
APRESENTAÇÃO

Estamos apresentando a vocês o documento referente às  Orientações 

Curriculares e Expectativas de Aprendizagem para o Ensino Fundamental/ Anos 

Iniciais 2010, da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

As Orientações Curriculares e Expectativas de Aprendizagens têm como 

objetivos  principais  contribuir  para  a  reflexão  e  discussão  sobre  o  que  os 

estudantes  precisam  aprender,  relativamente  a  cada  uma  das  áreas  de 

conhecimento e subsidiar as escolas na organização e aprimoramento de seus 

projetos pedagógicos, ao longo do Ensino Fundamental- Anos Iniciais.

O presente documento foi organizado pela equipe pedagógica da Semect, 

coordenado pela Gerência de Ensino, que partindo da matriz curricular de 2009 

construída coletivamente pelos professores da Rede, submetida a constantes 

avaliações  pelos  próprios  professores  quando  da  presença  da  equipe 

pedagógica  nas  escolas,  dados  estes  que  foram sendo  registrados  e  agora 

sistematizados  nas  orientações  curriculares  ora  apresentadas.  Esta 

reformulação foi submetida a uma leitura para análise aos representantes dos 

grupos de professores e com os coordenadores pedagógicos que ora acataram 

a  proposta  apresentada,  ora  apresentaram  propostas  de  reformulação  e 

sugestões. 

Assim ocorreu a última sistematização, a partir  da qual foi elaborada a 

presente versão, que orientará a organização e o desenvolvimento curricular das 

escolas da rede municipal.

O objetivo das orientações curriculares e expectativas de aprendizagem 

aqui apresentados foi o de construir uma proposta curricular articulada, integrada 

e  coerente, que  atendesse  às  finalidades  da  formação  para  a  cidadania, 

vinculando os conteúdos com o que se considera relevante e necessário em 

nossa  sociedade  do  século  XXI,  visando  a  inserção  social  e  cultural  dos 

indivíduos.  Assim,  a  organização  curricular  tem  como  fio  condutor  temas 

mensais voltados para a formação do cidadão crítico, reflexivo e transformador 

do  meio  em  que  vive,  articulados  aos  conteúdos,  ou  contextualizando  os 

conteúdos  considerados  como  os  mais  relevantes  nas  diferentes  áreas  do 

conhecimento.



Para a etapa seguinte que é a efetivação desta reorientação curricular nas 

escolas em 2010, apontamos a necessidade de articulação destas orientações 

curriculares  e  expectativas  de  aprendizagem com os  resultados  obtidos  pelo 

corpo  discente  da  unidade escolar  em 2009,  de modo a  elaborar  Planos  de 

Ensino e Projeto Educativo da escola visando uma aprendizagem significativa e 

ajustados às necessidades e tipos de aprendizagem dos alunos.

Contamos com a participação de todos neste compromisso de oferecer 

cada vez mais um ensino de qualidade para as crianças da Rede Municipal de 

Ensino de Anápolis.

Em anexo,  para  facilitar  e  orientar  o  trabalho  nas  unidades  escolares 

estão as planilhas que serão utilizadas visando facilitar o acompanhamento pela 

equipe pedagógica da escola (direção, coordenação pedagógica, corpo docente) 

do processo ensino aprendizagem dos alunos, são estas:

N.º  01-   REGISTRO  REFLEXIVO:  Trata-se  de  espaço  já  existente  em  seu 

planejamento  semanal,  estamos  apenas  direcionando  para  facilitar  a  sua 

reflexão, avaliação e registro, sobre o trabalho de cada semana. Assim, você 

pode repensar seu planejamento, reformular atividades e reorganizar sua rotina, 

incorporando a avaliação ao seu cotidiano.

N.º 02 -  QUADRO INFORMATIVO SOBRE OS ALUNOS: Para começar o ano 

de forma bem organizada, oferecemos um quadro informativo sobre os alunos 

para você anotar dados gerais sobre a sua turma, da data de aniversário aos 

problemas de saúde, sem esquecer algumas informações básicas sobre os pais 

ou responsáveis.Esta planilha será muito útil ao professor e à equipe pedagógica 

no decorrer do ano, pois, com ela terão em mãos informações importantes sobre 

os alunos.

N.º 03 -  REGISTRO DAS LEITURAS REALIZADAS PELO PROFESSOR: Como 

você fará a leitura de textos literários no mínimo duas vezes por semana junto 

aos alunos,  preparamos um modelo  de planilha para  você registrar  os livros 

lidos. Assim, além de não se esquecer dos textos que já leu, você poderá passar 

essa lista para o professor que assumir essa turma em 2011.



N.º 04: FICHAS AVALIATIVAS: São as planilhas através das quais o professor 

saberá quais expectativas de aprendizagem foram alcançadas em cada bimestre 

pelos  alunos,  possibilitando  um  replanejamento  nas  estratégias  utilizadas 

durante o processo de construção do conhecimento de sua turma, são estas 

detalhadas abaixo:

1.º  e  2.º  ANO – FICHAS DO DIAGNÓSTICO/  SONDAGEM (Do Professor  e 

Consolidado Bimestral para a Semect):  Esta planilha servirá para registrar os 

resultados  dos  diagnósticos/sondagens  e  acompanhar  as  aprendizagens  dos 

alunos ao longo de todo o ano.  Depois de realizados o ditado,  a tomada da 

leitura e a análise dos resultados,  e escrito,  no campo referente  ao nível  de 

conhecimento de cada aluno, você terá não apenas um mapa com a evolução 

de cada aluno, mas também o ritmo em que estão avançando.

1.º  ANO:  FICHA  AVALIATIVA  DO  ACOMPANHAMENTO  GLOBAL  DAS 

HABILIDADES  DA  CRIANÇA:  Como  no  1.º  ano  dispensa-se  menção 

classificatória  de  acordo  com  as  resoluções  CME  n°  001/2004  e  CME  nº 

016/2007,  esta  servirá  de  acompanhamento  descritivo  das  habilidades  da 

criança,  bem  como  da  evolução  da  escrita,  permitindo  assim  um 

acompanhamento  do  todo  do  aluno  pelo  professor  em  curso  e  para  a 

continuidade do processo no ano seguinte.

2.º, 3.º, 4.º E 5.º ANO – FICHAS AVALIATIVAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E 

MATEMÁTICA:  Trata-se  de  fichas  avaliativas  com  as  expectativas  de 

aprendizagem  (Habilidades)  em  Língua  Portuguesa  e  Matemática,  a  serem 

alcançadas  durante  cada  bimestre,  em  conformidade  ao  que  se  traçou  no 

planejamento para o bimestre,  tendo as orientações curriculares em conjunto 

com as expectativas de aprendizagem definidas de início como fio condutor do 

processo didático pedagógico da prática do professor em sala de aula.

FICHA DO DESEMPENHO ACADÊMICO: Trata-se de uma planilha que permite 

uma visão ampla  do  desempenho  dos  alunos  aos  professores,  coordenação 

pedagógica,  diretores  e  secretaria  de  educação  visando  uma  reflexão  e 



encaminhamentos pedagógicos que se fizerem necessários com o objetivo de se 

alcançar a aprendizagem dos alunos.


