
HINO NACIONAL 
 
 

 
 
 
Ouviram do Ipiranga as margens 
plácidas 
De um povo heroico o brado 
retumbante, 
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da pátria nesse instante. 
Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço 
forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
Brasil, um sonho intenso, um raio 
vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e 
límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Parte II 
Deitado eternamente em berço 
esplêndido, 
Ao som do mar e à luz do céu 
profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
Do que a terra, mais garrida, 
Teus risonhos, lindos campos têm mais 
flores; 
"Nossos bosques têm mais vida", 
"Nossa vida" no teu seio "mais 
amores." 
Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro dessa flâmula 
- "Paz no futuro e glória no passado." 
Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria 
morte. 
Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 
Letra: Joaquim Osório Duque Estrada 

Música: Francisco Manuel da Silva 
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Anos iniciais 
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1º ano 

2º ano 

  3º ano 
 2º CICLO 1º ano 
  2º ano 
 

Anos finais 
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UNIDADE ESCOLAR: 
 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO 

 

3º E 4º CICLO DE APRENDIZAGEM

1º ANO (     ) Ciclo     

ANO LETIVO:    

 

TURMA:    

TURNO: (   ) MAT.        (   ) VESP. 

2º ANO (     ) Ciclo_   

ANO LETIVO:    

 

TURMA:    

TURNO: (   ) MAT.        (   ) VESP.

 

Professor (a): Professor (a):

 



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 

Este Diário Pedagógico foi construído para atender a organização do Ensino Fundamental - Anos Finais, 
em ciclos de aprendizagem, a partir das matrizes de referência do município de Camaçari, atualizada no ano de 
2014. Trata-se de  um instrumento que deve estabelecer diálogo com o planejamento docente e ter uma estreita 
relação com a proposta estabelecida no Projeto Pedagógico da Escola, bem como, respeitar o calendário escolar. 
Portanto, os seus registros devem ser claros e precisos, uma vez que é a comprovação de que as aulas e o PRO - 
CESSO DE ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO DO ALUNO foram efetivamente concretizados. 

O professor deve mantê-lo sempre atualizado e disponível, sem emendas ou rasuras, e com registros diá - 
rios, pois este é um documento oficial da escola, que registra a trajetória do trabalho cotidiano de professor e de 
alunos e é fundamental para que tal trabalho tenha legalidade e, portanto, gere direitos. 

 

Segue orientações para preenchimento e utilização: 
1.  ORGANIZAÇÃO DA TURMA 1º ano do ciclo: Deve ser preenchido, com o nome de todos os alunos da turma do 1º 

ano do CICLO,  pela secretaria, antes de ser entregue ao professor(a); 
 

2.  ORGANIZAÇÃO DA TURMA 2º ano do ciclo: Deve ser preenchido, com o nome de todos os alunos da turma do 2º 
ano do CICLO,  pela secretaria, antes de ser entregue ao professor(a)conforme a seguinte orientação: 

 

   Os alunos que foram transferidos ou desistentes no 1º ano do ciclo, continuarão a constar, na mesma ordem 
anterior (1º ano), nesta lista do 2º ciclo com a observação de transferido ou desistente. 

 

   Os alunos que ingressarem no ciclo a partir do 2º ano serão acrescentados no final da lista. 
 

3. Registro da aula - 1º ano do ciclo: Deve ser preenchido pelo professor(a), durante o ano letivo, todas as vezes que 
entrar para iniciar uma aula. Ao final de cada mês deve-se preencher o quadro com as informações sobre a carga 
horária. (dias letivos, dias trabalhados, dias não trabalhados e dias compensados). É fundamental o registro dos 
conteúdos e código e o das habilidades. 

 

4. Registro da aula - 2º ano do ciclo: Deve ser preenchido pelo professor(a), durante o ano letivo, todas as vezes que 
entrar para iniciar uma aula. Ao final de cada mês deve-se preencher o quadro com as informações sobre a carga 
horária. (dias letivos, dias trabalhados, dias não trabalhados e dias compensados). É fundamental o registro dos 
conteúdos e código e o das habilidades; 

 

5. Registro da aula de Recuperação Final (Usar apenas no 2º ano do Ciclo): Deve ser preenchido pelo professor(a) 
durante o processo de recuperação final. 

 

6. Acompanhamento da Frequência (1º ano do CICLO): 
 

Secretaria: Preencher, antes de entregar o diário ao professor, informações referentes aos dados do aluno. 
 

Professor: Registrar, diariamente, a frequência do aluno usando: P para presença; A para ausência. 
 

OBS.: 
 

    As ausências justificadas podem ser registradas com AJ; 
 

    É importante que identificada a situação excesso de faltas o professor comunique a situação a 
Coordenação Pedagógica ou Direção da Escola, para os devidos encaminhamentos. 

 

7.Acompanhamento da Frequência (2º ano do CICLO): 
 

Secretaria: Preencher, antes de entregar o diário ao professor, informações referentes aos dados do aluno. 
 

ATENÇÃO 
 

  Os alunos que foram transferidos ou desistentes no 1º ano do ciclo, continuarão a constar, na mesma 
ordem anterior (1º ano), nesta lista do 2º ciclo com a observação de transferido ou desistente. 

 

   Os alunos que ingressarem no ciclo a partir do 2º ano serão acrescidos no final da lista. 
 

Professor: Registrar, diariamente, a frequência do aluno usando: P para presença; A para ausência. 
 

OBS.: 
 

    As ausências justificadas podem ser registradas com AJ; 
 

    É importante que identificada a situação excesso de faltas o professor comunique a situação a 
Coordenação Pedagógica ou Direção da Escola, para os devidos encaminhamentos. 

8.Acompanhamento do Desempenho:



Secretaria: Preencher apenas o nome do aluno na mesma ordem da lista da turma. 
 

Professor: Registre a cada unidade os avanços do aluno de acordo com as habilidades e aspectos propostos que 
inclui hábitos e atitudes usando legenda, considerando o parâmetro eleito:

 

(C) Construído                                   (EC) Em Construção                          (CI)  Construção  Intermediária 
das Habilidades 

 

(AC) A construir

 
O aluno demonstrou ter 
construído as habilidades 
instituídas. 

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

 
O estudante apresenta 
fragilidade na construção da 
maioria das habilidades 
instituídas. 

 

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

 

Considerações: 
 

A  avaliação  da  aprendizagem  deve  pautar-se  nas  habilidades  definidas  para  o  Ciclo  de  Aprendizagem, 
considerando os conteúdos desenvolvidos. Ressalta-se que entre o início e o final do Ciclo, os alunos são expostos a 
um sistema de progressão continuada, de modo que o seu ritmo, tempo e forma de aprender devem ser respeitados 
pelo professor. 

Avaliar as aprendizagens do aluno significa perceber até que ponto as competências e habilidades foram, ou não, 
sendo construídas durante o tempo de escolaridade em consequência do ensino ministrado. É com foco nessas 
competências e/ou habilidades que devemos ter clareza dos instrumentos que serão eficazes em cada momento do 
processo educativo. Trata-se, portanto, de refletir até que ponto um determinado instrumento de avaliação permite 
captar, efetivamente, os progressos realizados pelos alunos no desenvolvimento dessas capacidades. 

Sendo assim, no momento da escolha de determinado instrumento de avaliação, o professor deverá perceber se 
ele é compatível com o objeto a ser avaliado e com os objetivos que se tem. É importante, também, que o professor, 
no momento dessa  escolha,  diversifique  os  tipos de  instrumentos,  garantindo o  uso  de  diferentes linguagens, 
possibilitando várias formas de manifestação dos alunos cm relação ao seu processo de desenvolvimento. 

Os instrumentos de avaliação em si, apresentados neste diário, sem um estudo e reflexão, sem uma análise da 
realidade da escola e de seu projeto pedagógico, podem se tornar uma prática pela prática e não cumprir o seu real 
papel de ser um elemento que potencialize uma prática educativa reflexiva. 

Precisa-se levar em conta que avaliar a aprendizagem de hábitos, atitudes e habilidades com o mesmo interesse 
com que se acham os conteúdos conceituais é uma decisão que só se pode assumir realmente se concebe-se que a 
educação escolar deve ser integral. 

Visando  uma  educação integral,  não  basta  ensinar  conhecimentos,  mas  também  atitudes  de  investigar,  de 
debater, de respeitar pontos de vista divergentes, de organizar-se, de tomar decisões coletivamente; capacidades de 
estabelecer relações, de criticar e interferir na realidade de forma reflexiva e criativa, de adotar estratégias de 
resolução de problemas, entre outros. 

Quando se pretende avaliar no sistema de ciclo de aprendizagem é fundamental conhecer as dificuldades que o 
aluno enfrenta, como as vêm vencendo, que sucessos na aprendizagem vêm alcançando, que lacunas na 
aprendizagem  apresenta  e  precisam  ser  completadas.  Dessa  forma,  o  registro  sistemático  e  a  escolha  de 
instrumentos coerentes se tornam indispensáveis. 

 

9.ANOTAÇÕES SOBRE DESEMPENHO - 1º ANO DO CICLO : Esse espaço está destinado ao registro do parecer 
final de cada unidade do 1º ano do Ciclo, bem como a sinalização dos instrumentos utilizados para avaliação e 
orientações para casos de transferência no final do 1º ano do Ciclo: 

 

9.1. Registros descritivos- Esse espaço deverá ser utilizado pelo professor para registros descritivos de desempenho 
e anotações que julgar relevante para o acompanhamento da formação do aluno. 

 
9.2. Instrumentos/Formas/Metodologias de avaliações aplicadas: Espaço para indicação, pelo professor, de 
instrumentos/formas/metodologias de avaliações,  propostos pelo professor e  realizado pelo aluno visando auxiliar 
sua  prática  pedagógica  e  favorecer  um  acompanhamento  melhor  sistematizado  da  participação  do  aluno  no 
processo ensino-aprendizagem. 

 

9.3. ORIENTAÇÕES PARA FECHAMENTO DO DESEMPENHO DA UNIDADE/ 1º Ano do Ciclo: Tabela 1 e Tabela 2 – 
serão referências para o preenchimento do item 8.0 Acompanhamento e avaliação de desempenho dos aspectos 
sócio formativos e cognitivos. Esses aspectos terão um conceito como resultado parcial, por unidade, conforme a 
tabela, e o mesmo corresponderá a um percentual da referida tabela. A tabela 3 será referência para o 
Acompanhamento e avaliação das Competências e Habilidades e também terá um conceito como resultado parcial, 
por unidade, que  corresponderá   a um percentual da referida tabela. Os três percentuais serão somados e o

resultado será  equivalente  a um conceito que  será  o  resultado final da  unidade  letiva  registrado no item  9.4 



Indicativo do Desempenho do Aluno. 
 

9.4.Desempenho  do  aluno,  por  Unidade:O  espaço  deverá  ser  preenchido,  pelo  professor,  com  base  nos  seus 
registros de desempenho da tabela 1- Aspectos sócio formativos; tabela 2- Aspectos cognitivos e Tabela 3- 
Competências/Habilidades observados, conforme orientação 9.3.Para encontrar o conceito no final do 1º ano do ciclo 

(tendo em vista a possibilidade do aluno transferir-se nessa fase) soma-se os valores percentuais equivalentes aos conceitos 
atribuídos das três unidades e divide por três. 

 

9.5. ENCAMINHAMENTOS PARA OS CASOS DE TRANSFERÊNCIA NO FINAL DO 1º ANO DO CICLO 
(O professor deverá preencher obrigatoriamente o conceito final/Resultado final no final do 1º ciclo tendo em vista a 
possibilidade do aluno transferir-se). 
Professor: 

Deverá atribuir um conceito para o final do 1º ano do ciclo, com base nos seus registros e anotações de 
desempenho, durante o ano. Ficando claro que o regime do Ciclo é de ProgressãoContinuada, portanto a 
indicação do conceito servirá apenas uso da secretaria no documento de transferência para caso o aluno 
transfira-se no final do  ano. 

 
OBS.: No final do 1º ano do deverá ser atribuído este conceito a todos os alunos da turma. 

 
Secretaria: 

Para transferência no final do 1º Ciclo seguir a seguinte orientação: 

 
1- A secretaria deverá preencher o conceito  indicado pelo o professor , no histórico e obrigatoriamente indicar o 
significado da legenda, conforme quadro; 

 
( C )  Construído: O aluno demonstrou ter construído as habilidades instituídas para o 1º ano do 3º ciclo , devendo prosseguir nos estudos 
posteriores. 
(EC) Em Construção: O aluno apresenta-se em fase de construção da maioria das habilidades instituídas para o 1º ano do 3º ciclo, devendo 

prosseguir nos estudos posteriores. 

(C I) Construção Intermediária das Habilidades: O estudante apresenta fragilidade na construção da maioria das habilidades instituídas, mas 
deverá prosseguir nos estudos posteriores, tendo em vista a proposta pedagógica da organização curricular em CICLO DE APRENDIZAGEM. 
(AC) A Construir: Embora tenham sido propostas diferentes situações de aprendizagem, o   aluno ainda apresenta  dificuldades  na maioria 
das habilidades mas deverá prosseguir nos estudos posteriores, tendo em vista a proposta pedagógica da organização curricular em CICLO 
DE APRENDIZAGEM. 

 

2- Informar quadro resumo da Organização do ENSINO FUNDAMENTAL EM CICLO DE APRENDIZAGEM, para que a 
escola receptora desse aluno entenda em que segmento série ou ano deverá matricular este aluno. Esta 
observação vale, também, para transferências em curso.

 

QUADRO   RESUMO   DO   ENSINO   FUNDAMENTAL 
organizado em CICLOS DE APRENDIZAGEM 

 

09 ANOS

 
Anos iniciais 

 
1º  CICLO 

1º ano 

2º ano 

  3º ano 

 2º  CICLO 1º ano 

  2º ano 

 
Anos finais 

3º  CICLO 1º ano 

2º ano 

 4º CICLO 1º ano 

  2º ano 

9. ANOTAÇÕES SOBRE DESEMPENHO - 2º ANO DO CICLO: Esse espaço está destinado ao registro do parecer 
final de cada unidade do 2º ano do Ciclo, bem como a sinalização dos instrumentos utilizados para avaliação, 
desempenho por unidade; registros da recuperação final, bem como parecer de resultado final do Conselho de 
Classe. 

9.6. Registros descritivos- Esse espaço deverá ser utilizado pelo professor para registros descritivos de desempenho 
e anotações, que julgar, relevantes para o acompanhamento da formação do aluno, referentes ao 2º ano do ciclo. 

9.7.  Instrumentos/Formas/Metodologias  de  avaliações  aplicadas:  Espaço  para  indicação,  pelo professor,  de 
instrumentos/formas/metodologias de avaliações,  propostos pelo professor e  realizado pelo aluno visando auxiliar 
sua  prática  pedagógica  e  favorecer  um  acompanhamento  melhor  sistematizado  da  participação  do  aluno  no 

processo ensino-aprendizagem, durante o 2º ano do ciclo.

9.8. ORIENTAÇÕES PARA FECHAMENTO DO DESEMPENHO DA UNIDADE/ 2º Ano do Ciclo: Tabela 1 e Tabela 2 – 
serão referências para o preenchimento do item 8.0 Acompanhamento e avaliação de desempenho dos aspectos 



sócio formativos e cognitivos. Esses aspectos terão um conceito como resultado parcial e o mesmo corresponderá a 
um percentual da referida tabela . A tabela 3 será referência para o Acompanhamento e avaliação das Competências 
e Habilidades e também terá um conceito como  resultado parcial que corresponderá  a um percentual da referida 
tabela. Os três percentuais serão somados e o resultado será equivalente a um conceito que será o resultado final da 
unidade letiva registrado no item 9.9. Indicativo do Desempenho do Aluno. 

 

9.9.Indicativo do Desempenho do Aluno no Final da Unidade e RESULTADO FINAL: O espaço deverá ser preenchido, 
peloprofessor, com base nos seus registros de desempenho (habilidades e aspectos) observados,  visando oferecer 
uma síntese do processo de construção do aluno durante a unidade e dados de resultados parciais para 
encaminhamentos pedagógicos e transferência em curso. Para encontrar o conceito no final do 2º ano do ciclo soma-se 

os valores percentuais equivalentes aos conceitos atribuídos das três unidades e divide por três. Conceitos C e EC - aprovado; 
conceitos CI e AC- Conservado. 

 
9.10. RECUPERAÇÃO FINAL( Acompanhamento e Resultado): No final desse ano (2º ano do ciclo) o aluno tem 
direito aos estudos e avaliação de recuperação. 

 

Esse espaço ser usado pelo professor para registro do acompanhamento dos estudos e avaliação da recuperação 
final. Aspectos cognitivos e sócio formativos foram sintetizados em três eixos: 

1- Participação nas discussões dos temas; 2- Cumprimento das atividades propostas e 3-S istematização dos conhecimentos estudados 
na produção escrita. 

O professor deve atribuir conceitos depois: 1-usar a tabela  9.9 para equivalência percentual;2- somar os percentuais; 3- dividir o total por 
3. 

 

No quadro Aprovado e Conservado, sinalizar com um "X" o resultado do processo de recuperação final. Se o 
resultado for "Conservado" o aluno tem direito a ser submetido ao Conselho de Classe para RESULTADO FINAL. 

 

9.11.Parecer Final do CONSELHO DE CLASSE (RESULTADO FINAL): 
 

O Conselho de Classe da Escola é um instituto oficial e legítimo.   Os resultados do processo de recuperação são 
submetidos a este Conselho que reavalia a retenção do aluno tendo como referencial principal a potencialidade 
desse aluno em avançar considerando seu desempenho global (em todas as disciplinas) e não apenas naquela(s) em 
que ele foi conservado. 

 

O professor da disciplina ou qualquer membro do Conselho de Classe (na ausência do professor) deverá sinalizar se o 
aluno foi conservado ou aprovado pelo conselho de classe. Assinar e se julgar relevante usar o campo observação 
para registrar, em síntese, alguma recomendação do CONSELHO DE CLASSE. 

 

10. ENCAMINHAMENTOS PARA OS CASOS DE TRANSFERÊNCIA NO FINAL DO CICLO 
 

QUANDO O ALUNO FOR APROVADO:                                    QUANDO O ALUNO FOR  CONSERVADO:
No campo do 3º ou 4º CICLO (conforme o caso):  "APROVADO e as 

referidas cargas horárias"; 

 
No campo observações: "Apto a prosseguir nos estudos posteriores, 

conforme Resolução CME_          . " e informar quadro resumo da 
Organização do ENSINO FUNDAMENTAL EM CICLO DE 
APRENDIZAGEM, para que a escola receptora desse aluno 
entenda em que segmento, série ou ano deverá matricular este 
aluno. 

 

 
 

OBSERVAÇÕES FINAIS: 

No campo do 3º ou 4º CICLO (conforme o caso): 
 No primeiro ano do ciclo a secretaria deverá registrar no formulário de 

transferência a carga horária e nos campos de conceito e observações- 
Concluído em regime de progressão continuada conforme Resolução 
CME:_              ; 

 No segundo ano do ciclo a secretaria deverá registrar no formulário de 
transferência a carga horária; no campo de conceito: CONSERVADO  e no 
campo observação: Informar quadro resumo da Organização do ENSINO 
FUNDAMENTAL EM CICLO DE APRENDIZAGEM, para que a escola receptora 
desse aluno entenda em que segmento, série ou ano deverá matricular este 
aluno.

 Ressaltamos a importância de não deixar anotações a lápis no diário e nem espaços em branco, que 
devem ser inutilizados com traços; 

 

 O Diretor, coordenador pedagógico ou vice diretor deverá verificar os diários ao final de cada unidade e 
vistar a folha de registro de conteúdo. 

 

  Sugerimos que este documento seja socializado com os professores na Reunião de Planejamento no 
início do ano; 

 

 Finalmente, orientamos que os Diários de Classe sejam arquivados em local adequado e seguro na escola 
ao final de cada ciclo.  Boas realizações! 

 

EQUIPE CEAP

02. ORGANIZAÇÃO DA TURMA: 3º e 4º CICLO DE APRENDIZAGEM - 2º Ano  CÓDIGO            ANO:20   
 



Nº 

01 
NOME DO ALUNO Data de Nascimento MATRÍCULA 

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 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

 

 
 

 
 
       



02. ORGANIZAÇÃO DA TURMA: 3º e 4º CICLO DE APRENDIZAGEM - 2º Ano 
CÓDIGO______ANO:20____         

Nº 

01 
NOME DO ALUNO Data de Nascimento MATRÍCULA 

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 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 



03.REGISTRO DA AULA 3º e 4º CICLO DE APRENDIZAGEM - 1º ANO (12 folhas -FRENTE E VERSO) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DIA CÓDIGO 
DA 

HABILIDADE 

 RUBRICA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ASSINATURA DO COORDENADOR OU GESTOR: 

______________________________________________________________ 

 

DISCIPLINA: ENSINO RELIGIOSO MÊS:                             ANO: 

Nº DIAS Nº DIASTRABALHADOS Nº DIAS NÃO 
TRABALHADOS 

Nº DIAS 

LETIVOS   COMPENSADOS 

    



05.REGISTRO DA AULA DE RECUPERAÇÃO FINAL DO 2º ANO DO 3º CICLO (01 folha frente e verso 

 

 

 

 

DIA CÓDIGO 
DA 

HABILIDADE 

 RUBRICA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ASSINATURA DO COORDENADOR OU GESTOR: 

______________________________________________________________ 

 
 

DISCIPLINA: ENSINO RELIGIOSO MÊS:                             ANO: 

Nº DIAS Nº DIASTRABALHADOS Nº DIAS NÃO 
TRABALHADOS 

Nº DIAS 

LETIVOS   COMPENSADOS 

    



 
 
06.ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA 
 
 ALUNO: _____________________________________________________________ 
 
Nome da Mãe: ________________________________________________________________ 
 

( )3º ou ( ) 4º CICLO DE APRENDIZAGEM– 1º  ano______________ 

 

Matriculado em    /   /         Transferido em        /   /  (     )3º  ou (    ) 4º   Ciclo                  – 1º ano                        

Participação em Programas:                 ANOTAÇÕES DA SECRETARIA ESCOLAR  

(    ) Bolsa Família               (    ) Mais Educação 

(    ) Outros    

  

          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  

JAN                                MÊS 

FEV                                 

MAR                                 

ABR                                 

MAI                                 

JUN                                 

JUL                                 

AGO                                 

SET                                 

OUT                                 

NOV                                 

DEZ                                 

TF DO ANO LETIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA 
 
 ALUNO: _____________________________________________________________ 
 
Nome da Mãe: ________________________________________________________________ 
 

( )3º ou ( ) 4º CICLO DE APRENDIZAGEM– 1º  ano______________ 

 

Matriculado em    /   /         Transferido em        /   /  (     )3º  ou (    ) 4º   Ciclo                  – 1º ano                        

Participação em Programas:                 ANOTAÇÕES DA SECRETARIA ESCOLAR  

(    ) Bolsa Família               (    ) Mais Educação 

(    ) Outros    

  

          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  

JAN                                MÊS 

FEV                                 

MAR                                 

ABR                                 

MAI                                 

JUN                                 

JUL                                 

AGO                                 

SET                                 

OUT                                 

NOV                                 

DEZ                                 

TF DO ANO LETIVO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



08 - ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO – ENSINO RELIGIOSO 
 

ALUNO: ____________________________________________________N°________________ 

TABELA 1 
ASPECTOS SÓCIO FORMATIVOS 

1º ANO - 

_____CICLO 
 

2º ANO - 

____CICLO 

Unidades Unidades 

I II III I II III 
01. Desenvolvimento e compreensão da prática de valores éticos na escola, espírito 
de 
cidadania e civilidade. 

       

02. Abertura para o diálogo na construção da aprendizagem.        

03. Respeito para toda comunidade escolar.        

04. Participação das atividades em grupo.        

05. Realização das atividades para casa.        

06. Realização das atividades em todos ambientes de aprendizagem.        

07. Participação regular nas aulas, cumprindo os horários estabelecidos.        

08.        

Resultado Parcial da Unidade(Peso 25%)        

TABELA 2 
ASPECTOS COGNITIVOS 

1º ANO 
-_____CICLO 

 

2º ANO - 
_____CICLO 

Unidades Unidades 

I II III I II III 

01. Participação e argumentação em defesa das ideias.        

02. Produção oral/ Artística.        

03. Produção escrita.        

04. Sistematização dos conhecimentos estudados.        

05. Leitura com produção de sentido.        

06.        

Resultado Parcial da Unidade (Peso 25%)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 3 
COMPETÊNCIA / HABILIDADES 

____CICLO - 1º ano 
_____ 

_______CICLO - 2º ano 
_________ 

DIAG I 

UNID 

II 

UNID 

III 

UNID 

DIAG I 

UNID 

II 

UNID 

III 

UNID 

RECUP 

EIXO TEMÁTICO 01: Identidade e Relações          

COMPETÊNCIA 01: Compreender que o ser humano é 
chamado 
à felicidade e só consegue atingi-la quando se abre aos 
outros na 
dimensão do amor e do relacionamento, refletindo e 
confrontando com a sua própria história. 

         

H01. Reconhecem, pela autovalorização e valorização do 
outro, 
que os limites e capacidades de cada um, permitem a troca, 
a 
relação, os contatos afetivos, corporais, sensoriais, lúdicos, 
que 
tornam a vida dinâmica e cheia de possibilidades. 

         

H02. Compreendem que cada pessoa tem necessidade de se 
comunicar e compartilhar experiências, expressando-se de 
várias 
formas: gestos, palavras e diferentes linguagens. 

         

H03. Reconhecem que, encontrar-se significativamente com 
o 
outro, é fundamental para desenvolver a percepção das 
semelhanças e diferenças como pessoas, gerando a 
construção 
de regras de convivência e a formação de grupos que se 
relacionam de modo fraterno e participativo. 

         

EIXO TEMÁTICO 02: Natureza, Cultura e Sociedade          

COMPETÊNCIA 02: Compreender o contexto social em 
que vive, 
assumindo sua responsabilidade na construção da grande teia 
da 
vida e na concretização de seus sonhos voltados para a 
transformação do mundo. 

         

H04. Valorizam a vivência em grupo e as trocas daí decorrentes, seja 
de 

valores, seja de limites 

         

Conceito: ( C ) Habilidade Construída (EC) Habilidade Em construção (CI) Construção Intermediária das Habilidades. (AC) Habilidade A 

construir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08 - ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO –ENSINO RELIGIOSO 
ALUNO:____________________________________________________________N°__________ 

TABELA 3 
COMPETÊNCIA / HABILIDADES 

____CICLO - 1º ano 
_____ 

_______CICLO - 2º ano 
_________ 

DIAG I 

UNID 

II 

UNID 

III 

UNID 

DIAG I 

UNID 

II 

UIND 

III 

UNID 

RECUP 

EIXO TEMÁTICO 02: Natureza, Cultura e Sociedade          

COMPETÊNCIA 02: Reconhecer o contexto social em 
que vive, 
assumindo sua responsabilidade na construção da grande 
teia da 
vida e na concretização de seus sonhos voltados para a 
transformação do mundo. 

         

H05. Correlacionam os sentimentos que estão presentes 
em 
cada situação e momento, de forma consciente ou não. 

         

H06. Identificam o ser humano como construtor de 
culturas, 
percebendo que é desse processo que resulta a diferença. 

         

H07 Reconhecem que a cultura pode gerar vida ou morte, 
dependendo dos fins para os quais é criada e utilizada. 

         

EIXO TEMÁTICO 03: Ética e Valores          

COMPETÊNCIA 03: Compreender a si mesmo como um 
ser de 
dimensão ética, chamado a se integrar dialeticamente com 
a 
cultura, para que se comprometa com o processo de 
construção 
e transformação da sociedade. 

          

H08. Identificam a importância da vivência social e que o 
ser 
humano, por natureza, socializa-se, rompe o isolamento e 
interage com outros. 

          

H09. Reconhecem que os limites são indispensáveis para 
que 
haja convivência social. 

          

H10. Identificam a importância da consciência do agir 
responsável, tendo em mente que os grupos a que 
pertence têm 
uma influência na sociedade, seja para construir, seja para 
destruir, mesmo que essa influência seja tímida. 

          

EIXO TEMÁTICO 04: Abertura para o 
transcendente. 

          

COMPETÊNCIA 04 : Valorizar os aspectos 
transcendentes da 
existência e o compromisso com o social, a partir da 
descoberta 
de si próprio, do outro e da natureza em um processo que 
conduza naturalmente à vivência dos valores humanos, ao 
respeito às diversas expressões religiosas e a um encontro 
pessoal com Deus. 

          

H11. Reconhecem a dimensão transcendental na vida de 
cada 
ser humano e na cultura. 

          

H12. Compreendem que a busca de algo que está além é 
inato 
ao ser humano e perpassa todas as culturas. 

          

H13. Reconhecem que cada visão de Deus tem uma           



funcionalidade na vida e que, a maior parte das expressões 
religiosas, aponta a direção a seguir e dá sentido à vida. 
           

           

Resultado Parcial da Unidade (Peso: 50%)           

Conceito: ( C ) Habilidade Construída (EC) Habilidade Em construção (CI) Construção Intermediária das Habilidades. (AC) Habilidade A 

construir 

 

09. ANOTAÇÕES SOBRE DESEMPENHO – ENSINO RELIGIOSO 
 

(Registros Descritivos, Registros dos Instrumentos de Avaliação, Indicativo de desempenho por unidade e 
Transferência). 

3º CICLO DE APRENDIZAGEM - 1º ANO:_______________ 

9.2 - Registros dos Instrumentos/ Formas/ Metodologias de Avaliações 
aplicadas. 

(sinalize com um "X" e/ou quantitativo) 

9.3 - Orientações para 
fechamento 
do desempenho da 
Unidade. 

Instrumentos/ Formas/ 
Metodologias de 

Avaliações 

aplicadas. 

I UNIDADE II UNIDADE III UNIDADE Tabel
a 1 

Tabela 2 Tabela 
3 

Propost
o 
pelo 

Professor 

Realizad
o 
pelo 

Aluno 

Propost
o 
pelo 

Professor 

Realizad
o 

pelo 

Aluno. 

Propost
o 
pelo 

Professor 

Realizad
o 
pelo 

Aluno 

25% 25% 50% 

1.Prova Escrita       C - 25% C 50
% 

2. Lista de exercício/Questionário       EC - 18,75% EC 37,
5% 

3. Pesquisa/Relatório       CI - 12,5% AI 25
% 

4.Atividade Prática / oficina       AC - 6,25% A
C 

12,
5% 

5. Leitura com produção de 

sentido. 
      1. Atribua o valor percentual 

da 
tabela acima aos conceitos 
parciais 
da unidade (Tabelas 1, 2 e 3); 
2. A somatória desses 
percentuais 
corresponderá ao conceito 
final da 
unidade conforme o item 9.4. 

6.Observação       

7.Seminário/Apresentação/Debat

e 

      

8.Produção Artística       

9.Autoavaliação do Aluno.       

10. Outros:       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.4 - INDICATIVO DO DESEMPENHO DO ALUNO NO FINAL DA UNIDADE 

UNID. LETIVA CONCEITO CONCEITOS E DEFINIÇÕES PERCENTUAL 
correspondente. 

I  ( C ) Construído: O aluno demonstrou ter construído as 

habilidades instituídas . 

76% a 100% 

II  ( E C ) Em Construção: O aluno apresenta-se em fase de 
construção da maioria das 

habilidades. 

51% a 75% 

III  ( C I ) Construção Intermediária das Habilidades: O 
estudante apresenta fragilidade na 

construção da maioria das habilidades instituídas. 

26% a 50% 

AC ) A Construir: Embora tenham sido propostas diferentes 
situações de aprendizagem, 

o aluno ainda apresenta dificuldades na maioria das habilidades. 

1% a 25% 

Resultado 
Final 

 Obs.:Para encontrar o conceito no final do 1º ano do ciclo (tendo em vista a 
possibilidade do aluno 
transferir-se nessa fase) soma-se os valores percentuais equivalentes aos 
conceitos atribuídos das três 
unidades e divide por três. 

 

9.5 - ENCAMINHAMENTOS PARA OS CASOS DE TRANSFERÊNCIA NO FINAL DO 1º ANO DO 
CICLO 

(O professor deverá preencher obrigatoriamente no final do 1º ciclo tendo em vista a possibilidade de o aluno 
transferir-se) 

C = Construído: O aluno demonstrou ter construído as habilidades instituídas para o 1º ano do 3º ciclo , devendo prosseguir nos estudos posteriores. 
EC = Em Construção: O aluno apresenta-se em fase de construção da maioria das habilidades instituídas para o 1º ano do 3º ciclo, devendo prosseguir nos 
estudos posteriores. 
C I = Construção Intermediária das Habilidades: O estudante apresenta fragilidade na construção da maioria das habilidades instituídas 
AC =A Construir: Embora tenham sido propostas diferentes situações de aprendizagem, o aluno ainda apresenta dificuldades na maioria das habilidades mas, 
deverá prosseguir nos estudos posteriores, tendo em vista a proposta pedagógica da organização curricular em CICLO DE APRENDIZAGEM de 

progressão continuada. 

Orientação para 
secretaria: 

1- A secretaria deverá preencher o conceito indicado pelo o professor, no histórico e obrigatoriamente indicar o 
significado da legenda, conforme quadro acima (9.5); 
2- Informar quadro resumo da Organização do ENSINO FUNDAMENTAL EM CICLO DE APRENDIZAGEM, para que a 
escola 
receptora desse aluno entenda em que segmento, série ou ano deverá matricular este aluno. Esta observação 
vale, 

também, para transferências em curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

09. ANOTAÇÕES SOBRE DESEMPENHO – ENSINO RELIGIOSO 
 
Observações / PARECER FINAL DA APRENDIZAGEM 3º CICLO DE APRENDIZAGEM - 2º 
ANO:_______________ 
 
 

I Unid. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

II Unid. 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

III Unid. 

 
________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

9.2 - Registros dos Instrumentos/ Formas/ Metodologias de Avaliações 
aplicadas. 

(sinalize com um "X" e/ou quantitativo) 

9.3 - Orientações para 
fechamento 

do desempenho da 
Unidade. 

Instrumentos/ Formas/ 
Metodologias de 

Avaliações 

aplicadas. 

I UNIDADE II UNIDADE III UNIDADE 
Tabel

a 1 
Tabela 2 

Tabela 
3 

Propost
o 

pelo 

Professor 

Realizad
o 

pelo 

Aluno 

Propost
o 

pelo 

Professor 

Realizad
o 

pelo 

Aluno. 

Propost
o 

pelo 

Professor 

Realizad
o 

pelo 

Aluno 

25% 25% 50% 

1.Prova Escrita       C - 25% C 
50
% 

2. Lista de exercício/Questionário       EC - 18,75% EC 37,
5% 

3. Pesquisa/Relatório       CI - 12,5% AI 
25
% 

4.Atividade Prática / oficina       AC - 6,25% 
A
C 

12,
5% 

5. Leitura com produção de 

sentido. 
      1. Atribua o valor percentual 

da 
tabela acima aos conceitos 

parciais 
da unidade (Tabelas 1, 2 e 3); 

2. A somatória desses 
percentuais 

corresponderá ao conceito 
final da 

unidade conforme o item 9.4. 

6.Observação       

7.Seminário/Apresentação/Debat

e 

      

8.Produção Artística       

9.Autoavaliação do Aluno.       

10. Outros:       

       

 
 
 
 
 



 

9.9 - INDICATIVO DO DESEMPENHO DO ALUNO NO FINAL DA UNIDADE 

UNID. LETIVA CONCEITO LEGENDA 
PERCENTUAL 

correspondente. 

I  
( C ) Construído: O aluno demonstrou ter construído as 

habilidades instituídas . 
76% a 100% 

II  

( E C ) Em Construção: O aluno apresenta-se em fase de 
construção da maioria das 

habilidades. 
51% a 75% 

III  

( C I ) Construção Intermediária das Habilidades: O 
estudante apresenta fragilidade na 

construção da maioria das habilidades instituídas. 
26% a 50% 

AC ) A Construir: Embora tenham sido propostas diferentes 
situações de aprendizagem, 

o aluno ainda apresenta dificuldades na maioria das habilidades. 
1% a 25% 

Resultado 
Final 

 

( ) APROVADO OBS.: Para encontrar o conceito no final do 2º ano do soma-se os 
valores 

( ) CONSERVADO percentuais equivalentes aos conceitos atribuídos das três 

unidades e divide por três. 

 

9.10 - RECUPERAÇÃO FINAL (Acompanhamento e Resultado) 

Eixos da Avaliação Conceito RESULTADO DA RECUPERAÇÃO FINAL 

Participação nas discussões dos temas.  Para encontrar o conceito da Recuperação Final soma-
se 

os valores percentuais(tabela 9.9) equivalentes aos 
conceitos atribuídos aos três eixos de avaliação e 

divide 
por três. 

APROVADO ( ) 
CONSERVADO ( ) 

Cumprimento das atividades propostas.  

Sistematização dos conhecimentos estudados na 
produção escrita.  

RESULTADO DA RECUPERAÇÃO 
FINAL(CONCEITO)  

 
9.11 - PARECER FINAL DO CONSELHO DE CLASSE 

CONSERVADO ( ) APROVADO PELO CONSELHO DE CLASSE ( ) / conceito: EC 
OBS.______________________________________________________________________________________ 

Assinatura do Prof.___________________________________________________________DATA: ____/____/______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(CONTRA-CAPA/FINAL ) 
 
 

HINO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
Salve ó terra, por todos querida, 

majestosa cidade baiana, 
De um povo com alma aguerrida, 

sob o sol és a mais soberana! 
Mata Atlântica, tens, rios e praias também, 

coqueirais nas montanhas e chã... 
Tua fauna, tua flora, são cuidadas por ninfas de Pan. 

Salve ó terra, por todos querida, 
majestosa cidade baiana, 

De um povo com alma aguerrida, 
sob o sol és a mais soberana! 
O teu nome é planta que chora 

e constrói tua história dotada de encanto 
Foste Abrantes, Montenegro e a Vila do Espírito Santo. 

Salve ó terra, por todos querida, 
majestosa cidade baiana, 

De um povo com alma aguerrida, 
sob o sol és a mais soberana! 

Os nativos ou não, fraternal comunhão, 
mistos filhos, leais, tão amigos Parafuso, Monte Gordo, 

memoráveis distritos antigos. 
Salve ó terra, por todos querida, 

majestosa cidade baiana, 
De um povo com alma aguerrida, 

sob o sol és a mais soberana! 
Um caudal salutar, 

rico manancial, de amor e de paz vives plena... 
Balneário, veraneio, paraíso de vida serena! 

Salve ó terra, por todos querida, 
majestosa cidade baiana, 

De um povo com alma aguerrida, 
sob o sol és a mais soberana! 

Proclamar o teu nome, ó Camaçari, 
é mostrar da Bahia a grandeza. 

A indústria o turismo te acrescem labor e beleza. 
Salve ó terra, por todos querida, 

majestosa cidade baiana, 
De um povo com alma aguerrida, 

sob o sol és a mais soberana! 
Compositor: Enoque Manoel Noberto 


