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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 01/2014 

 

TÓPICO DE DISCUSSÃO:  O PRIMEIRO MÊS DE AULAS -  EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

SEM AS CRIANÇAS: 

 Definição da rotina semanal considerando os componentes curriculares (enviar para os 

pais) considerando o tempo para atividades permanentes, sequências didáticas e 

projetos. 

 Desenho da matriz curricular. 

 Discussão para organização do espaço físico da sala, conforme proposição de trabalho 

em que o aluno é o protagonista da aprendizagem. 

 Mapeamento do material didático adotado e relação deste com o referencial 

curricular explicitado no PPP. 

 Levantamento de temáticas favoráveis à realização de projetos de trabalho a partir do 

RCNEI 

 As atividades de folha xerocopiada somente irão para casa a partir de abril, depois de 

serem devidamente planejadas e ajustadas às necessidades das crianças. 

 Elaboração da anamnese. 

 No planejamento semanal as atividades de natureza prática/vivencial deverão ter 

prioridade sobre as atividades formais. 

 Iniciar a construção do banco de atividades complementares paras as áreas de 

linguagem e matemática (práticas, orais, escritas e jogos). 

 Enviar e-mail para os pais, se apresentando e dispondo-se para efetiva parceria. 

 Elaborar agenda pessoal com contatos dos pais das crianças. 
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COM AS CRIANÇAS:  

 Diagnóstico do que já sabem em termos de alfabetização e letramento em língua oral 

e escrita e matemática. Realizar os devidos registros para análise com a coordenação. 

 Projeto inicial de convivência, limpeza e rotinas na sala. 

 Levantamento das curiosidades em diversas áreas para definição de possíveis temas 

para elaboração dos projetos.  

 Realizar visita às dependências da escola e da FADBA para conhecimento dos alunos. 

Informar antecipadamente aos setores. 

 Envolver os alunos na arrumação dos cantos, catalogar livros e jogos; 

 Estabelecer as regras de convivência do grupo a partir dos problemas que forem 

surgindo em sala (expor as regras na sala de aula até 1 semana após sua elaboração e 

reavaliá-las bimestral ou semestralmente). 

 Evitar fazer produções de texto colocando o aluno como personagem principal; 

 Realizar amigo secreto ou lanche coletivo como culminância da primeira semana de 

aulas; 

 Realizar rodas de histórias e conversa. 

 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1º ano 

SEM AS CRIANÇAS: 

 Definição da rotina semanal considerando os componentes curriculares (enviar para os 

pais). 

 Conclusão do plano da I unidade. 

 Recebimento dos materiais solicitados aos pais com check list. 

 Iniciar a construção do banco de atividades complementares para as áreas de 

linguagem e matemática (práticas, orais, escritas e jogos). 

 No planejamento semanal as atividades de natureza prática/vivencial deverão ter 

prioridade sobre as atividades formais. 

 Investir em recursos e procedimentos variados considerando cada área do 

conhecimento. 

 Construir protocolo de observação para acompanhamento dos alunos quando em 

atividades de sala. 

 Enviar e-mail para os pais, se apresentando e dispondo-se para efetiva parceria. 
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 Elaborar agenda pessoal com contatos dos pais das crianças. 

COM AS CRIANÇAS: 

 Projeto inicial de convivência, limpeza e rotinas na sala. 

 Realização de diagnóstico para verificação dos níveis de escrita e leitura das crianças, 

assim como das noções matemáticas já asseguradas na educação infantil. A cada mês 

deverá ser feita nova verificação com os devidos registros para análise de intervenções 

necessárias. 

 Realizar visita às dependências da escola e da FADBA para conhecimento dos alunos 

novos. Informar antecipadamente aos setores. 

 Envolver os alunos na arrumação dos cantos, catalogar livros e jogos. 

 Estabelecer as regras de convivência do grupo a partir dos problemas que forem 

surgindo em sala (expor as regras na sala de aula  até 1 semana após sua elaboração e 

reavaliá-las bimestral ou semestralmente). 

 Evitar fazer produções de texto colocando o aluno como personagem principal. 

 Realizar amigo secreto ou lanche coletivo como culminância da primeira semana de 

aulas. 

 Realizar rodas de histórias e conversa. 

 

2º, 3º e 4º anos 

SEM AS CRIANÇAS: 

 Definição da rotina semanal considerando os componentes curriculares (enviar para os 

pais). 

 Conclusão do plano da I unidade. 

 Recebimento dos materiais solicitados aos pais com check list. 

 Iniciar a construção do banco de atividades complementares para as áreas de 

linguagem e matemática (práticas, orais, escritas e jogos). 

 No planejamento semanal as atividades de natureza prática/vivencial deverão ter 

prioridade sobre as atividades formais. 

 Enviar e-mail para os pais, se apresentando e dispondo-se para efetiva parceria. 

 Investir em recursos e procedimentos variados considerando cada área do 

conhecimento. 

 Construir protocolo de observação para acompanhamento dos alunos quando em 

atividades de sala. 

 Enviar e-mail para os pais, se apresentando e dispondo-se para efetiva parceria. 
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 Elaborar agenda pessoal com contatos dos pais das crianças. 

COM AS CRIANÇAS: 

 Projeto inicial de convivência, limpeza e hábitos de estudo. 

 Diagnóstico das diferentes áreas do conhecimento. 

 Realizar visita às dependências da escola e da FADBA para conhecimento dos alunos 

novos. Informar antecipadamente aos setores. 

 Envolver os alunos na arrumação dos cantos, catalogar livros e jogos. 

 Estabelecer as regras de convivência do grupo a partir dos problemas que forem 

surgindo em sala (expor as regras na sala de aula até 1 semana após sua elaboração e 

reavaliá-las bimestral ou semestralmente). 

 Evitar fazer produções de texto colocando o aluno como personagem principal.  

 Apresentar os livros adotados às crianças, com suas seções e como será seu uso, envio 

para casa, correção em sala, enfim, os critérios e uso e acompanhamento. 

 Realizar amigo secreto ou lanche coletivo como culminância da primeira semana de 

aulas. 

 Realizar rodas de histórias e conversa. 

 

5º ano 

SEM AS CRIANÇAS: 

 Definição da rotina semanal considerando os componentes curriculares (enviar para os 

pais). 

 Conclusão do plano da I unidade. 

 Recebimento dos materiais solicitados aos pais com check list. 

 Iniciar a construção do banco de atividades complementares para as áreas de 

linguagem e matemática (práticas, orais, escritas e jogos). 

 Convidar mensalmente um professor do 6º ano para ministrar uma aula, considerando 

os diferentes componentes curriculares. 

 Enviar e-mail para os pais, se apresentando e dispondo-se para efetiva parceria. 

 Elaborar agenda pessoal com contatos dos pais das crianças. 

COM AS CRIANÇAS: 

 Projeto inicial de convivência, limpeza e hábitos de estudo. 

 Diagnóstico das diferentes áreas do conhecimento. 

 Realizar visita às dependências da escola e da FADBA para conhecimento dos alunos 

novos. Informar antecipadamente aos setores. 
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 Envolver os alunos na arrumação dos cantos, catalogar livros e jogos. 

 Estabelecer as regras de convivência do grupo a partir dos problemas que forem 

surgindo em sala (expor as regras na sala de aula até 1 semana após sua elaboração e 

reavaliá-las bimestral ou semestralmente). 

 Evitar fazer produções de texto colocando o aluno como personagem principal. 

 Realizar amigo secreto ou lanche coletivo como culminância da primeira semana de 

aulas. 

 Realizar rodas de histórias e conversa. 

 Apresentar os livros adotados às crianças, com suas seções e como será seu uso, envio 

para casa, correção em sala, enfim, os critérios e uso e acompanhamento. 

 

PROCEDIMENTOS GERAIS QUE IMPLICAM NA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DA ESCOLA 

 

Sobre as Regras de Convivência 

 Formular frases na forma afirmativa; 

 Utilizar, por exemplo, cartões com imagens e escrita; 

 Afixá-la na parede com a letra da criança; 

 Estabelecê-la na primeira semana de aulas; 

 Colocá-las num lugar visível; 

 Propor punições coerentes com as infrações; 

 Incluir questões que tratem do silêncio, da cortesia do cuidado com colegas, 

professores, sala e a escola. 

 

Sobre o uso do caderno de correspondência lar/ escola 

 Colocar os procedimentos de utilização na primeira folha do caderno; 

 Explicar às crianças a função e o uso desse caderno; 

 Utilizá-lo para: comunicado aos pais, ocorrências e advertências(SOE); 

 Não se esquecer de colocar a data de cada comunicado; 

 Orientar os alunos a manter o caderno na mochila permanentemente e criar 

procedimento-padrão de vistoria diária; 

 Orientar a criança no sentido de não arrancar os comunicados; 

 Cuidar para que os comunicados sejam escritos de maneira correta; 

 Quando o comunicado for particular, dirigir-se ao pai ou mãe pelo nome do mesmo. 

Ex.: Sr. Castro; 
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 Cuidar para que o comunicado não ultrapasse o tamanho da folha do caderno. 

 Sugerimos que os comunicados sejam colados,  grampeados ou presos por adesivos. 

 Colocar local para que os pais assinem a ciência do comunicado. 

 

 Sobre a utilização da agenda escolar 

 Deverá passar pela vistoria do professor; 

 A criança que não tem agenda - comunicar aos pais por escrito; 

 Será utilizada apenas pela criança; 

 Deverá ser exigido da criança o cuidado e o asseio; 

 Variar a forma de vistoria. Ex: troca entre colegas (a partir do 3º ano); 

 Solicitar a assinatura dos pais diariamente. 

 

Sobre as atividades de casa 

 Comunicar aos pais quando a criança esquecer ou não fizer a tarefa; 

 Não escrever elogios (lindo, maravilhoso) e sim fazer comentários escritos pertinentes, 

quando propício. 

 Perguntar sempre à criança o motivo de não ter feito a tarefa. 

 Não emitir nota no cabeçalho; 

 Deverá ir no máximo duas por dia (até o 1º ano) e três por dia (2º ao 5º ano); 

 Assinalar na tarefa o observado na correção; 

 Manter atualizado o registro de ausência de atividades. 

 

Sobre o recreio 

 É um tempo garantido legal e pedagogicamente à criança e ao professor, e não será 

retirado como medida disciplinar. 


