

Aspectos Sócio-
formativos 

Conceito 

AC1 – participação nas 
discussões dos temas 

 SF1 – apresenta 
disposição coletiva 
para a construção das 
atividades 

 

AC2 – argumentação e 
defesa das idéias 

 SF2 – convive com as 
diferenças 

 

AC3 – produção 
oral/sinalizada/artística 

 SF3 – tem 
responsabilidade com 
o outro 

 

AC4 – produção escrita 
 SF4 – é sensível para 

escutar o outro 
 

AC5 – posicionamento 
crítico 

 SF5 – está aberto para 
o diálogo na 
construção da 
aprendizagem 

 

AC6 – interpretação e 
sistematização dos 
conhecimentos estudados 

 SF6 – usa os 
conhecimentos 
escolares na vida 
cotidiana 

 

AC7 – inter-relação entre os 
saberes da vida e os 
saberes da escola 

 SF7 – tem disposição 
para liderança 

 

Quanto ao estudo dos temas/subtemas trabalhados no bimestre Áreas de 
Conhecimento no que se refere à aprendizagem desejada e saberes necessários, o(a) 
educando(a) encontra-se: 

Área de Linguagens Conceito 
Área da Sociedade e 

da Natureza 
Conceito 

1. Língua Portuguesa  2. História  

3. Língua Estrangeira  4. Geografia  

5. Artes  6. Ciências  

7. Matemática  8. Filosofia  

9. IMT - Introdução ao 
Mundo do Trabalho    

 

Parecer da Aprendizagem ____ Bimestre 
Aspectos cognitivos Conceito 

Aspectos Sócio-
formativos 

Conceito 

AC1 – participação nas 
discussões dos temas 

 SF1 – apresenta 
disposição coletiva para 
a construção das 
atividades 

 

AC2 – argumentação e 
defesa das idéias 

 SF2 – convive com as 
diferenças 

 

AC3 – produção 
oral/sinalizada/artística 

 SF3 – tem 
responsabilidade com o 
outro 

 

AC4 – produção escrita 
 

SF4 – é sensível para 
escutar o outro 

 

AC5 – posicionamento 
crítico 

 SF5 – está aberto para 
o diálogo na construção 
da aprendizagem 

 

AC6 – interpretação e 
sistematização dos 
conhecimentos estudados 

 SF6 – usa os 
conhecimentos 
escolares na vida 
cotidiana 

 

AC7 – inter-relação entre os 
saberes da vida e os 
saberes da escola 

 SF7 – tem disposição 
para liderança 

 

Quanto ao estudo dos temas/subtemas trabalhados no bimestre Áreas de 
Conhecimento no que se refere à aprendizagem desejada e saberes necessários, o(a) 
educando(a) encontra-se: 
Área de Linguagens Conceito 

Área da Sociedade e 
da Natureza 

Conceito 

1. Língua Portuguesa  2. História  

3. Língua Estrangeira  4. Geografia  

5. Artes  6. Ciências  

7. Matemática  8. Filosofia  

9. IMT - Introdução 
ao Mundo do Trabalho    

 

LEGENDA 
(C) CONSTRUÍDO      (EC) EM CONSTRUÇÃO      (AC) A CONSTRUIR 

 

Nº 



Observações -  _____ BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBSERVAÇÕES – _____ BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSELHO DE CLASSE – _____ BIMESTRE 
 

Aos ______dias do mês de ____ do ano letivo de _________, realizou-se o Conselho de Classe referente ao ___bimestre letivo, para 
avaliação conjunta dos estudantes do EIXO ________, tendo ______ educandos matriculados e _______ frequentando, objetivando 
compartilhar informações que embasem a tomada de decisões dos educadores e da escola, propondo intervenções necessárias à 
melhoria do processo de ensino-aprendizagem das turmas e dos estudantes, individualmente. 

 
1. INDICADORES DE AVALIAÇÃO  

 
No que diz respeito aos aspetos observáveis de formação e/ou aprendizagem, os estudantes demonstraram no percurso do bimestre: 
 

COMPONETE CURRICULAR 
INDICADORES QUANTITATIVOS 

C EC AC 
1 Português    

2 Inglês    

3 Artes     

4 IMT    

5 Matemática    

6 Ciências    

7 História    

8 Geografia    

9 Filosofia    

 
2. EDUCANDOS QUE NECESSITAM ACOMAPNHAMENTO 

 
NOME DO EDUCANDO MOTIVO 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   

 
3. ENCAMINHAMENTOS DEFINIDOS PELO CONSELHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PARTICIPANTES 

4.1 PROFESSORES: 

 

 

 

 

4.2 COORDENADORA (s): 

 

 

4.3 GESTORES/SECRETÁRIA: 

 

 

 
Camaçari, ________ de _______________________ 20____.



CONSELHO DE CLASSE – _____ BIMESTRE 
 

Aos ______dias do mês de ____ do ano letivo de _________, realizou-se o Conselho de Classe referente ao ___bimestre letivo, para 
avaliação conjunta dos estudantes do EIXO ________, tendo ______ educandos matriculados e _______ frequentando, objetivando 
compartilhar informações que embasem a tomada de decisões dos educadores e da escola, propondo intervenções necessárias à 
melhoria do processo de ensino-aprendizagem das turmas e dos estudantes, individualmente. 

 
1. INDICADORES DE AVALIAÇÃO  

 
No que diz respeito aos aspetos observáveis de formação e/ou aprendizagem, os estudantes demonstraram no percurso do bimestre: 
 

COMPONETE CURRICULAR 
INDICADORES QUANTITATIVOS 

C EC AC 
1 Português    

2 Inglês    

3 Artes     

4 IMT    

5 Matemática    

6 Ciências    

7 História    

8 Geografia    

9 Filosofia    

 
2. EDUCANDOS QUE NECESSITAM ACOMAPNHAMENTO 

 
NOME DO EDUCANDO MOTIVO 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   

 
3. ENCAMINHAMENTOS DEFINIDOS PELO CONSELHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PARTICIPANTES 

4.1 PROFESSORES: 

 

 

 

 

6.4.2 COORDENADORA (s): 

 

 

4.3 GESTORES/SECRETÁRIA: 

 

 

 
Camaçari, ________ de _______________________ 20____. 



PARECER FINAL DE APRENDIZAGEM 

 

O Parecer Descritivo Final deverá ser elaborado a partir da síntese dos Pareceres de Aprendizagens 
Bimestrais da(s) Área(s) de Conhecimento. 

Quanto ao estudo dos temas/subtemas e áreas de conhecimento definidos para o Tempo de Saber, 
Eixo____, durante o ano letivo, no que se refere à aprendizagem desejada e saberes necessários, o (a) 
educando(a).______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
Observação: 
 
 
 

 

Área de Linguagens Conceito 
Área da Sociedade e da 

Natureza 
Conceito LEGENDA: 

1. Língua Portuguesa 

 

6. História 

 

 

2. Língua Estrangeira 7. Geografia (C) CONSTRUÍDO 

3. Artes 8. Ciências (EC) EM CONSTRUÇÃO 

4. Matemática 9. Filosofia (AC) A CONSTRUIR 
5. IMT – Introdução ao Mundo do 

Trabalho 
 

PARECER FINAL 
PC – Percurso Construído                                                    EP – Em Processo 

 

 

De acordo com a conclusão do parecer descritivo, o(a) 

educando(a) ____________________________________ 

_____________________________________________, 

matriculado (a) na Educação de Jovens e Adultos, Tempo 

de Saber, Eixo_____, obteve o seguinte parecer final: 

(   )  construiu aprendizagens necessárias progredindo 

para a etapa seguinte. 

(  ) ainda precisa construir algumas aprendizagens 

necessárias, permanecendo na etapa atual. 

Professores 

________________________________
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
 

______________________________________ 
   Local/Data 

 
 

________________________________________ 
Coordenação 

 
________________________________________ 

Direção 

 


