




ESTUDOS E PLANEJAMENTO

2º dia 

PÚBLICO ALVO

Equipe Escolar 
Gestores, 

Pedagogos, 
Professores.

OBJETIVOS:

● Compreender os elementos que 
compõem o planejamento docente na 
Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental.

● Ressaltar a importância do 
planejamento, tendo como base  o 
Referencial Curricular do Paraná, 
estabelecendo relações com os 
aspectos da comunidade local.

● Elaborar um Plano de Acolhimento 
(para a Educação Infantil) e um Plano 
de Nivelamento (Anos Iniciais) para os 
quinze primeiros dias de aula.

PERÍODO
04/02  

2 Momentos

CARGA HORÁRIA
8 horas



BOAS VINDAS

Bem-vindos e Bem-vindas!

O talento vence jogos, mas só o trabalho em 
equipe ganha campeonatos.

Cada u
m é p

eça
 

fun
dam

ental!



2º dia 

AGENDA DO DIA

MOMENTO 1 (4h) MOMENTO 2 (4h)

Boas-vindas e acolhimento. Estudo dos Elementos do Planejamento 
Docente  (continuação).

Análise da realidade social, cultural e ambiental 
da comunidade.

Atividade de Planejamento com base nos 
campos de experiências. 

Organização do Espaço Escolar. Plano de Acolhimento para a Educação Infantil/
Plano de Nivelamento para os Anos Iniciais.

Estudo dos Elementos do Planejamento 
Docente. 

 Fechamento.

ESTUDOS E PLANEJAMENTO



PLANEJAMENTO

https://youtu.be/IDQOoYY6ydI  

https://youtu.be/IDQOoYY6ydI


PLANEJAMENTO
Nos próximos momentos vamos refletir sobre os aspectos que precisam ser 
considerados para pensar um planejamento coerente e com foco na 
aprendizagem dos estudantes indígenas. 

MOMENTOS

1. Análise da realidade social, cultural e ambiental da comunidade.

2. Elementos do Planejamento Docente. 

2.1  Dez Competências Gerais da BNCC.

2.2 Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações e o Currículo da Rede 
Estadual Paranaense (CREP) – para o Ensino Fundamental.
   

2.3 Documentos específicos da Educação Escolar Indígena.

2.4 Interculturalidade.

2.5 Plano de Acolhimento e Plano de Nivelamento.



AGENDA

AÇÃO

1. Análise da realidade social, cultural e ambiental da comunidade.

2. Organização do espaço escolar.

3. Estudo dos elementos do Planejamento Docente. 

3.1 Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações. 

3.2 Campos de Experiência.

3.3 Documentos Específicos da Educação Escolar Indígena.

3. 4 Interculturalidade.

4. Plano de Acolhimento e Plano de Nivelamento.

5. Fechamento.



    Aspectos da realidade local

Escola Estadual Indígena Yvy 
Porã. Tomazina, PR.

Comunidade Indígena Ocoy. São 
Miguel do Iguaçu, PR.

Comunidade Indígena Rio D’Areia. 
Inácio Martins, PR.



• Conhecimento da história da comunidade.
• Conhecimento do espaço físico e das condições 

socioambientais da comunidade para além do 
espaço escolar - possibilidades de apropriação 
pedagógica destes espaços pelos professores.

• Riscos socioambientais enfrentados pela 
comunidade.

• A língua indígena como marca de identidade do 
povo.

• Marcas culturais (aspectos fundamentais da cultura 
local).

    Aspectos da realidade local



Aspectos da realidade local

Com base nos aspectos da realidade da comunidade, aponte os desafios da 
escola para o ano letivo de 2020 e as ações exequíveis que possibilitem 
superar tais desafios.

Desafios Possibilidades Responsáveis Quando/Prazo



AGENDA

AÇÃO

1. Análise da realidade social, cultural e ambiental da comunidade.

2. Organização do espaço escolar.

3. Estudo dos elementos do Planejamento Docente. 

3.1 Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações. 

3.2 Campos de Experiência.

3.3 Documentos Específicos da Educação Escolar Indígena.

3. 4 Interculturalidade.

4. Plano de Acolhimento.

5. Fechamento.



Organização do espaço escolar

A presença de cada material na escola 
precisa ser objeto de reflexão e de 
intencionalidade, pois a organização do 
espaço e da rotina são aspectos 
fundamentais no processo de ensino e 
aprendizagem. 



Organização do Espaço Escolar

O arranjo de cada espaço e a disposição dos materiais é uma intervenção 
que define e explicita a concepção pedagógica de ensino e de aprendizagem 
da escola.

Como organizar e distribuir o espaço de sala de aula e os demais espaços da instituição de 
ensino em prol do acolhimento e atendimento das necessidades das crianças indígenas?

Além da sala de aula, que outros espaços da escola podem ser utilizados para o 
desenvolvimento de atividades com as crianças? 

Os cartazes e imagens fixados nas salas de aula contemplam aspectos da realidade das 
crianças indígenas ou mostram figuras distantes do seu contexto cultural? 

Os cartazes expostos na sua escola contemplam o bilinguismo ou priorizam apenas umas das 
línguas? 



Organização do Espaço Escolar

Fonte: 
http://www.adventista.edu.br/_imagens/area_academica/f
iles/A%20organiza%C3%A7%C3%A3o%20do%20espa
%C3%A7o%20em%20sala%20de%20aula.pdf 

Com relação à disposição da sala de aula, qual destes arranjos contempla melhor 

a cultura indígena e seu modo próprio de aprendizado? 

http://www.adventista.edu.br/_imagens/area_academica/files/A%20organiza%C3%A7%C3%A3o%20do%20espa%C3%A7o%20em%20sala%20de%20aula.pdf
http://www.adventista.edu.br/_imagens/area_academica/files/A%20organiza%C3%A7%C3%A3o%20do%20espa%C3%A7o%20em%20sala%20de%20aula.pdf
http://www.adventista.edu.br/_imagens/area_academica/files/A%20organiza%C3%A7%C3%A3o%20do%20espa%C3%A7o%20em%20sala%20de%20aula.pdf


1 - Com relação aos cartazes e imagens fixados nas salas de aula, qual(is) contempla(m) 

aspectos da realidade das crianças indígenas e qual(is) mostra(m) figuras distantes do seu 

contexto cultural? 

2 - Analise as imagens e reflita sobre suas características (pontos positivos e negativos) e 

sobre como elas implicam na aprendizagem dos seus estudantes.

A

Organização do Espaço Escolar

Escola Estadual Indígena Pindoty. 
Paranaguá-PR. https://www.atividadesparacolorir.com

.br/2012/07/cartazes-de-desenho-letra
s-g-z.html

B

https://www.atividadesparacolorir.com.br/2012/07/cartazes-de-desenho-letras-g-z.html
https://www.atividadesparacolorir.com.br/2012/07/cartazes-de-desenho-letras-g-z.html
https://www.atividadesparacolorir.com.br/2012/07/cartazes-de-desenho-letras-g-z.html


C

Arquivo DEDIDH/SEED-PR
Arquivo DEDIDH/SEED-PR

https://atividadesparaprofessores.co
m.br/ideias-de-cartazes-com-numer
os-para-educacao-infantil/

D

E

Organização do Espaço Escolar

C

https://atividadesparaprofessores.com.br/ideias-de-cartazes-com-numeros-para-educacao-infantil/
https://atividadesparaprofessores.com.br/ideias-de-cartazes-com-numeros-para-educacao-infantil/
https://atividadesparaprofessores.com.br/ideias-de-cartazes-com-numeros-para-educacao-infantil/


Organização do Espaço Escolar

Que tal confeccionar os cartazes para a sala de aula com ilustrações feitas pelas 

próprias crianças em substituição aos desenhos impressos? O que você acha de 

priorizar os espaços de exposição com as produções dos seus estudantes? 

Vamos priorizar a produção de cartazes e outros materiais contemplando todas 

línguas faladas pelos estudantes? 

Juntamente com a equipe pedagógica da sua escola, analise o ambiente da sua 

sala de aula e aponte pontos específicos que possam ser melhorados. Descreva 

quais os recursos e tempo serão necessários para execução, e quem estará 

envolvido na ação.  

Atividade 

Sugestão



Organização do Espaço Escolar

Aspectos a serem 
melhorados Ações Responsável Recursos Tempo de 

realização



AGENDA

AÇÃO

1. Análise da realidade social, cultural e ambiental da comunidade.

2. Organização do espaço escolar.

3. Elementos do Planejamento Docente.

3.1 Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e 
orientações.

3.2 Campos de Experiência.

3.3 Documentos Específicos da Educação Escolar Indígena.

3. 4 Interculturalidade.

4. Plano de Acolhimento e Plano de Nivelamento.

5. Fechamento.



Professor,

Você já analisou quais são os elementos que precisam ser 
considerados para o seu planejamento docente neste ano?

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE



Educação Infantil

Elementos da 
organização do 

trabalho docente

Diretrizes Ed. 
Esc. Indígena/ 

Referencial 
Indígena

Referencial 
Curricular do 

Paraná

Dez 
Competências 

Gerais da 
BNCC

Materiais 
didáticos

Interculturalidade

Metodologias 
diferenciadas



Ensino Fundamental

Elementos do 
Planejamento 

Docente

Diretrizes Ed. 
Esc. Indígena/ 

Referencial 
Indígena

Currículo da 
Rede 

Estadual 
Paranaense 

CREP 

Dez 
Competências 

Gerais da 
BNCC

Materiais 
didáticos

Interculturalidade

Metodologias 
diferenciadas



DEZ COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC



DEZ COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC

https://www.youtube.com/watch?v=-wtxWfCI6gk


DEZ COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC

As competências se concretizam na escolha dos conteúdos, das metodologias e 
nas relações que se estabelecem entre professor e aluno.

Neste sentido, para alcançar o desenvolvimento integral dos estudantes, 
expressado por meio das competências, não basta apenas selecionar alguns 
conteúdos.

https://www.youtube.com/watch?v=-wtxWfCI6gk

Como desenvolver, nos estudantes, as 10 
competências por meio da prática docente?

https://www.youtube.com/watch?v=-wtxWfCI6gk


ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

O QUE MUDOU?

• Campos de experiência - O que é essencial aprender e desenvolver de 0 a 5 
anos de idade.

• O que e como ensinar - Os principais objetivos de aprendizagem do RCP.

• Aprofundamento da avaliação - Avaliar as crianças na Educação Infantil.

• Planejamento - Implicações sobre o planejar na Educação Infantil.

Vamos pensar sobre o Referencial Curricular do 
Paraná 

para a Educação Infantil 



ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

O QUE MUDOU?

• Objetivos de aprendizagem - Definição da organização curricular em termos 
de objetivos de aprendizagem e não de conteúdos - O que é direito do 
estudante aprender em cada componente curricular a cada ano do ensino 
fundamental.

• O que e como ensinar - Os objetivos de aprendizagem do RCP podem ser 
atingidos a partir do trabalho com diferentes conteúdos/conhecimentos 
(indígenas, orientais, ocidentais).

• Planejamento - Destaque para a importância de pensar e planejar a transição 
entre a educação infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental.

Vamos pensar sobre o Referencial Curricular do 
Paraná

para o Ensino Fundamental



Aspectos fundamentais

✔ O aprender brincando.

✔ A valorização da espontaneidade e criação. 

Sugestão: leitura do texto “Apenas Brincando”. 

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE



As atividades que 
planejo para meus 

alunos privilegiam o 
desenho e a escrita 

espontânea ou priorizam 
atividades prontas para 

colorir e copiar?

Para refletir

https://aulasteatroinfantil.com/wp-content/uploads/2016/02/crian%c3%a7as-des
enhando.jpg

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

https://aulasteatroinfantil.com/wp-content/uploads/2016/02/crian%c3%a7as-desenhando.jpg
https://aulasteatroinfantil.com/wp-content/uploads/2016/02/crian%c3%a7as-desenhando.jpg


CAMPOS DE EXPERIÊNCIA

O que representam?

Indicam quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e 
desenvolva-se. Enfatizam noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as 
crianças devem desenvolver de 0 a 5 anos. Ou seja, o conhecimento vem com a 
experiência que cada criança vai viver no ambiente  escolar.

Quais são? 
● Eu, o outro e o nós; 
● Corpo, gestos e movimentos; 
● Traços, sons, cores e formas; 
● Escuta, fala, pensamento e imaginação; 
● Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE



A organização do trabalho dos 
professores da Educação Infantil se 

dará por meio dos campos de 
experiência e não de forma disciplinar!

Atenção

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA



Língua Indígena  e os Campos de 
Experiências

EDUCAÇÃO INFANTIL

Língua 
Indígena

Eu, o outro 
e o nós

Escuta, fala, 
pensamento e 

imaginação

Espaço, 
tempo, 

quantidades, 
relações e 

transformaçõe
s

Traços, 
sons, 

cores e 
formas

Corpo, 
gestos e 

movimentos

A Educação Infantil 
deverá contemplar 

experiências 
significativas com a 

língua e com a cultura 
indígena dentro dos 

campos de experiências.



ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

• Como é feita a a aliação da aprendi agem das crianças 
na sua escola?

• A avaliação é analisada e discutida juntamente com a 
Equipe Pedagógica?

“Todo o planejamento deve ser baseado no olhar atento para cada criança. Há uma 
mudança na concepção do professor, que deve atuar primeiro como um observador, 

para depois definir seus projetos e propostas para cada turma”.

(Leninha Ruiz, formadora de coordenadores e professores de Educação Infantil em São José dos 
Campos-SP)



"A avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e 
não comparativamente com as outras crianças. O olhar que 
busca captar o desenvolvimento, as expressões, a construção 
do pensamento e do conhecimento (etc.) deve identificar, 
também, seus potenciais, interesses, necessidades, pois esses 
elementos serão cruciais para a professora planejar atividades 
ajustadas ao momento que a criança vive. A avaliação ocorre 
permanentemente e nunca como ato formal de teste, 
comprovação, atribuição de notas e atitudes que sinalizem 
punição.”

(Ministério da Educação. Educação Infantil: Subsídios para a construção de uma 
sistemática de avaliação)

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL



Além da observação, tanto individual quanto coletiva, é 
essencial que os docentes tenham registros do que 
acontece em sala de aula – sejam eles escritos, 
fotográficos ou filmagens. Esses documentos servirão de 
base para o planejamento dos momentos de formação e 
para que os docentes repensem suas práticas 
coletivamente.

(Adaptado de: Ministério da Educação. Educação Infantil: Subsídios para a construção de 
uma sistemática de avaliação)

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL



As Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação Infantil (2009) já 
apontavam a necessidade de criar procedimentos para acompanhar o trabalho 
pedagógico e avaliar o desenvolvimento das crianças.

Mas como fazer essa avaliação?

✔ Observação de sala de aula - realizar observações e registros ao longo de 
todo o ano para que, depois, sejam reunidos em um portfólio ou documento 
síntese. 

✔ Leitura e socialização dos registros - acompanhamento da equipe 
pedagógica, leitura conjunta dos registros, análise e replanejamento 
conjunto a partir dos pontos frágeis da aprendizagem. 

Há diferentes maneiras de registrar essa avaliação da Educação Infantil: 
portfólio, relatório e ficha de desenvolvimento da criança.  

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL



https://docplayer.com.br/70353450-Universidade-federal-do-ceara-faculdade-de-educacao-programa-de-pos-graduacao-em-edu
cacao-brasileira-ana-paula-azevedo-furtado.html

Exemplo de ficha de acompanhamento 



ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

O resultado da avaliação serve 
como elemento para refletir 

sobre o ensino que está sendo 
ofertado, para ajudar  na 

elaboração das aulas ou serve 
para qualificar o desempenho da 

criança?

Desafio:

Que tal  destinarmos um momento 
específico para discussão e estudo sobre 
o processo de avaliação e os 
instrumentos que já são utilizados?



AGENDA

AÇÃO

1. Análise da realidade social, cultural e ambiental da comunidade.

2. Organização do espaço escolar.

3. Estudo dos elementos do Planejamento Docente. 

3.1 Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações. 

3.2 Campos de Experiência.

3.3 Documentos Específicos da Educação Escolar Indígena.

3. 4 Interculturalidade.

4. Plano de Acolhimento e Plano de Nivelamento.

5. Fechamento.



ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

Diretriz 
Nacional para 

a EEI
RCNEI

Diretriz 
Nacional para 

a EEI
RCNEI

Diretrizes Curriculares 
Nacionais para 

Educação Escolar 
Indígena na Educação 

Básica.

É fundamental o professor 
que atua na escola 
indígena, seja ele indígena 
ou não indígena, conheça 
os documentos que 
orientam e garantem a 
especificidade das escolas. 

Documentos Orientadores  Específicos

Referencial Curricular 
Nacional para as 

Escolas Indígenas



Diretriz 
Nacional para 

a EEI
RCNEI

Diretriz 
Nacional para 

a EEI
RCNEI

Documentos Orientadores  Específicos

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na 
Educação Básica (2012)

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

Documentos Orientadores  Específicos



Este documento surge a partir de um marco histórico, com um 
conteúdo de caráter geral e abrangente. 

Aponta questões comuns a todos os professores e escolas, 
esclarecendo e incentivando a pluralidade e a diversidade das 
múltiplas programações curriculares dos projetos históricos e 
étnicos específicos.
 
A construção deste Referencial primou por respeitar a participação 
de educadores índios e não-índios, legitimando ideais e práticas 
construídas pelos diversos atores sociais indígenas e seus 
assessores como parte de uma política pública para a educação 
escolar indígena (BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1998).

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

Documentos Orientadores  Específicos



 Perfil do professor que atua na escola 
indígena (RCNEI):

✔ Pesquisador da história e realidade da 
comunidade.

✔ Autor de materiais didáticos específicos.

✔ Escritor, pois registra constantemente sua 
prática como forma de construir a história da 
Educação Escolar Indígena e como forma 
reflexiva. (Ver RCNEI pág. 66 a 69).

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

Documentos Orientadores  Específicos



AGENDA

AÇÃO

1. Análise da realidade social, cultural e ambiental da comunidade.

2. Organização do espaço escolar.

3. Estudo dos elementos do Planejamento Docente. 

3.1 Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações.

3.2 Campos de Experiência.

3.3 Documentos Específicos da Educação Escolar Indígena.

3. 4 Interculturalidade.

4. Plano de Acolhimento e Plano de Nivelamento.

5. Fechamento.



Diretriz 
Nacional para 

a EEI
RCNEI

Interculturalidade

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

De acordo com o RCNEI: 



Diretriz 
Nacional para 

a EEI
RCNEI

Interculturalidade

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

De acordo com o RCNEI: 



Interculturalidade 

Referencial 
Curricular 
do Paraná

EXEMPLO
Como é possível pôr em prática a articulação destes 

elementos seja na Educação Infantil ou nos Anos Iniciais?

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

Competências 
Gerais da 

BNCC



Tema: Alimentação Saudável
Articulação com a Língua Indígena

Exemplo de planejamento  

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE



O Eu, o outro 
e o nós

Representação 
gráfica como 
expressão de 

conhecimentos, 
experiências e 

sentimentos. (p. 
150).

(EI03EO04) 
Comunicar suas 

ideias e 
sentimentos a 

pessoas e grupos 
diversos. (p.150). 

Comunicar ao 
grupo seus 
alimentos 
prediletos

- Fazer uma roda de conversa com as crianças 
indagando sobre os alimentos consumidos em 
suas casas, seus hábitos alimentares, se há 
árvores frutíferas em suas casas e sobre a 

importância dos alimentos para a saúde. Permitir 
que as crianças falem sobre suas preferências, 

gostos e desejos .  
- Após a conversa, pedir que as crianças ilustrem 
os alimentos que elas mais gostam. Os desenhos 

podem ser identificados com o nome dos alimentos 
de forma bilíngue. 

- Fazer a leitura da história "A cesta do Dona 
Maricota", falando sobre alimentação saudável. 

Posteriormente, sugerir a elaboração de uma lista 
de alimentos saudáveis, que aparecem na história. 

O professor será o escriba. Em seguida, cada 
criança será desafiada a desenhar um dos 

alimentos da cesta. Posteriormente, em roda os 
desenhos serão socializados. Cada criança será 
estimulada a falar sobre o seu desenho para o 

grande grupo.  

Observar  João, Pedro 
Luís e Stefani no que diz 
respeito à interação com 
outras crianças e a forma 

como oralizam seus 
desenhos. O professor 
pode fazer registros, 

fotografar.

Livro “A 
cesta da 

Dona 
Maricota”,  

sulfite, lápis 
de cor, giz de 

cera e 
outros.

Interagir com 
outras crianças 
estabelecendo 

relações de troca 
enquanto trabalha 
na própria tarefa. 

(p.150).

Desenhar um 
alimento da 

história e 
apresentá-lo ao 

grupo 

Campos de 
Experiência

Saberes e 
conhecimentos 

(RCP)

Objetivos de 
aprendizagem 

(RCP) 
Atividades Metodologia/Encaminhamento Avaliação Recursos 



Traços, 
sons, 

cores e 
formas

Produção de 
objetos 

tridimensionai
s (p.159). 

Modelagem.

Desenhar, 
construir e 
identificar 
produções 

bidimensionai
s e 

tridimensionai
s. (p.159).

Modelar 
uma 
fruta. 

Escrever 
espontan
eamente 
ou com 
apoio o 

nome de 
uma 
fruta.

Distribuir uma fruta para cada criança 
e pedir que tentem modelar a mesma 
com argila. Após este momento, pedir 
às crianças que escrevam o nome da 

fruta (escrita espontânea ou com 
apoio). Ao término da atividade, as 

crianças vão comer as frutas e  serão 
instigadas a observarem as sementes. 
Como tarefa deverão trazer sementes.

Observar a escrita 
espontânea ou 
com apoio de 

Marcos, Heloísa, 
Carlos e Amanda. 
   Verificar como 

Bruna, Verônica e 
Paulo modelam as 

frutas. 

Argila, folha 
sulfite, maçã, 

banana, 
laranja, pera, 

uva e 
morango

Campos de 
Experiência

Saberes e 
conhecimentos 

(RCP)

Objetivos de 
aprendizagem 

(RCP) 
Atividades Metodologia/Encaminhamento Avaliação Recursos 



Campos de 
Experiência

Saberes e 
conhecimentos 

(RCP)

Objetivos de 
aprendizagem 

(RCP) 
Atividades Metodologia/Encaminhamento Avaliação Recursos 

Escuta, fala, 
pensamento e 

imaginação

Uso e função social 
da escrita. (p.169).

Realizar tentativas 
de escrita (escrita 
espontânea) com  

recursos variados e 
em diferentes 

suportes (p.169)

Escrever o nome de 
frutas em rótulos de 

identificação de 
sementes. Entender 
que o rótulo ajuda 
na identificação da 

fruta.

Organizar uma coleção de sementes, a partir 
das sementes trazidas pelas crianças . Propor a 
escrita do nome da fruta relacionada à semente, 
no quadro, de forma bilingue. Depois, observar 

as características das sementes 
classificando-as por tamanho: pequena, média e 
grande. Perguntar como é possível identificar de 

qual fruta é a semente fazendo as crianças 
perceberem que o registro é importante para a 
identificação. Diante disso, propor que façam 

rótulos com o nome das frutas correspondentes 
às sementes, que serão coladas em cada 

saquinho. Escrever o nome das frutas de forma 
espontânea. 

Ir até alguém mais velho na comunidade para 
que o mesmo conte às crianças o que 

representa a alimentação para seu povo e 
contar uma história sobre um alimento. Retomar 

com a criança a fala do ancião e deixar que 
registrem a história contada por ele através de 

desenhos.

Verificar se Brenda, 
Vera e Rômulo 

compreendem para 
que serve o rótulo. 

Observar se 
realizam a escrita 
do nome da fruta 

nos rótulos.

Sementes, sacos 
plásticos, 

etiquetas, pincel 
atômico.Escrita do nome e 

de outras palavras. 
(p.169).



Campos de 
Experiência

Saberes e 
conhecimentos 

(RCP)

Objetivos de 
aprendizagem 

(RCP) 
Atividades Metodologia/Encaminhamento Avaliação Recursos 

Corpo, gestos 
e movimento

Hábitos 
alimentares, 
de higiene e 
descanso. 

(p.156). 
Alimentos 
saudáveis.

Identificar e 
valorizar 
alguns 

alimentos 
saudáveis. 

(p.156).

Classificar 
alimentos 

saudáveis e 
não saudáveis

Pedir aos alunos que recortem imagens 
de alimentos (revistas, jornais etc.) e, 

em roda de conversa, propor que 
separem as imagens em dois grupos: 

saudáveis e não-saudáveis. Incentivar  a 
conversarem entre si para que façam a 
classificação. Disponibilizar duas folhas 
grandes de kraft estendidas no chão. 
Orientar as crianças que na primeira 
folha colem as imagens de alimentos 

saudáveis e na outra folha de alimentos 
não saudáveis. Orientar as crianças 

quanto à colagem dos recortes, 
ensinando-as a passarem cola em 
quantidade suficiente e a colar na 
posição/direção correta. Expor os 

cartazes na sala de aula, na altura da 
criança.

Observar a 
Amanda, Laís, 

o Vitor e 
Henrique se 
classificaram 
as imagens 

corretamente. 
(Pode utilizar 

diversas 
formas de 

registro: fotos, 
filmagens, 
relatórios 
curtos e 
outros).

Revistas, 
cola, tesoura, 
papel kraft.



Campos de 
Experiência

Saberes e 
conhecimentos 

(RCP)

Objetivos de 
aprendizagem 

(RCP) 
Atividades Metodologia Avaliação Recursos 

Espaços, tempos, 
quantidades, 

relações e 
transformações.

Noções básicas de 
divisão. 

Participar de 
situações que 

envolvam 
unidades de 

medida: 
comprimento, 

massa e 
capacidade. (p. 

171).

                                

Identificar 
unidades de 

medida de massa 
(peso)  em 
encartes do 

mercado (quilo, 
dúzia, unidade).

Distribuir encarte de supermercado 
para cada criança e pedir que 

observem os alimentos que aparecem 
no mesmo. Conversar sobre qual é a 
função de um encarte de mercado. 

Para que serve? Se a família consulta o 
encarte para descobrir os alimentos em 

promoção.
Explorar o encarte para identificar os 

alimentos que são vendidos por 
unidade, dúzia ou quilo.

Por exemplo, levar as crianças a 
perceberem que os ovos são vendidos 
por dúzia. Perguntar, o que é dúzia? O 

que mais compramos por dúzias? 
Levar as crianças a descobrirem os 

alimentos que são vendidos por quilo, 
por exemplo, a melancia, a banana, 

etc. Quais são vendidos por unidade? 
(abacaxi,  romã, etc). 

Desafiar as crianças a pensarem: 
propor uma situação problema: levar 

uma penca de bananas e pedir que as 
crianças pensem de que modo poderia 
ser dividida para todas as crianças da 

turma. Observar as reações das 
crianças. O Professor deverá levá-las a 
organizar estratégias de resolução de 

problemas, devendo auxiliá-las a 
coletivamente encontrarem uma 
solução ao problema proposto.

 

Verificar como Bruna, 
Rafaela e Joana 

conseguem organizar 
estratégias para dividir 
as bananas entre as 

demais crianças. 
Observar se identificam 
que alguns alimentos 
são comprados por 

quilo.

Encartes de 
mercado.

Contar objetos, 
brinquedos e 

alimentos e dividir 
entre as crianças 

(p. 179).

Dividir uma penca 
de banana entre 

20 crianças.

Identificação e 
utilização dos 
números no 

contexto social. 

Comunicar 
oralmente suas 

ideias, suas 
hipóteses e 
estratégias 

utilizadas em 
contextos de 
resolução de 
problemas 

matemáticos. (p. 
179).               

Expressar a 
estratégia utilizada 

para a divisão.

Perceber 
quantidades nas 

situações 
rotineiras. (p. 179). 



Língua Indígena

O professor de língua indígena pode explorar o mesmo tema e 

participar das atividades conjuntamente com o professor 

regente abordando o conhecimento sobre os alimentos, a 

argumentação, o diálogo a quantificação, seja no que diz 

respeito ao vocabulário tanto quanto nos aspectos tradicionais. 

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

Tema: Alimentação Saudável
Turma 04 anos 

EEI Nimboeaty Mborowitxa Awa Tirope. 
Abatiá-PR.

EEI  Mbyja Porã. Guaíra-PR.



ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

Tema: Alimentação Saudável
Articulação com a Língua Indígena

Exemplo de planejamento  



Disciplinas Objetivos de 
Aprendizagem (RCP)

Metodologia/Encaminhamento Avaliação Recursos

Língua 
Portuguesa

(EF15LP13) Identificar 
finalidades da 
interação oral em 
diferentes contextos 
comunicativos 
(solicitar informações, 
apresentar opiniões, 
informar, relatar 
experiências etc.).

- Roda de conversa sobre os alimentos 
consumidos em suas casas, hábitos alimentares, 
se há árvores frutíferas em suas casas e sobre a 
importância dos alimentos para a saúde. Permitir 
que as crianças falem sobre suas preferências, 
gostos e desejos . 
- Ilustração dos alimentos que elas mais gostam. 
Os desenhos podem ser identificados com o 
nome dos alimentos de forma bilíngue. 
- Leitura da história "A cesta do Dona Maricota“. 
- Elaboração de uma lista de alimentos 
saudáveis, que aparecem na história. O 
professor será o escriba. 
- Desenho de um dos alimentos da cesta. 
- Socialização dos desenhos em roda em que 
cada criança será estimulada a falar sobre o seu 
desenho para o grande grupo. 

Observar  João, 
Pedro Luís e 
Stefani no que diz 
respeito à forma 
como oralizam 
suas preferências, 
argumentos e 
como oralizam 
seus desenhos. 

Livro “A cesta 
da Dona 
Maricota”,  
sulfite, lápis de 
cor, giz de 
cera e outros.

Arte (EF15AR04) 
Experimentar 
diferentes formas de 
expressão artística 
(desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, 
modelagem, 
instalação, vídeo, 
fotografia etc.), 
fazendo uso 
sustentável de 
materiais, 
instrumentos, 
recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. (Pág. 
231).

- Distribuir uma fruta para cada criança e pedir 
que tentem modelar a mesma com argila.
- Pedir às crianças que escrevam o nome da 
fruta (escrita espontânea ou com apoio). Ao 
término da atividade, as crianças vão comer as 
frutas e  serão instigadas a observarem as 
sementes.

Verificar como 
Bruna, Verônica e 
Paulo modelam as 
frutas. 

Argila, folha 
sulfite, maçã, 
banana, 
laranja, pera, 
uva e 
morango.



Disciplinas Objetivos de 
Aprendizagem (RCP)

Metodologia/Encaminhamento Avaliação Recursos

História Conhecer e respeitar o 
patrimônio e a diversidade 
cultural, entendendo-os 
como direito dos povos e 
sociedades.

Ir até alguém mais velho na comunidade para que o 
mesmo conte às crianças o que representa a 
alimentação para seu povo e contar uma história sobre 
um alimento. Retomar a com a criança  a fala do ancião 
e deixar que registrem a história contada por ele através 
de desenhos.

Observar se os 
elementos culturais 
contados pelo 
ancião/anciã se 
expressam nas 
ilustrações.

Folhas de 
sulfite, giz de 
cera ou lápis 
de cor.

Matemática Representar ideias e 
quantidades por meio de 
símbolos (letras, 
algarismos, desenhos e 
outras formas de registro) 
em diferentes contextos. 
(Pág. 815).

Distribuir encarte de supermercado para cada criança e 
pedir que observem os alimentos que aparecem no 
mesmo. Conversar sobre a função de um encarte de 
mercado. Se a família consulta o encarte para descobrir 
os alimentos em promoção.
Explorar o encarte para identificar os alimentos que são 
vendidos por unidade, dúzia ou quilo. Por exemplo, levar 
as crianças a perceberem que os ovos são vendidos por 
dúzia. Perguntar o que é dúzia? O que mais compramos 
por dúzias? 
Levar as crianças a descobrirem os alimentos que são 
vendidos por quilo, por exemplo, a melancia, a banana, 
etc. Quais são vendidos por unidade? (abacaxi,  romã, 
etc). 
Desafiar as crianças a pensarem: propor uma situação 
problema: levar uma penca de bananas e pedir que as 
crianças pensem de que modo poderia ser dividida para 
todas as crianças da turma.  O Professor deverá levá-las 
a organizar estratégias de resolução de problemas, 
devendo auxiliá-las a coletivamente encontrarem uma 
solução ao problema proposto.

Verificar como Bruna, 
Rafaela e Joana 
conseguem organizar 
estratégias para dividir 
as bananas entre as 
demais crianças. 
Observar se identificam 
que alguns alimentos 
são comprados por 
quilo.

Encarte de 
supermercado.



Disciplinas Objetivos de 
Aprendizagem (RCP)

Metodologia/Encaminhamento Avaliação Recursos

Ciências Reconhecer a 
importância dos 
alimentos para a saúde 
do corpo, 
compreendendo que 
uma alimentação 
saudável depende de 
uma dieta equilibrada 
em termos de 
variedade, qualidade e 
quantidade de 
nutrientes.

Pedir aos alunos que recortem imagens de alimentos (revistas, 
jornais etc.), e em roda de conversa propor que separem as 
imagens em dois grupos: saudáveis e não-saudáveis. Incentivar  
a conversarem entre si para que façam a classificação. 
Disponibilizar duas folhas grandes de kraft estendidas no chão. 
Orientar as crianças que na primeira folha colem as imagens de 
alimentos saudáveis e na outra folha de alimentos não 
saudáveis. Orientar as crianças quanto à colagem dos recortes, 
ensinando-as a passarem cola em quantidade suficiente e a 
colar na posição/direção correta. Expor os cartazes na sala de 
aula, na altura da criança.

Observar se as 
crianças 
entenderam o 
conceito de 
alimento saudável e 
se conseguem 
identificar quais são 
os alimentos que 
devemos priorizar 
na alimentação e 
quais devemos 
evitar.

Revistas, 
cola, tesoura, 
papel kraft.

Língua 
Indígena

Desenvolver a oralidade 
(solicitar informações, 
apresentar opiniões, 
informar, relatar 
experiências etc.).
- Ampliar o 
conhecimento do 
vocabulário (alimentos e 
quantidades).

Organizar uma coleção de sementes, a partir das sementes 
trazidas pelas crianças. Conversar sobre quais elas gostam e 
quais os sabores relacionados, como doce, azedo. Destacar as 
expressões utilizadas para indicar as sensações como: 
“deliciosa”, “credo, é ruim!”. Propor a escrita do nome da fruta 
relacionada à semente, no quadro, de forma bilingue. Depois, 
observar as características das sementes classificando-as por 
tamanho: pequena, média e grande e por quantidade na fruta. 
Perguntar como é possível identificar de qual fruta é a semente 
fazendo as crianças perceberem que o registro é importante 
para a identificação. Diante disso, propor que façam rótulos com 
o nome das frutas correspondentes às sementes, que serão 
coladas em cada saquinho. Escrever o nome das frutas com o 
auxílio do professor. 

Observar o uso de 
expressões na 
língua indígena, a 
utilização dos 
nomes dos 
alimentos e as 
quantidades de 
forma correta. 

Sementes, 
sacos 
plásticos, 
etiquetas, 
pincel 
atômico.



 Alimentos 
produzidos na 

comunidade/signifi
cados atribuídos 

ao alimento.

- Repertório 
Cultural

- Argumentação
- Comunicação
- Autocuidado

Campos de Experiência 
– Saberes e 

conhecimentos, objetivos 
de aprendizagem.

Interculturalidade 

Competências 
Gerais BNCC 

Neste planejamento 
foi contemplado:

Referencial Curricular 
do Paraná 

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE



Mão na massa

Pensando nos elementos apresentados anteriormente, reúnam-se em grupos, com seus colegas 
que trabalham com as mesmas turmas, para realizar uma atividade que contemple os elementos 
destacados como componentes do trabalho docente. Relembrando:

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE

Educação Infantil Anos Iniciais



Mão na massa 

Observe que nos exemplos apresentados foi realizado o planejamento 
de uma sequência didática, envolvendo várias atividades que 
contemplam os cinco Campos de Experiências. 

A outra sequência didática envolve seis Componentes 
Curriculares/disciplinas do 1º ano do Ensino Fundamental. 
Para este momento vamos planejar uma atividade pontual que 
contemple um ou mais Campos de Experiência para a Educação 
Infantil e um ou mais Componentes Curriculares/disciplinas para os 
Anos Iniciais. 

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE



Atividade Campos de 
Experiência 

contemplados

Aspectos da realidade 
da comunidade

Competências Gerais 
da BNCC que se 
pretende alcançar

Mão na massa: Educação Infantil  - articulação com a língua indígena 

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE



Atividade Objetivos de 
Aprendizagem (RCP)

Aspectos da realidade 
da comunidade

Competências Gerais 
da BNCC que se 
pretende alcançar

Mão na massa: Anos Iniciais 

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE



Atividade Aspectos da realidade 
da comunidade

Conteúdo específico Competências (BNCC) 
que se pretende 

alcançar

Língua indígena  Anos Iniciais - articulando com os demais 
componentes/disciplinas 

ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO DOCENTE



AGENDA

AÇÃO

1. Análise da realidade social, cultural e ambiental da comunidade.

2. Organização do espaço escolar.

3. Estudo dos elementos do Planejamento Docente. 

3.1 Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações. 

3.2 Campos de Experiência.

3.3 Documentos Específicos da Educação Escolar Indígena.

3. 4 Interculturalidade.

4. Plano de Acolhimento e Plano de Nivelamento.

5. Fechamento.



PLANO DE ACOLHIMENTO

Plano de 
Acolhimento

Família

As necessidades 
das crianças

A organização 
do espaço 

escolar

Cultura

 



PLANO DE ACOLHIMENTO

Objetivos Ações Responsável Envolvidos Recursos 
Necessários



No primeiro momento da nossa oficina, retomamos os elementos que compõem o 
Planejamento Docente, considerando a nova organização curricular trazido pelo 
Referencial Curricular do Paraná.

Agora, partiremos para a construção do Plano de Nivelamento.

Contudo, o ano de 2020 é um ano de transição curricular, neste processo temos que 
tomar muito cuidado para não prejudicar a aprendizagem dos nossos estudantes, 
pois alguns conteúdos, entre outras alterações, podem ter mudado de ano/série ou 
etapa.

A seguir, vamos fazer uma atividade que vai nos ajudar a identificar possíveis lacunas 
na transição curricular, para, então, elaboramos o Plano de Nivelamento, 
contribuindo, assim, para a aprendizagem significativa dos nossos estudantes.

Professores

         PLANO  DE NIVELAMENTO DA APRENDIZAGEM PARA 
OS ANOS INICIAIS



PLANO  DE NIVELAMENTO DA APRENDIZAGEM

Ao iniciar um novo ano escolar, o estudante precisa ter se apropriado dos conteúdos 
básicos dos anos anteriores que são pré-requisitos para acompanhar as 
aprendizagens daquele ano, para então ter sucesso em sua trajetória escolar.

Nivelamento está relacionado às aprendizagens básicas, ou seja, o domínio dos 
pré-requisitos.

Então…

Nivelamento = retomada dos conteúdos necessários para alcançar os objetivos 
do ano letivo atual. Ele envolve o planejamento e realização de atividades que 
possibilitem aos alunos a compreensão destes conteúdos específicos.

Por que fazer um Plano de Nivelamento?



O que você, professor, pode fazer por esses alunos, oportunizando a 
eles as mesmas possibilidades de iniciarem esta trajetória, 

percorrendo-a com sucesso e chegando até o final?

PLANO DE NIVELAMENTO

Elaboração 



PLANO DE NIVELAMENTO

Elaboração 



Sugestão de Elaboração 

PLANO DE NIVELAMENTO

Identificação

Instituição de ensino: Disciplina:

Série/Ano: Período:

Objetivos:

Conteúdos básicos:

Encaminhamentos metodológicos:

Avaliação:

Referências:

Agora vamos definir as prioridades, objetivos, metas e 

ações didáticas de superação, elaborando instrumentos 

de avaliação, acompanhamento e monitoramento 

efetivando o Plano de Nivelamento. 

 



ELABORAÇÃO DOS PLANOS

Fechamento




