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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Educação Básica se constitui um direito fundamental e essencial ao ser humano, assegu-

rado no art. 205 da Constituição Federal, o qual estabelece que a educação é um direito de todos 

e dever do Estado e da família, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O direito à educação é parte de um 

conjunto de direitos sociais.  A formação escolar é a primeira condição para o exercício pleno da 

cidadania, garantindo assim o acesso a esses direitos, sendo que o currículo representa um passo 

decisivo no processo de melhoria da qualidade da Educação Básica, no que se refere às aprendi-

zagens dos estudantes.  

Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da 

Rede Pública Municipal de Ensino de Porto União – SC se constituem em um documento normativo 

e organizador das práticas pedagógicas, as quais devem ser concretizadas nos Projetos Políticos 

Pedagógicos de cada Núcleo Educacional do nosso município, a fim de promover e garantir o de-

senvolvimento e as aprendizagens de todos os estudantes. 

As referidas diretrizes contemplam os princípios da educação municipal, os fundamentos 

teóricos e metodológicos das práticas pedagógicas, a concepção das áreas de conhecimento, de 

acordo com a etapa, habilidades e direitos de aprendizagem.  

Mais do que um documento normativo ou diretivo, o presente documento   figura como sín-

tese de um trabalho consistente de estudo e pesquisa por parte dos educadores da rede municipal 

de ensino de Porto União. Nele estão apresentados os objetivos assumidos pela rede em relação 

à educação das crianças e adolescentes matriculados nos núcleos de educação municipal.  

Finalizar um documento curricular não é tarefa fácil, mas nossas Diretrizes Curriculares da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de Porto União 

– SC estão prontas. Agora estamos diante de um novo desafio – o de implementá-las efetivamente 

nas nossas salas de aula. Portanto, as páginas que se seguem só têm sentido se forem lidas, 

compreendidas e aplicadas em prol das nossas crianças e nossos adolescentes, para que assim 

consigamos construir uma escola cada vez mais justa e solidária, bem como para que possamos 

garantir aprendizagens significativas para a construção de uma cidade educadora. 

Um bom proveito aos nossos educadores! 

 

 

 

Secretária Municipal de Educação 
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PROCESSO HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO DAS DIRETRIZES CUR-

RICULARES MUNICIPAIS DE PORTO UNIÃO 

 

 A Lei nº 13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação, determina diretri-

zes, metas e estratégias para a política educacional pelo período de 2014 a 2024, visando melhorar 

a educação no país com base em 20 metas. A Meta 7, fomenta a qualidade da educação básica 

em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 

elevar as médias do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Para tanto, foram 

estabelecidas nessa Meta, 36 estratégias, sendo que a primeira diz respeito a estabelecer e im-

plantar diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional dos currículos, com direi-

tos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os educandos para cada ano, respei-

tada a diversidade regional, estadual e local. 

 O município de Porto União iniciou os encontros de formação e discussão sobre o 

Plano Municipal de Educação ainda em 2014, e no ano seguinte o mesmo foi aprovado através da 

Lei 4323, de 12 de maio de 2015, sendo um dos primeiros municípios catarinenses a aprovar o 

PME, servindo de exemplo para outros municípios do estado. 

O processo de construção das Diretrizes Curriculares Municipais da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de ensino de Porto União – SC, teve seu início em 

2015, logo após a aprovação do Plano Municipal de Educação, através  da elaboração das Propos-

tas Pedagógicas Curriculares, com a participação de todos os educadores, em encontros de for-

mação continuada, separados por anos na Educação Infantil e nos Anos Iniciais e por áreas de 

conhecimento do 6º ao 9º ano, totalizando 760 horas, através de assessoria, onde foram disponi-

bilizados professores com notório conhecimento, experiência e formação específica. A necessidade 

da elaboração das Propostas Pedagógicas Curriculares surgiu após a aprovação do Plano Munici-

pal de Educação de Porto União, que  estabelece em sua Meta 7 _ Qualidade da Educação Básica 

_ na  estratégia 7.1, a revisão  da Proposta Pedagógica Curricular considerando a diversidade 

regional e local, garantindo a inclusão dos seguintes temas: Educação Inclusiva; Educação Ambi-

ental; Direitos Humanos; ECA; Educação da Sexualidade; Educação para a Saúde, Qualidade de 

Vida e Combate ao Uso de Drogas e Entorpecentes; Cultura da Paz; Valorização da Diversidade 

Étnico Racial; Valorização da Mulher; Respeito à Pessoa Idosa; Empreendedorismo e Protago-

nismo Infanto-Juvenil e Cidadania. Ainda segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 

nos seus artigos 12 e 13, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 

seu Sistema de Ensino, têm como incumbência elaborar e executar sua proposta pedagógica com 

a participação dos docentes. Entendemos que a elaboração das Propostas Pedagógicas Curricu-

lares não poderia ficar de fora do processo de construção das Diretrizes Curriculares, pois a mesma 

aconteceu de forma coletiva e democrática, constituindo-se, como já citado anteriormente, em um 

processo de formação continuada para todos os profissionais da educação envolvidos. Como os 

encontros de formação para a elaboração das referidas Propostas Pedagógicas  aconteceram nos 

anos de 2015 e 2016, foram utilizadas  a primeira versão do documento da BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular) encaminhada para as escolas e disponibilizada para consulta pública entre se-

tembro de 2015 e março de 2016, e sua segunda versão, que  foi disponibilizada em maio de 2016, 

e submetida à discussão em seminários realizados pela Undime (União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação) e pelo Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação) em todo 
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o país. Somente em abril de 2017, foi entregue ao Conselho Nacional de Educação (CNE) pelo 

Ministério da Educação (MEC) a versão finalizada da BNCC, a qual foi homologada dia 20 de de-

zembro daquele mesmo ano. É importante ressaltar ainda que, de maneira geral, muitos estudos 

foram realizados por diferentes equipes de professores e pedagogas da Secretaria Municipal de 

Educação de Porto União com o intuito de oferecer, cada vez mais, uma educação de qualidade, 

bem como criar uma identidade de sistema de ensino. Enfatizamos ainda que esse trabalho existe 

em nosso sistema de ensino há bastante tempo e foi realizado por profissionais que, por vezes, 

nem estão mais entre nós. No entanto, é graças a todos esses movimentos, sistematizados ou não, 

que fomos capazes de nos constituir como sistema de ensino e seguirmos aperfeiçoando nosso 

modo de ofertar formação continuada e atualização de documentos. 

Assim concebendo e dando continuidade às ações já desenvolvidas nos últimos anos, e 

entendendo que a Base Nacional Comum Curricular (2017), produzida e aprovada em um processo 

que coloca uma referência de currículo, mas não tem uma definição filosófica-pedagógica, está 

ficando  a cargo das redes e das unidades escolares, as quais têm autonomia  para elaboração e 

consecução de seus projetos formativos, foi proporcionado em 2021 uma formação, na modalidade 

remota, novamente a todos os profissionais da educação municipal, envolvendo momentos expo-

sitivos, bem como atividades de leitura e análise de documentação pedagógica. 

 E foi com o propósito de construir as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de Porto União - SC, considerando as 

Propostas Pedagógicas Curriculares elaboradas anteriormente pelos profissionais da educação do 

município de Porto União, dos documentos oficiais nacional e estadual e da valorização das espe-

cificidades e singularidades locais, considerando os sujeitos históricos, constituídos a partir de suas 

vivências e práticas pedagógicas, que foram realizados encontros presenciais formativos durante 

o ano de 2022, envolvendo professores, pedagogas, diretores ou gestores escolares,  vinculados 

ao Sistema Municipal de Ensino de Porto União e professores assessores, todos com titulação 

acadêmica e formação específica. Novamente os profissionais da educação foram separados por 

anos na Educação Infantil e nos Anos Iniciais, e por áreas de conhecimento do 6º ao 9º ano, totali-

zando aproximadamente 608 horas de formação. 

Essas Diretrizes Curriculares deverão ser o norte para o planejamento dos professores de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e, Educação de Jovens e Adultos, constituindo-se a base 

para o desenvolvimento de muitas experiências, sendo que todo esse processo de construção con-

figura-se como um movimento de reflexão-ação-reflexão de todos os envolvidos.   

QUANDO O PROFESSOR COMPREENDE QUE O PLANEJAMENTO É UM MEIO DE 

ORGANIZAR O TRABALHO E CONTRIBUIR PARA O APRENDIZADO DOS ALUNOS, E NÃO 

APENAS UMA EXIGÊNCIA BUROCRÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OU 

DOS DIRETORES E PEDAGOGAS, ELE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O TIPO DE ALUNO QUE 

SUA ESCOLA PRETENDE FORMAR, AS EXIGÊNCIAS COLOCADAS PELA REALIDADE SO-

CIAL, OS RESULTADOS DE PESQUISAS SOBRE APRENDIZAGEM, E ISSO TUDO FOI AM-

PLAMENTE DISCUTIDO NOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO E ESTÁ POSTO NESSAS DIRE-

TRIZES CURRICULARES. 
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PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Ao longo do segundo semestre de 2021, foram realizados encontros de formação com 

o objetivo de subsidiar a atualização da Proposta Curricular do Município no que se refere aos seus 

elementos conceituais, tais como: concepção de homem, de sociedade e papel da escola frente 

aos desafios impostos na contemporaneidade. Na realidade, esse movimento foi iniciado entre os 

anos de 2015 e 2016 e precisava ser retomado à luz das transformações legais, sociais e educaci-

onais que permeiam o trabalho pedagógico, entre elas as Diretrizes Curriculares Nacionais, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Funda-

mental do Território Catarinense.  

Para isso, uma jornada de trabalho foi organizada e implementada. A Secretaria Munici-

pal de Educação de Porto União organizou encontros de formação envolvendo todos os educado-

res da rede, em conjunto e também por etapa (Educação Infantil, Anos iniciais e Anos finais do 

Ensino Fundamental), além de prever o próprio processo de escrita do presente documento, com-

pondo uma carga-horária total de 33 horas, a fim de contemplar os seguintes temas: pressupostos 

do trabalho educativo, metodologia e avaliação.  

Nesse sentido, os elementos apresentados na sequência são fruto de um processo de 

discussão coletiva e articulada que reflete os avanços no processo educativo dos profissionais da 

rede municipal de ensino e que, evidentemente, não se esgota no trabalho desenvolvido neste ano. 

Pelo contrário, requer reflexões ainda mais adensadas e a materialização destas concepções nas 

matrizes curriculares de cada um dos componentes da Proposta em construção.  

 

 

2. EDUCAÇÂO BÁSICA E FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL 

 

Ao longo da história da educação desenvolvida no município de Porto União, é possível 

identificar uma série de movimentos consistentes na direção de uma educação com vistas à forma-

ção integral dos estudantes. A rede assume, portanto, em consonância com o que prevê a Proposta 

Curricular de Santa Catarina (2014), a educação integral como princípio do processo educativo, 

definindo-a como “[...] uma estratégia histórica que visa desenvolver percursos formativos mais 

integrados, complexos e completos, que considerem a educabilidade humana em sua múltipla di-

mensionalidade” (SANTA CATARINA, 2014, p. 26).  

Converge para esse entendimento, também, a perspectiva de educação integral sinali-

zada como preocupação na Base Nacional Comum Curricular (2017), no que se refere à formação 

e ao desenvolvimento humano global. De acordo com este documento (2017, p. 113), é necessário 

compreender “[...] a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com vi-

sões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva”. 

Em outras palavras, é necessário buscar, uma formação humana voltada ao sujeito em sua totali-

dade.  

A formação integral do ser humano traz consigo a compreensão da Educação Básica 

como um percurso formativo no qual a elaboração de conhecimentos vai se tornando complexa de 
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maneira orgânica e progressiva, como um movimento contínuo de aprendizagens. Esse movimento 

ininterrupto precisa ser garantido no diálogo entre as etapas de ensino, assim como entre os anos 

ou ciclos de formação. A mesma articulação deve ser considerada na relação entre os diferentes 

componentes curriculares e nas escolhas teórico-metodológicas que mobilizem os estudantes à 

aprendizagem, superando a fragmentação das propostas pedagógicas.  

Nessa direção, a Proposta Curricular de Santa Catarina (2014, p. 31) salienta a impor-

tância de “[...] compreender o percurso formativo como um continuum que se dá ao longo da vida 

escolar, tanto quanto ao longo da vida, significa considerar a singularidade dos tempos e dos modos 

de aprender dos diferentes sujeitos”. Isso porque o processo de elaboração conceitual ocorre em 

todas as faixas etárias, em uma crescente complexidade que não se esgota com o amadurecimento 

físico-corpóreo humano. Esse desenvolvimento deve ser assegurado em todas as etapas de en-

sino.  

Nesse sentido, o papel do professor se apresenta de maneira evidente, considerando a 

escolha consciente dos objetos de conhecimento que serão mobilizados e as estratégias metodo-

lógicas que o professor pretende desenvolver. Tais escolhas conduzem o professor à procura de 

procedimentos de ensino mais adequados à experiência com os objetos do conhecimento e à de-

terminação dos critérios de avaliação do processo de ensino-aprendizagem.  

Com esse objetivo, para a atualização da Proposta Curricular do Município de Porto 

União, a primeira parte do documento, os fundamentos teóricos e metodológicos, tem como finali-

dade trazer importantes reflexões acerca dos fundamentos assumidos pela rede de ensino, o que 

compreende as concepções de homem e sociedade, de conhecimento, do papel da escola e do 

papel do professor, O texto também se ocupa de reflexões pedagógicas mais específicas, na me-

dida em que aborda a estruturação do trabalho pedagógico, na qual apresenta a metodologia as-

sumida pela rede de ensino, amparada na Teoria da atividade e, por fim, a avaliação.   

 

 

3. CONCEPÇÕES NORTEADORAS  

  

A Proposta Curricular da Educação Básica do Município de Porto União toma como 

ponto de partida o entendimento de que a relação do homem com a sociedade se dá pela produção 

e apropriação de bens materiais e imateriais que, no movimento dialético, produz a história. Nesta 

produção e apropriação da história, por meio da relação com o trabalho, o homem opera transfor-

mações tanto em si mesmo quanto no próprio mundo.  

Nessa perspectiva, importa sobremaneira compreender que o papel da escola no pro-

cesso de humanização se dá a partir da apropriação da construção histórica que nos leva à reflexão 

acerca de qual sujeito queremos formar: sujeitos que se adaptam à sociedade ou sujeitos partici-

pativos e transformadores, cujas ações se ancoram no conhecimento da ciência, da filosofia e da 

arte. Assim, trabalhar com educação é assumir um projeto de sociedade.  

Nesse sentido, as concepções norteadoras que seguem neste documento constituem os 

fundamentos básicos que orientam as diretrizes e políticas da educação na rede municipal de en-

sino de Porto União São elas: concepções de homem e sociedade, de conhecimento, do papel da 

escola e do papel do professor.  
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3.1 CONCEPÇÃO DE HOMEM  

O ato de ensinar implica, necessariamente, trabalhar com seres humanos. Para isso, é 

importante, antes de tudo, ter clareza acerca daquilo que, de fato, caracteriza o ser humano como 

tal. Dessa necessidade, surge um questionamento extremamente relevante para o trabalho educa-

tivo: o ser humano é um ser biológico ou social?  

Caso se assumisse uma lógica formal de enfrentamento desta questão, a escolha de 

uma das alternativas seria possível, como também a indução ao erro. Para responder com efetivi-

dade a esta questão central é necessário recorrer à lógica dialética, que permite conceber o homem 

tanto em sua dimensão biológica quanto em sua dimensão social.  

Nessa perspectiva, assumindo uma base materialista histórico-dialética, é possível re-

conhecer que o trabalho se configura como categoria central tanto num ponto de vista antropoló-

gico, no contexto da humanização do homem a partir das relações sociais, quanto num ponto de 

vista ontológico, no horizonte da autocriação do ser social, como também num ponto de vista epis-

temológico, no limiar das metodologias e das pesquisas sociais. Trata-se de uma infindável neces-

sidade da vida social humana na qual todas as outras determinações que compõem a estrutura da 

realidade social já estão colocadas. A partir do trabalho, ocorre uma dupla transformação, conside-

rando que, por meio dele, o homem transforma não só a natureza, mas também a si próprio.  

Cabe considerar que os homens, para poderem existir, ou seja, para buscarem as con-

dições de sua sobrevivência, transformam constantemente a natureza, assim como também o fa-

zem os animais. Porém, o modo pelo qual se dá a relação entre homem e natureza é distinto da 

interação entre os animais e natureza. Isso porque, os animais atuam sobre a natureza em função 

de características biológicas e necessidades de sobrevivência que são atendidas com base na 

adaptação ao meio. Já a relação dos homens com a natureza é um processo de mútua transfor-

mação, considerando que o homem transforma a si próprio na interação com a natureza, mas ela 

também adquire as marcas da atividade humana.  

Por conseguinte, a relação entre animais e natureza se dá na imediaticidade das situa-

ções, de modo que a transmissão das “experiências” de um animal a outro acontece em virtude da 

genética, enquanto o homem ultrapassa essa imediaticidade e produz universalmente, para além 

da sua sobrevivência. Isso faz com que a ação humana não seja apenas biologicamente condicio-

nada, mas aconteça a partir da incorporação das experiências e dos conhecimentos produzidos 

pela humanidade e transmitidos de geração em geração.  

Conforme interage com a natureza, em um processo de mútua transformação, o ser 

humano cria necessidades inéditas, para além das necessidades básicas de alimentação e segu-

rança que garantem a sobrevivência, e elas passam a ser tão fundamentais quanto as primeiras. 

Nesse processo de produção da própria existência, ele cria não só artefatos, instrumentos físicos, 

mas também desenvolve ideias, conjuntos de valores e crenças, bem como instrumentos psíquicos 

e seus respectivos mecanismos de elaboração. Ao longo deste processo, o homem adquire a cons-

ciência de que está transformando a natureza para adaptá-la às suas necessidades. Ou seja, ao 

contrário dos animais, há uma teleologia na ação humana, isto é, uma ação intencional e planejada. 

 Fica evidente, portanto, a importância da relação entre ser humano e natureza em um 

processo de mútua transformação, já que, sem ela, a reprodução da sociedade não é possível. 

Porém, essa dependência do homem em relação à natureza não significa que a sociedade esteja 
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submetida às mesmas leis e processos do mundo natural. O ser do homem, ao constituir-se pelo 

trabalho, é algo específico, diferente do natural: o seu desenvolvimento requer a naturalidade do 

homem, sua base biológica, que não pode ser suprimida, mas também a contínua redução dos 

condicionamentos gerados pelas barreiras naturais.  

Considerando o trabalho como categoria fundante para a mútua constitutividade do ho-

mem e da sociedade, é possível afirmar que é a partir do agir humano que são produzidas as 

objetivações que deverão ser apropriadas pelos indivíduos das futuras gerações ao longo da his-

tória. Assim, cada novo ser da espécie humana refaz em si, de forma microscópica, a evolução das 

diversas gerações, construída historicamente, que se dão tanto no âmbito de produções materiais 

quanto imateriais.  

 

3.2 CONCEPÇÃO DE SOCIEDADE  

 

Assumida a concepção de homem descrita anteriormente, é possível reconhecer que o 

processo de produção da existência humana é um processo social, já que o ser humano precisa 

de outros seres humanos para sobreviver, ou seja, não é capaz de viver isoladamente. Nesse sen-

tido, a sociedade é a base da convivência humana.  

Na base de todas as relações humanas está o trabalho, determinando e condicionando 

a vida em sociedade. Trata-se de uma atividade humana intencional que envolve formas de orga-

nização, objetivando a produção de bens necessários à manutenção da própria vida. Essa organi-

zação traz consigo, como implicação, uma dada maneira de dividir o trabalho necessário para a 

sociedade e é determinada tanto pelo nível técnico quanto pelos meios existentes para o trabalho, 

ao mesmo tempo em que os condiciona. A forma de trabalho também é determinante para a relação 

entre os próprios homens, se considerada a propriedade dos instrumentos e materiais utilizados e 

a apropriação dos produtos do trabalho.  

As ideias, como produto da ação humana, também estão sujeitas a determinações his-

tóricas. Elas são a expressão das atividades reais dos seres humanos, estabelecidas no processo 

de produção da existência. Representam o que o homem faz, quais são as suas necessidades e 

como ele se relaciona com o mundo e com os demais seres humanos. Em meio às ideias produzi-

das pelo homem, estão aquelas que constituem o conhecimento referente ao mundo. Esse conhe-

cimento, em suas diferentes formas (senso comum, conhecimento científico, filosófico, estético 

etc.), exprime as condições materiais de determinado momento histórico.  

Compreender essa historicidade permite concluir que a sociedade atual é fruto de um 

processo histórico, ou seja, determinadas situações da realidade são impostas a cada novo ser 

humano, porém também há elementos que, no curso da história, podem ser modificados a partir da 

ação humana. Nesse contexto, a educação ganha relevância social inegável e, consequentemente, 

o ensino escolar constitui-se como um dos pilares elementares para que a sociedade seja transfor-

mada, oferecendo subsídios para que os alunos exerçam sua cidadania, transformando a si mesmo 

e à própria sociedade.  

O entendimento da educação como fator transformador configura-se como a mediação 

de um projeto social. A educação medeia esse projeto, ou seja, trabalha para realizar esse projeto 

na prática. Assim, se o projeto for conservador, mediará a conservação; contudo, se for 
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transformador, mediará a transformação, se o projeto for autoritário, mediará a realização do auto-

ritarismo; se o projeto for democrático, mediará a realização da democracia. (LUCKESI, 1994). 

 

3.3 CONCEPÇÃO DE CONHECIMENTO  

 

É necessário transmitir às novas gerações as conquistas que os seres humanos já de-

senvolveram ao longo da história, por meio do trabalho. Essa transferência, no entanto, não ocorre 

de maneira natural, tampouco mecânica. Para apropriar-se da cultura, é necessário que cada indi-

víduo desenvolva de maneira ampla as capacidades humanas que possibilitem a ele a utilização 

do patrimônio humano-genérico, fazendo das apropriações mediações entre os sujeitos e a reali-

dade.  

Considerando que a apropriação das capacidades intelectuais está condicionada ao de-

senvolvimento, a educação escolar configura-se, na sociedade contemporânea, como aquela que 

estabeleceu a forma mais elaborada de ensinar e aprender. Tomando como pressuposto que a 

educação escolar moderna é a forma de educação predominante, é necessário que ela, por seu 

alcance e representatividade, fomente o desenvolvimento máximo dos indivíduos tendo como refe-

rência a apropriação da cultura.  

Por isso, independente da etapa de ensino ou do componente curricular em questão, é 

necessário reconhecer, conforme Saviani (2003, p. 96), que “o trabalho educativo é o ato de pro-

duzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histó-

rica e coletivamente pelo conjunto dos homens”.  

Partindo desse entendimento em relação à natureza e à especificidade da educação, 

podemos refletir acerca do seu objeto, que diz respeito aos elementos culturais necessários à hu-

manização do indivíduo, assim como às formas mais apropriadas para garantir a assimilação do 

conhecimento. Temos, portanto, reflexões claras acerca de currículo e metodologia, respectiva-

mente.  

A ciência pretende refletir a realidade com objetividade, por meio do método científico, 

uma investigação racional sobre os processos e fenômenos, não um reflexo absolutamente neutro 

da realidade, pois, como sabemos, a arte e a ciência tem sua origem histórica nas atividades da 

vida cotidiana e nas formas de subjetividade que são geradas nessas atividades, e são essas, base 

para o reflexo psíquico, que constitui o desenvolvimento do pensamento científico (pensamento 

conceitual) e da sensibilidade artística (o reflexo estético da realidade).  

Sem o pensamento conceitual e sem o desenvolvimento sensível, da estética - das re-

lações recíprocas entre atividade, pensamento e linguagem - o homem não seria capaz de dominar 

processos mais complexos da realidade. Se operasse somente a partir da vida cotidiana, o homem 

ficaria detido às aparências das coisas. Portanto, para o homem ir além desenvolver e de forma 

integral, como explica Duarte (idem, p. 77), existem dois caminhos: um deles é o pensamento teó-

rico, da ciência, o outro, o pensamento sensível, da arte.  

Vale destacar, como nos esclarece Saviani (2021, p. 64), que diferente do desenvolvi-

mento da ciência, na qual interessa aos cientistas a pesquisa para avançar em relação ao conteúdo, 

ao ensino escolar, ao professor, interessa a apropriação dos alunos sobre os conhecimentos já 

elaborados pela humanidade para o desenvolvimento humano. Por isso se dá a necessária 
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transformação do saber elaborado em saber escolar, como também a importância das formas, dos 

processos e dos métodos para viabilizar o acesso ao saber elaborado da ciência, da filosofia e da 

arte.  

Para a identificação dos conhecimentos mais essenciais para o desenvolvimento hu-

mano, Saviani (2012, p. 31), aponta a importância da noção de “clássico”, definida como aquilo 

que, mesmo tendo surgido em uma conjuntura histórica diferente da contemporânea, é capaz de 

captar “[...] questões nucleares que dizem respeito à própria identidade do homem como ser que 

se desenvolve historicamente”.  

No que se refere às formas de apropriação do conhecimento historicamente acumulado, 

é necessário refletir acerca da organização do ensino dentro de um determinado espaço (escola), 

com determinados conteúdos (currículo), abordados de forma sequencial e dosada dentro de um 

determinado tempo (ano letivo, ciclo, etapa de ensino). (MARTINS; MARSÍGLIA, 2015) Assim, a 

abordagem dos conteúdos escolares não se dá de maneira fortuita, mas é determinada pela inten-

cionalidade empregada na organização dos meios pelos quais a aprendizagem deve ocorrer. 

 Nessa perspectiva, evidencia-se o conceito de mediação, segundo o qual o educador é 

o portador dos signos que medeiam a relação do estudante com o mundo, carregando a experiência 

do uso social dos objetos culturais, por meio dos quais proporciona ao aluno vivência de operações 

capazes de organizar atividades interpsíquicas.  

Há intrínseca relação entre funções psíquicas superiores e currículo, na medida em que 

os conteúdos escolares são, de acordo com Martins e Marsiglia (2015, p.32) “[...] o substrato do 

desenvolvimento das funções psicológicas, graças aos quais o legado pela natureza na forma de 

funções psíquicas elementares adquire novas propriedades, instituindo-se como funções psíquicas 

superiores”. Compreender a importância dessa relação acarreta também a consciência de quem 

nem todo objeto do conhecimento pode ser considerado curricular. Ao contrário, o que define a 

centralidade de determinado conteúdo para o currículo são as possibilidades de contribuição desse 

conhecimento para o desenvolvimento humano.  

As DCNs (2013, p. 116), apontam que o conhecimento de todas as áreas e componentes 

curriculares, propiciam aos alunos o encontro com um mundo que é diferente, mais amplo e diverso 

que o seu. Ao não se restringir à transmissão de conhecimentos com fim neles mesmos, e sim na 

relação com a prática social, de forma que os alunos percebam que essas formas de entender e 

de expressar a realidade possibilita outras interpretações, a escola também oferece lugar para que 

os próprios educandos reinventem o conhecimento e criem e recriem cultura. As DCNs (2013, p. 

26), apontam ainda, que  

“O conhecimento científico e as novas tecnologias constituem, cada vez mais, condição para 
que a pessoa saiba se posicionar frente a processos e inovações que a afetam. Não se pode, 
pois, ignorar que se vive: o avanço do uso da energia nuclear; da nanotecnologia; a conquista 
da produção de alimentos geneticamente modificados; a clonagem biológica. Por isso os es-
tudantes requerem uma escola em que a cultura, a arte e a ciência estejam presentes no 
cotidiano escolar, desde o início da Educação Básica”.  

 

Para tanto, é imprescindível o entendimento de que o currículo escolar elementar se 

estrutura pelo saber sistematizado, pela identificação dos conhecimentos mais desenvolvidos que 

se dão na prática social em sua totalidade e nas formas mais adequadas de ensino para o desen-

volvimento do pensamento conceitual e humanização.  
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De acordo com as DCNs (2013, p. 106), há, em muitas escolas, a preocupação com o 

prazer que as atividades escolares possam proporcionar aos alunos. No entanto, frequentemente, 

“parece que se tem confundido o prazer que decorre de uma descoberta, de uma experiência es-

tética, da comunhão de ideias, da solução de um problema, com o prazer hedonista que tudo reduz 

à satisfação do prazer pessoal, alimentado pela sociedade de consumo”. Ainda conforme as DCNs 

(2013, p. 108),  

Os esforços de integração têm buscado maior conexão com os problemas que os alunos e 
sua comunidade enfrentam, ou ainda com as demandas sociais e institucionais mais amplas 
que a escola deve responder. Nesse processo, é preciso que os conteúdos curriculares não 
sejam banalizados. Algumas escolas, por vezes, têm caído em extremos: a valorização ape-
nas dos conteúdos escolares de referência disciplinar ou certa rejeição a esses conteúdos, 
sob o pretexto de que é preciso evitar o “conteudismo”. A literatura educacional tem mostrado 
que, em nome de um ensino que melhor responda às exigências de competitividade das 
sociedades contemporâneas, é frequente que a escola termine alijando os alunos pertencen-
tes às camadas populares do contato e do aprendizado de conhecimentos essenciais à sua 
formação, porque desconhece o universo material e simbólico das crianças, adolescentes, 
jovens e adultos e não faz a ponte de que necessitam os alunos para dominar os conheci-
mentos veiculados.  

 

Ainda segundo as DCNs (2013, p. 58), “no projeto político-pedagógico, a comunidade 

educacional deve engendrar o entrelaçamento entre trabalho, ciência, tecnologia, cultura e arte, 

por meio de atividades próprias às características da etapa de desenvolvimento humano do escolar 

a que se destinarem”. Trata-se para isso de uma escola que assuma a responsabilidade pelo ensino 

de conhecimentos historicamente acumulados, construídos por indivíduos que viveram e os que 

ainda vivem seu próprio momento histórico. 

 

3.4 O PAPEL SOCIAL DA ESCOLA  

 

Considerando que a produção da existência humana implica a subsistência material e 

assim, consequentemente, a produção em escalas cada vez mais amplas e complexas, o homem 

necessita antecipar em ideias os objetivos da ação, o que significa representar mentalmente os 

objetivos reais, e este inclui o aspecto de conhecimento científico, o que abre uma categoria de 

produção que Saviani (2021, p. 12) chamou de trabalho não material, a produção do saber.  

Saviani apresenta duas modalidades para o trabalho não material. A primeira, refere-se 

à atividade em que o produto se separa do produtor, como é o caso dos livros e objetos artísticos 

por exemplo, e o segundo, a atividade em que o ato de produção não se separa do produto, mas 

se imbricam, e é nesta modalidade que se situa a educação. Em outras palavras, a atividade de 

ensino supõe, ao mesmo tempo, a presença do professor e do aluno, a aula produzida pelo profes-

sor e consumida pelo aluno.  

Desta forma, compreendendo a educação como um trabalho não material, “que tem a 

ver com ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades, tais elementos, entre-

tanto, não lhe interessam em si mesmo como algo exterior ao homem” (2021, p. 12), mas interes-

sam para constituírem internamente, como uma segunda natureza (algo que não é inato ao sujeito, 

mas produzido historicamente pelos homens).  

A especificidade da educação escolar, então, consiste na socialização dos conhecimen-

tos elaborados e sistematizados historicamente pela humanidade. Vale destacar, que não se refere 
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a qualquer tipo de conhecimento, refere-se ao conhecimento científico, da episteme - conhecimento 

de natureza científica, em oposição à opinião infundada ou irrefletida do senso comum.  

Desta forma, o ensino do conhecimento científico, não coincide com conhecimento no-

meado em grego como Doxa, ou senso comum - conhecimento espontâneo, ingênuo, ligado exclu-

sivamente a experiências cotidianas e que precisam ser superados pela apropriação dos conheci-

mentos científicos, tampouco, refere-se ao conhecimento fundado numa longa experiência de vida, 

Sofia - ser sábio, sabedoria individual acumulada ao longo da vida também pelas experiências da 

vida cotidiana.  

A escola não se justificaria se o ensino fosse pautado somente nas experiências cotidi-

anas dos sujeitos, nas ideias ligadas à opinião do senso comum sobre as coisas, concebidas de 

maneira imediatista, mas sim, pelo ensino e aprendizagem dos conhecimentos científicos, metódi-

cos e sistematizados, pelos quais os sujeitos possam desenvolver o pensamento a fim de identifi-

car, analisar, refletir, argumentar criticamente, agir e transformar o contexto social no qual está 

inserido.  

Considerando que a educação escolar tem o compromisso com a socialização dos co-

nhecimentos científicos, que avança num movimento contínuo e que deve ser analisado de forma 

contextualizada, compreendendo suas contradições, movimentos e possibilidades de mudança das 

práticas sociais, vale destacar que educar não significa eliminar ou separar o conhecimento cientí-

fico do conhecimento cotidiano (conceitos / ideias elaboradas no senso comum), as formas superi-

ores de expressão humana de outras formas, mas sim, de estabelecer uma relação de modo que 

o conhecimento do senso comum avance para o conhecimento científico, em um processo de su-

peração por incorporação, o qual eleva o pensamento e a subjetividade do indivíduo para níveis 

cada vez mais ricos e complexos, e isso se dá, especialmente, no processo intencional e sistemá-

tico de ensino, tarefa da educação escolar.  

Entende-se que é função da escola, também, desenvolver aprendizagens que envolvam 

cuidar de si e do outro e do meio ambiente em que está inserido, considerando o respeito e a 

sensibilidade. Nessa perspectiva, vale destacar, conforme Diretrizes Curriculares (2013), as dimen-

sões do educar e do cuidar, que compreendem a educação como formação da pessoa em sua 

essência humana. “Cuidar e Educar iniciam-se na Educação Infantil, ações destinadas a crianças 

a partir do zero ano, e que devem ser estendidas ao Ensino Fundamental, Médio e Posteriores”. O 

cuidado, entendido aqui, como acolhimento de todos, com respeito e atenção adequada às neces-

sidades humanas. O trabalho educativo exige cuidado, que envolve “acolher, ouvir, encorajar, 

apoiar, no sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e agir, cuidar de si, do outro, da escola, 

da natureza, da água, do planeta”. O Cuidado, consiste ainda, no sentido de responsabilidade com 

o compromisso de formação dos sujeitos, de forma que se tornem livres e independentes com 

autonomia e ética. 

 

 

3.5 PAPEL DO PROFESSOR  

 

Refletir acerca do papel do professor e suas atribuições significa considerar também o 

seu papel dentro de uma sociedade, ou seja, ponderar sobre quais são suas atribuições, qual é a 

sua relevância para a transformação da sociedade e quais os objetivos de trabalho deste 
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profissional. Assim, quando se compreende a abrangência da função social do professor, entende-

se também o seu protagonismo na transformação da base da Educação Básica Brasileira.  

Alinhada à concepção de papel da escola, a educação escolar deve ter como um de 

seus agentes um educador capaz de mobilizar os conhecimentos historicamente acumulados, o 

que pressupõe conhecer o conceito de aprendizagem que, conforme defende Vigoski (2002, p.115), 

“[…] pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual as crianças pene-

tram na vida intelectual daqueles que a cercam.” Na perspectiva histórico-cultural, a aprendizagem 

deixa de ser produto do desenvolvimento e passa a ser motor deste, isto é, a aprendizagem defla-

gra e conduz o desenvolvimento.  

Desta forma, cabe considerar que a aprendizagem não ocorre de modo espontâneo, 

tampouco em virtude da maturação biológica do sujeito, mas é mediada culturalmente. Nesta pers-

pectiva, o professor trabalha diretamente com o desenvolvimento humano, sistematizando o co-

nhecimento de modo intencional, em conteúdos escolares, ressignificando sua atividade pedagó-

gica como concretizadora de um objetivo social.  

A atividade de ensino do professor deve gerar e promover a atividade de aprendizagem 

do estudante, deve criar nele um motivo para a sua atividade: estudar e aprender teoricamente 

sobre a realidade. É com essa intenção que o professor organiza a sua própria atividade e suas 

ações de orientação, organização e avaliação.  

O professor como aquele que concretiza objetivos sociais objetivados no currículo esco-

lar, organiza o trabalho educativo: define ações, elege instrumentos e avalia o processo de ensino 

e aprendizagem. No contexto apresentado, o desafio do trabalho do professor, relaciona-se com a 

organização do ensino, de modo que o processo educativo escolar se constitua como atividade 

para aluno e professor; ou seja, um ensino que promova a aprendizagem pressupõe um sujeito em 

atividade que lhe permita compartilhar significados, onde a ação de quem ensina é fundamental.  

No processo de ensino e aprendizagem, o professor é concebido como o interlocutor 

mais experiente. Logo, não é o dono do conhecimento, aos moldes do que assumia a pedagogia 

tradicional, tampouco um mero facilitador, na perspectiva de mediação da pedagogia nova. Ao con-

trário, é o organizador das atividades que compreendem os conceitos e os conteúdos, as formas 

como podem ser aprendidos e as ações necessárias para redirecionar a busca de um nível mais 

avançado de conhecimento àquele que ensina.  

O professor compreende o sujeito como um ser histórico-social, respeitando seus sabe-

res, problematizando-os a partir da prática social. Além disso, cabe a ele restabelecer a articulação 

com a comunidade e com a sociedade de modo mais global, para ampliar o universo de conheci-

mentos e experiências desses sujeitos.  

Portanto, para o trabalho educativo, é necessário que o professor assuma seu trabalho 

com o coletivo, atuando coletivamente com os colegas e a equipe de modo geral. Desta forma, ele 

pode estabelecer diálogos com outras áreas do conhecimento, interagir com todos os envolvidos 

no processo de ensino e potencializar o trabalho educativo.  

Diante das transformações econômicas, políticas, sociais e culturais do mundo, a função 

social da escola exige um profissional que considere o contexto social do educando, problemati-

zando, questionando, analisando e relacionando este a conhecimentos historicamente acumula-

dos. Para tanto, é imprescindível que tais profissionais aprofundem e atualizem seus 
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conhecimentos através de pesquisa, estudos e reflexões individuais e, especialmente, coletiva-

mente, uma formação contínua, consistente, que lhes assegure domínio da cultura acumulada as-

sim como dos processos pedagógicos que garantam o acesso ao acervo cultural para trabalhar 

com os educandos.  

Do ponto de vista das questões que transcendem a formação específica do professor, é 

indispensável uma prática pedagógica que não secundariza sua atividade principal que é a sociali-

zação do conhecimento, assim como, a interação e o respeito aos sujeitos, que compreende que o 

cuidar e o educar são indissociáveis, aspecto mais relacionado, mas não apenas, ao contexto da 

Educação Infantil. "O cuidar e educar, significa compreender que o direito à educação parte do 

princípio da formação da pessoa em sua essência humana, trata-se de considerar o cuidado no 

sentido profundo do que seja acolhimento de todos” (DCNs, 2013).  

O trabalho do professor e as relações que ele estabelece dentro de sala de aula são 

fundamentais para o processo de democratização e promoção da qualidade na educação. Con-

forme as DCNs (2013, p. 59), “a ação do professor é permeada por dimensões não apenas técni-

cas, mas também políticas, éticas e estéticas, pois terão de desenvolver habilidades propedêuticas, 

com fundamento na ética da inovação, e de manejar conteúdos e metodologias que ampliem a 

visão política para a politicidade das técnicas e tecnologias, no âmbito de sua atuação cotidiana”.  

Portanto, o professor precisa estar atento e comprometido com a própria prática, agen-

ciar ferramentas de inovação sem deixar de lado o planejamento de suas ações, pois o processo 

educativo exige organização sistemática, sem abandonar as necessidades individuais e coletivas, 

com vistas à formação da cidadania.  

Na elaboração do planejamento (no qual o professor identifica os conhecimentos neces-

sários e relevantes para a vida dos alunos e para a continuidade de sua trajetória escolar, estabe-

lece os objetivos de aprendizagem, a metodologia e a avaliação), é necessário que estabeleça 

conexões entre as áreas de conhecimento, sua contextualização e aproximação com as experiên-

cias da vida cotidiana. É importante também, que o docente avalie o processo de aprendizagem e 

especialmente seu processo de ensino, de forma a não classificar os discentes, tampouco estig-

matizá-los, mas agenciar a avaliação em favor do trabalho educativo como um todo. 

 

4 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS – A ATIVIDADE ORIENTADORA DE ENSINO  

 

Conforme discutido ao longo deste documento, o processo de aprendizagem tem natu-

reza social e, por essa razão, não resulta de determinantes evolutivos naturais, biológicos, tam-

pouco ocorre pelo simples fato de estar o sujeito inserido na vida social, mas requer a internalização 

de signos e a apropriação da cultura. Ficou claro, também, que este processo se dá, de forma 

privilegiada, no processo de educação.  

Os estudos da Psicologia Histórico-Cultural, especialmente a partir dos pressupostos de 

Leontiev e Vigotski, Davidov, compreendem que a entrada da criança na escola modifica de forma 

significativa o lugar que ela ocupa socialmente, e considera ainda que ela deve garantir aos estu-

dantes a apropriação teórica da realidade, sendo esta a essência da atividade de estudo, e entende 

a atividade de estudo como a atividade dominante da criança em idade escolar.  
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Nesse sentido, para Moura (2010 p. 207), um dos desafios da educação escolar diante 

de múltiplos e complexos fenômenos que constituem a educação escolar, especialmente para os 

professores, que tem como atividade principal o ensino, é de não estarem atentos somente aos 

fenômenos aparentes da educação escolar. O autor apresenta ainda, a metodologia Atividade Ori-

entadora de Ensino, sustentada pelos pressupostos da teoria histórico-cultural, como um modo de 

realização da educação escolar, a atividade de ensino e a atividade de aprendizagem, em especial, 

a relação da atividade de ensino com os processos de formação das funções psíquicas superiores, 

que se dão na relação mediada por instrumentos culturais.  

A Atividade Orientadora de Ensino se apresenta como proposta de organização da 

atividade de ensino o que coloca o estudante em atividade de aprendizagem e por finalidade o 

desenvolvimento da sua consciência e assim sua transformação. Para Moura, (2010, p. 217), a 

Atividade Orientadora de Ensino se alinha à estrutura de atividade proposta por Leontiev “ao indicar 

uma necessidade (apropriação da cultura), um motivo real (apropriação do conhecimento histori-

camente acumulado), objetivos (ensinar e aprender) e propõe ações que considerem as condições 

objetivas da instituição escolar”.  

Os elementos que caracterizam a Atividade Orientadora de Ensino (necessidades, mo-

tivos, ações, operações), propõe a mediação entre a atividade de ensino (do professor) e a ativi-

dade de aprendizagem (do aluno), na qual, o motivo de ambas deve coincidir, que é a apropriação 

pelos estudantes do conhecimento elaborado e sistematizado historicamente, pela via do pensa-

mento teórico, visando ao desenvolvimento do psiquismo, das funções psíquicas superiores. “Não 

há sentido na atividade de ensino se ela não se concretiza na atividade de aprendizagem, por sua 

vez, não existe a atividade de aprendizagem intencional se ela não se dá de forma consciente e 

organizada por meio da atividade de ensino”. (Moura 2010, p.220).  

A figura a seguir, proposta por Moraes (2008, p.116), sintetiza os componentes centrais 

da Atividade Orientadora de Ensino, a relação entre atividade de ensino, atividade de aprendizagem 

e os elementos estruturantes da atividade. 

 

 

Baseada na figura – Atividade Orientadora de Ensino. Fonte: Moura (2010, p. 219) 
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O homem se constitui pelo trabalho, atividade realizada para um determinado fim e ori-

entada por objetivos. Por conseguinte, o professor constitui-se como tal em virtude do seu trabalho 

– a atividade de ensino. Segundo Moura (2010, p. 226), o professor, que tem por objetivo ensinar 

o aluno, forma-se nas “discussões coletivas, no movimento dos motivos de sua atividade, das 

ações, operações e reflexões que realiza, aprende a ser professor aproximando o sentido pessoal 

de suas ações da significação da atividade pedagógica como concretizadora de um objetivo social”. 

Assim como na atividade de ensino do professor, o aluno também deve encontrar um 

sentido consciente no resultado de uma determinada atividade, o motivo que irá estimular a realizar 

ações e operações para a aprendizagem.  

Para tanto, Moura (2010, p. 222) propõe que na atividade de ensino e aprendizagem, as 

necessidades, os motivos, as ações e operações do professor e dos estudantes se mobilizem ini-

cialmente por meio da situação desencadeadora de aprendizagem. A partir dos objetivos de 

ensino, que são os conteúdos a serem apropriados pelos alunos, as ações do professor, “serão 

organizadas inicialmente visando colocar em movimento a construção da solução da situação de-

sencadeadora de aprendizagem”.  

As situações desencadeadoras de aprendizagem podem ser materializadas por meio de 

diferentes recursos metodológicos. Dentre esses recursos, Moura e Lanner de Moura (1998) des-

tacaram em seus estudos o jogo, as situações emergentes do cotidiano e o que chamam de 

história virtual do conceito. Os autores defendem que tal organização do ensino cria condições 

para que os estudantes entrem em atividade. Segundo eles (Moura 2010, p.223):  

● O jogo com propósito pedagógico pode ser um importante aliado no ensino, já que 

preserva o caráter de problema. O que devemos considerar é a possibilidade do jogo colocar a 

criança diante de uma situação-problema semelhante à vivenciada pelo homem ao lidar com con-

ceitos matemáticos.  

● A problematização de situações emergentes do cotidiano possibilita à prática edu-

cativa a oportunidade de colocar a criança diante da necessidade de vivenciar soluções de proble-

mas significativos para ela.  

● A história virtual do conceito porque coloca a criança diante de uma situação pro-

blema semelhante àquela vivida pelo homem (no sentido genérico).  

Para a organização da situação desencadeadora de aprendizagem, o professor irá con-

siderar a complexidade do conteúdo a ser ensinado, o nível de desenvolvimento dos alunos, deve 

contemplar a gênese do conceito, a sua essência, deve estar claro a necessidade humana que 

levou a construção do determinado conceito, “como foram aparecendo os problemas e as necessi-

dades humanas em determinada atividade e como os homens foram elaborando as soluções ou 

síntese no seu movimento lógico-histórico”.  

É pela situação desencadeadora de aprendizagem, elaborada como estratégia metodo-

lógica a partir do objetivo de aprendizagem, que o estudante irá encontrar o sentido e o motivo para 

realizar as ações e operações para se apropriar de determinado conteúdo escolar, do conheci-

mento historicamente acumulado.  

No processo de ensino, pela situação desencadeadora de aprendizagem, antes mesmo 

de realizar ações e operações para o processo de aprendizagem, o estudante precisa adquirir um 
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sentido e ser impulsionado por motivos eficazes para que seja criado nele a necessidade do deter-

minado conhecimento (conteúdo escolar), pois do contrário, não irá saber a função social do con-

ceito, seu aspecto essencial para a humanidade, e consequentemente, não irá formar o conceito, 

tampouco desenvolver funções psíquicas superiores.  

As ações e operações, tanto para o professor quanto para o estudante, são as leituras, 

escrita, produção artística, análises, experimentações, resolução de problemas, estudos teóricos e 

práticos, discussões, registros (individuais e coletivos, por meio de diversas linguagens), planeja-

mentos de aulas, entre outros.  

No planejamento de aula e na realização das atividades, tanto na atividade de ensino 

(do professor) como na atividade de aprendizagem (do aluno), está intrínseco o processo de avali-

ação, que se dá na “análise e síntese na relação entre a atividade de ensino do professor e a 

atividade de aprendizagem do estudante” (Moura, 2010, p. 224). 

 

5 AVALIAÇÃO  

 

Tomar o ensino como uma atividade implica definir o que se busca concretizar efetiva-

mente. Ou seja, a atividade educativa tem por finalidade aproximar os sujeitos de um determinado 

objeto de conhecimento, no sentido de possibilitar a apropriação das capacidades humanas produ-

zidas socialmente. Nesse sentido, fica evidente que a aprendizagem deve ser vista como objetivo 

central do percurso formativo do aluno e que as ações de ensino, assim como as relações estabe-

lecidas, precisam considerar os estudantes, também, como protagonistas do processo avaliativo.  

Por conseguinte, a avaliação deve promover no aluno uma perspectiva social e política 

com base em um trabalho pedagógico que organiza o processo histórico e social, buscando valo-

rizar os conhecimentos prévios dos estudantes e ofertar a eles os conhecimentos científicos. Para 

isso, avalia-se com a finalidade de qualificar os resultados obtidos, determinar a correspondência 

destes com os objetivos propostos para a atuação futura, a fim de orientar tomadas de decisão. 

Essa é a grande diferença entre medir e avaliar.  

Quando o processo de aprendizagem é apenas “medido, quantificado”, refere-se ao pre-

sente e ao passado e visa obter informações a respeito do progresso efetuado pelos estudantes. 

Avaliar se trata da reflexão sobre as informações obtidas com vistas a planejar o futuro. Portanto, 

medir não é avaliar, ainda que o medir faça parte do processo de avaliação.  

Avaliar a aprendizagem do aluno não começa e muito menos termina quando atribuímos 

uma nota à aprendizagem. Avaliação precisa ser um instrumento que faça pensar sobre o processo 

e incluir a todos, evitando uma perspectiva voltada à seleção, classificação e regulação. O problema 

central da avaliação é analisar as estratégias, produzidas pelo professor e agenciadas pelos alunos, 

ou seja, acompanhar o desempenho do estudante e intervir em favor da recuperação de possíveis 

defasagens.  

Assim, é fundamental qualificar a prática avaliativa também como prática de aprendiza-

gem; é preciso avaliar como condição de mudança da prática e redimensionamento do processo 

de ensino-aprendizagem, já que não ensinamos sem avaliar, nem aprendemos sem avaliar. No 

contexto da Pedagogia histórico-crítica e da metodologia da Atividade Orientadora de Ensino 

rompe-se a falsa dicotomia entre ensino e avaliação, como se esta fosse apenas um momento ao 
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final de um processo. É importante aprofundar essa reflexão já que, ao conceber a avaliação en-

quanto instrumento da cultura meritocrática, naturaliza-se a apenas o uso da nota e classifica-se 

os estudantes em melhores e piores: os piores voltarão para o início da fila, refazendo todo o ca-

minho percorrido ao longo de um período de estudos.  

A avaliação tampouco pode ser concebida enquanto ranking – não é recompensa, não 

deve ser classificatória, não deve ser usada para criar rótulos e não deve ser única. Ao contrário, 

precisa ser permeada por contextos tanto qualitativos e quantitativos. Ressalta-se, portanto, que “a 

avaliação não é apenas uma forma de julgamento sobre o processo de aprendizagem do aluno, 

pois também sinaliza problemas com os métodos, as estratégias e abordagens utilizados pelo pro-

fessor.” (DCNEB, 2013, p. 123)  

A avaliação dos estudantes, realizada pelos professores e pela escola, parte integrante 

da proposta curricular e da implementação do currículo, é redimensionadora da ação pedagógica 

e deve assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diag-

nóstica. Conforme as DCNEB, 2013, p. 123, “É importante ainda considerar que os resultados da 

educação demoram, às vezes, longos períodos de tempo para se manifestar ou se manifestam em 

outros campos da vida humana.”  

A avaliação deve contemplar as diversas dimensões da formação humana, sendo objeto 

de análise coletiva, o que possibilita convergir com o caráter formativo esperado de uma proposta 

de educação integral. Instrumentos e critérios de avaliação precisam ser claros, discutidos e expli-

citados coletivamente e registrados no Projeto Pedagógico da unidade escolar, sempre com vistas 

à formação humana integral.  

No contexto desse ideal formativo, a ação do professor deve ter como norte o contexto 

do objetivo que o aluno precisa para atingir o seu conhecimento potencial, ou seja, pensar nos 

conhecimentos prévios – zona de desenvolvimento real, agir/incidir na zona de desenvolvimento 

proximal – processo – para alcançar com todos os estudantes o conhecimento potencial. É certo 

que se trata de longo processo e que necessita de muito planejamento, reflexão, replanejamento e 

novas ações ao alcance da aprendizagem.  

Ao enfatizar o processo educativo, a avaliação escolar é compreendida como ação in-

separável dos processos de ensino aprendizagem com atenção às condições de crescimento hu-

mano. […] a avaliação constitui-se parte inerente do planejamento e da realização da atividade, 

tendo em vista que essa se concretiza no processo de análise e síntese, na relação entre a ativi-

dade de ensino do professor e atividade de aprendizagem do estudante. (MOURA, 2010, p. 224)  

Ao considerar a formação humana integral e pensando na avaliação como processo for-

mativo do aluno, apenas executar tarefas e receber uma nota na devolutiva não possibilita ao es-

tudante a consolidação da aprendizagem. É necessário assim, retomar atividades e vislumbrar pos-

sibilidades de compreensão pelo estudante do que foi realizado, oportunizando superação das di-

ficuldades para apropriação e ampliação do conhecimento 
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1. EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 

1.1 TEXTO INTRODUTÓRIO  
 

1DISCUSSÃO TEÓRICO METODOLÓGICA CURRICULAR  

 

   A discussão teórica metodológica construiu-se do debate e estudo do grupo de Professores2 

da Educação Infantil Municipal de Porto União-SC. Iniciamos no limiar de 2022, com a Formação 

Docente, tendo como discussão o documento de Flexibilização para o ensino da de toda Rede, 

com base na BNCC. Após a construção dos quadros descritivos contendo os objetivos da BNNC, 

para a Educação Infantil, bem como os conteúdos a ser trabalhados, com as turmas do Berçário e 

Maternal, e Jardim e Pré-Escola, que estão citados anteriormente neste documento, estruturou-se 

a escrita dos elementos norteadores da prática docente na infância. 

Salienta-se que esta fase é a mais importante na vida do ser humano, e cujos professores 

são responsáveis por semear o conhecimento, fazendo uma alusão ao intelectual Friedrich Froe-

bel (1782-1852), que considerava a escola como um jardim, onde as crianças eram as plantinhas 

e o professor o jardineiro, percebe-se que a Educação Infantil assume um papel de extrema rele-

vância na formação intelectual, social e psicológica do indivíduo. 

 
 

VISÃO DA CRIANÇA 

 

Ao construir a Proposta Curricular do município de Porto União-SC, busca-se que a criança 

seja o centro da proposta de ensino. Deste modo, deve-se levar em consideração a visão da criança 

no processo de ensino aprendizagem. Antes de adentrarmos ao assunto é necessário resgatar 

historicamente o conceito criança e infância. 

Até o século XIX, o ser humano era considerado criança até adquirir habilidades motoras 

para auxiliar nas tarefas dos adultos, depois eram tratados como miniadultos, tendo assim sua 

infância negada.   

O historiador Philippe Ariés (1981, p.18) afirma que “a criança por muito tempo, não foi vista 

como um ser em desenvolvimento, com características e necessidades próprias, e sim, homens de 

tamanho reduzido.”  Nesse sentido, a criança era considerada um adulto em miniatura. 

Na contemporaneidade, a criança possui uma definição com base na fase cronológica da 

vida, tendo-se como nomenclatura (gente pequena). Neste contexto, pode-se afirmar que a criança 

é um sujeito sócio-histórico-cultural, ou ainda, cidadão de direitos, amparado legalmente, dentro 

das suas especificidades. (COSTA; MAHL, 2020). 

A criança é um ser social que tem direito de ser cuidada e educada em todos seus aspectos, 

por isso, é necessário possibilitar, vivências onde possa reconhecer a diversidade, convivendo com 

 
1 O Referencial  apresentado no Documento Curricular não oferece soluções prontas, fechadas e definitivas aos professores. 

Objetiva-se trazer elementos úteis para que possam elaborar, em cada caso, as soluções mais adequadas, em função das 

circunstâncias particulares nas quais exercem sua atividade profissional. 
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diferentes grupos culturais, através das interações e contextos diversos, se apropriando de amplas 

aprendizagens sobre si mesma e os outros.  

Quando afirmamos que a criança é um sujeito de direitos, estamos considerando que, inde-

pendentemente de sua história, de sua origem, de sua cultura e do meio social em que vive, lhe 

foram garantidos legalmente direitos inalienáveis, que são iguais para todas as crianças. 

A Constituição Federal (1988), e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) normati-

zam esses direitos adquiridos visando todos os aspectos voltados para seu desenvolvimento bio-

psicossocial. 

Tendo em vista as mudanças e transformações em torno da infância, desde as primeiras 

concepções até os dias atuais, principalmente com os avanços tecnológicos que facilitam o acesso 

às informações, torna-se necessário levar em consideração a visão da criança e o conhecimento 

já adquirido, pois “a criança desde pequena não só se apropria de uma cultura, mas o faz de um 

modo próprio, construindo cultura por sua vez.” (OLIVEIRA, 2010, p.5). 

Desse modo, Linhares (2016) aponta que a Educação Infantil deixa de ser assistencialista, 

passando a ser um direito adquirido, sendo vista como parte primordial da Educação Básica, pois 

é o início da vida escolar do estudante. 

 A Lei de Diretrizes e Bases de 1996, em seu artigo 29, reconhece que: 

 
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvi-

mento integral da criança até os cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

 

Ainda neste viés a BNCC complementa citando que: 

 
[...] embora reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado, a Educação 

Infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 e 5 anos apenas com a Emenda Cons-

titucional nº 59/200926, que determina a obrigatoriedade da Educação Básica dos 4 aos 17 

anos. Essa extensão da obrigatoriedade é incluída na LDB em 2013, consagrando plena-

mente a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 e 5 anos em instituições de 

Educação Infantil. Com a inclusão da Educação Infantil na BNCC, mais um importante passo 

é dado nesse processo histórico de sua integração ao conjunto da Educação Básica. (BNCC, 

2018, p. 36). 

 

Com base no documento norteador BNCC (2018) os profissionais da educação devem bus-

car atingir os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento citados, Conviver; Brincar; Partici-

par; Explorar; Expressar; e,  Conhecer-se, os quais asseguram as condições para que os estudante 

adquiram conhecimentos em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo nos dife-

rentes ambientes, enfrentando desafios que instigam a resolução dos mesmos, ampliando a res-

significação do eu, o outro e o mundo social e natural. 

A teoria de Vygotsky (1993), aponta que as crianças nascem com funções elementares e 

que com o aprendizado da cultura e as experiências adquiridas, com o crescimento físico e psico-

lógico, o meio em que ela está inserida se expande, ou seja, novos elementos e aspectos desse 

crescimento ocupam a cena, produzindo novos efeitos, a criança passa a ter outras necessidades 

que o meio anterior não satisfaz. 

Ao pensar a criança como protagonista do currículo em construção devemos respeitar os 

saberes que as mesmas trazem de suas vivências, sistematizando e contextualizando para atuar-

mos como mediadores na apropriação do conhecimento científico. Sendo assim, Vygotsky (1993) 

nos afirma em seus estudos a existência de Funções Psicológicas Superiores, para compreensão 
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dos processos de desenvolvimento mental humano, denominadas de:  Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP): Real, Proximal e Potencial.  

Piaget (1975) também contribui com sua teoria, para o entendimento do pensamento e 

comportamento infantil, apresentados em quatro estágios: (Sensório-motor, Pré-Operatório, Ope-

ratório Concreto e Operatório Formal), envolvendo o processo de aquisição de conhecimento por 

meio da hereditariedade, assimilação, esquemas, acomodação, adaptação e equilibração. (SAN-

TANNA; MIRANDA; SANTIN, 2016). 

Nesse sentido, a Educação Infantil precisa adequar-se às novas demandas da sociedade 

atual, considerando a criança de hoje frente ao processo de ensino-aprendizagem.  

Deste modo, percebe-se que ao propiciar as interações entre crianças com crianças, crian-

ças com adultos estas ampliam sua imaginação, conceito de regras, diálogo na resolução de con-

flitos, linguagem e pensamento sem deixar de considerar o tempo de cada uma. 

Portanto cabe ressaltar que é de extrema valia que a Educação Infantil Municipal desen-

volva atividades que estimulem o desenvolvimento integral da criança. Neste sentido citaremos a 

seguir a respeito de tempos e espaços, interações e brincadeiras, inclusão, metodologias de en-

sino, objetivos da aprendizagem, avaliação, e sobre a escola e família, na construção do conheci-

mento. 

A seguir apresenta-se o mapa3 conceitual para melhor ilustrar as discussões acima apre-

sentadas. 

 

 

Fonte: As professoras (2022). 

 

 

INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

As interações e brincadeiras na Educação Infantil assumem um papel fundamental no pro-

cesso do desenvolvimento global da criança. Através delas desenvolvem-se atenção, imitação, 

 
3 Os mapas conceituais, tem como base teórica a teoria cognitiva de aprendizagem de David Ausubel (Ausubel 1978; esta técnica 

foi desenvolvida em meados da década de 1970, por Joseph Novak e seus colaboradores na Universidade de Cornell, nos Estados 

Unidos. Utilizou-se desta ferramenta como forma de nortear a escrita dos pontos centrais das temáticas estudadas e apresentadas no 

presente documento curricular.  
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imaginação, motricidade, socialização, entre outros, além de formar sua identidade e personali-

dade, essas habilidades serão importantes para o futuro. Sendo eixos fundamentais para o desen-

volvimento da criança as interações e brincadeiras, proporcionam experiências e vivências nas 

quais as crianças constroem e se apropriam de conhecimento que permitem diversas aprendiza-

gens e desenvolvimentos.  

Este tema é de extrema importância tanto que se encontram amplamente elencados nos 

documentos norteadores:  Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Síntese das Diretrizes Cur-

riculares da Educação Infantil (CNE), mais adiante a Base Nacional Comum Curricular (2017), apre-

senta o brincar como um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil: 

 
“Brincar cotidianamente de diversas formas” em diferentes espaços e tempo [...] ampliando e 

diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, suas 

criatividades, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, 

sócias e relacionais.” (BRASIL, 2017, p.38). 

 

Atualmente as famílias estão menores, os espaços físicos reduzidos e as brincadeiras cen-

tralizadas na tecnologia, sendo na escola o lugar onde a criança terá um envolvimento mais efetivo 

com outras crianças e com diferentes brincadeiras. 

Cada criança tem sua bagagem cultural, que ao longo do tempo veio passando por mudan-

ças, e na educação infantil é que acontece o resgate das brincadeiras de roda, casinha, pega-pega, 

jogos simbólicos entre outros, proporcionando a elas brincadeiras contrárias que o sedentarismo 

virtual vem oferecendo. 

 
sujeito histórico e de direito, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 

constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, ob-

serva, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 

produzindo cultura (BRASIL, 2007, p.12). 

 

O educador assume o papel fundamental na apresentação e mediação de jogos e brincadei-

ras, participando muitas vezes ativamente dessas interações.  

 
(...) o adulto pode auxiliar nesse processo na hora de dar ideias, sugerir novas atividades, 

estimular e principalmente na hora de brincar junto, por mais que o brincar seja um momento 

único das crianças, é importante que o professor ou responsável esteja presente e possa 

interagir auxiliando no desenvolvimento infantil e dando suporte à criança. (RIBEIRO; COE-

LHO, p. 269). 

 
Outro fator importante é proporcionar diferentes ambientes onde as crianças possam brincar 

e criar suas brincadeiras para que elas tenham contato com diferentes materiais e texturas como 

areia, grama, piso, cabanas, elevações, etc. Também nesse contexto oportunizar as crianças cria-

ções com diferentes materiais estimulando a imaginação, criatividades e autonomia. 

Corroborando com as discussões apresentadas sobre interações e brincadeiras, cita-se o 

estudioso Lomenso (2015), que afirma a este respeito: 

 
[...] o principal elemento da brincadeira: o papel que as crianças assumem enquanto brincam, 

o brincar não é só um passatempo, mas sim um momento de aprendizagem e desenvolvi-

mento. A brincadeira favorece a autoestima das crianças nos diversos grupos sociais, possi-

bilitando que experimentem o mundo e internalizem uma compreensão particular de pessoas, 
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sentimentos e diferentes conhecimentos, recriando a experiência sócio cultural dos adultos, 

construindo novas possibilidades de ação e interação. (LOMENSO, 2015, p. 8). 

Diante do exposto, observa-se a importância das interações e das brincadeiras na Educação 

Infantil, e como estas ajudam no desenvolvimento motor, intelectual, social e psíquico do educando 

estimulando a imaginação, criatividade e desenvolvimento, tanto individual quanto coletivo.  

Para finalizar a presente discussão, apresenta-se o mapa conceitual sobre interações e brin-

cadeiras. 

     

 
 
                                Fonte:  As professoras (2022). 

 

ESPAÇO E TEMPO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O dia a dia na Educação Infantil é repleto de vivências, que exploram o tempo e o espaço 

em que a criança permanece no ambiente escolar. As crianças necessitam de tempo e espaços 

para olhar, refletir, produzir conhecimento, planejar um cotidiano provocador da fantasia, imagina-

ção, brincadeira, movimento, alegria, aconchego, experiências, descobertas, participação efetiva 

das crianças nas decisões e projetos. 

 
[...] o espaço mais do que apenas um local útil e seguro onde podemos passar horas ativas. 

Em vez disso, criaram espaços em suas creches e pré-escolas que refletem sua cultura e as 

histórias de cada centro em particular. Esses espaços tendem a ser agradáveis e acolhedo-

res, contando muito sobre os projetos e as atividades, sobre as rotinas diárias e sobre as 
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pessoas grandes e pequenas que fazem da complexa integração que ocorre ali algo signifi-

cativo e alegre. (GANDINI, 2016.p. 138). 

 

O espaço escolar necessita ser prazeroso e voltado às necessidades de cada faixa etária. 

O ambiente “fala”, transmite-nos sensações, evoca recordações, passa-nos segurança ou inquie-

tação, mas nunca nos deixa indiferentes. Considerando estes aspectos descreve-se a seguir a 

rotina como forma da organização do espaço pedagógico. 

 

a) Rotina escolar: a organização do espaço pedagógico favorecendo a realização das 

atividades  

   

Conforme Barbosa, (2006), rotina é uma categoria pedagógica que visa o desenvolvimento 

do trabalho cotidiano nas instituições de Educação Infantil. As denominações dadas a rotina são 

diversas: emprego do tempo, sequência de ações, trabalho dos adultos e crianças, plano diário, 

rotina diária, jornada entre outros.  

  Nos espaços escolares é de extrema importância para o desenvolvimento integral das crian-

ças sendo assim sabe-se que a rotina deve oferecer as crianças momentos e locais onde elas 

possam desenvolver as atividades sugeridas com base nos estudos de Barbosa (2006):  

 

- Acolhida: Para a chegada da criança na escola, é importante desenvolver atividades 

específicas, como exemplo: (cantar uma música para recepcioná-las, desenvolver 

brincadeiras para que as crianças entendam, que naquele momento inicia-se a rotina 

escolar).  

- Hora da roda: Esse momento é um dos momentos mais importantes do dia. É 

quando o educador reúne as crianças e conversa com as mesmas, referente as ativi-

dades que serão realizadas. É nela que nasce o diálogo e as habilidades de compre-

ender e lidar com os conflitos surgidos na relação com o outro. 

- Hora da atividade:  Momento da rotina, onde o professor organizará as atividades 

em que a criança, por meio de ações mentais e concretas, poderá construir conheci-

mentos de diferentes naturezas, conforme o tema as atividades podem ser realizadas 

de forma coletiva ou individual, e desenvolvidas em diferentes espaços, dentro ou fora 

do ambiente escolar. De qualquer modo, é necessário que o professor planeje ante-

riormente as atividades, como forma de utilizar os materiais necessários para a sua 

realização e, sobretudo, esteja presente ouvindo as crianças e auxiliando-as, pois so-

mente assim ele poderá compreender o desenvolvimento delas, e planejar atendendo 

assim as suas necessidades. 

- Hora do lanche: A refeição é um momento essencial para o desenvolvimento sau-

dável da criança, além de fazer parte do processo educativo. É importante que na 

hora do lanche seja prazeroso e alegre que se partilhe informações entre colegas, 

onde se aprenda a preparar e cuidar dos alimentos com independência bem como a 

ter boas maneiras durante as refeições. 

- Higiene: Momento de extrema importância já que interfere diretamente na qualidade 

de vida e saúde das crianças. 

- Brincadeiras:  As brincadeiras necessitam estar constantemente nas rotinas, além 

de compor os diferentes momentos do dia. 
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- Atividades extraclasse: Sabe-se que o espaço físico da escola não é o único espaço 

pedagógico na Educação Infantil. Em princípio qualquer espaço pode tornar-se peda-

gógico, dependendo do uso que fazemos dele. Exemplo: (praças, parques, museus, 

exposições, supermercados entre outros).  

 

A organização do tempo e do espaço na Educação Infantil é de suma importância para o 

desenvolvimento integral da criança. A organização da rotina escolar, dos espaços internos e ex-

ternos são facilitadores para o desenvolvimento de habilidades educacionais. Na organização dos 

espaços é necessário considerar alguns aspectos, como a infraestrutura, a acessibilidade, o aco-

lhimento, a interação, e que esse espaço promova novas vivencias. 

 

 

b) A organização dos espaços do brincar na Educação Infantil  

 

     O ato de brincar é essencial na Educação Infantil, por isso precisa fazer parte das atividades 

vivenciadas pelos educandos, de forma organizada e estruturada para pleno desenvolvimento. 

  Conforme Paula (2014), “o brincar e a brincadeira são manifestações que envolvem as crian-

ças desde tempos remotos. Brincar faz parte da existência humana das interações sociais e da 

cultura” [...].  

   As crianças precisam de espaços abertos, amplos, em terrenos diversificados com terra, 

grama, pedrinhas, areia, favorecendo assim diferentes estímulos sensoriais. A relação criança e 

natureza propicia um gasto maior de energia e fundamental para o desenvolvimento integral infantil.  

 Cabe ressaltar que o ambiente escolar necessita de diferentes espaços, internos e externos 

que propiciem experiências diversas e funcionais para as crianças. Tendo em vista que todos os 

espaços da escola são propícios para aprendizagens reais e efetivas. Entre eles podemos citar: 

Brinquedoteca, parque, brinquedos estruturados e não estruturados, refeitório, cozinha, banheiros, 

pátios. Eliminando as barreiras arquitetônicas existentes e propiciando um espaço estrutural inclu-

sivo e acolhedor para todos. 

 Sabe-se que tudo no ambiente escolar exerce influências na educação da criança, sejam as 

cores, a arrumação da sala de aula, o refeitório, os banheiros, o espaço externo, pensamos que a 

organização dos espaços na Educação Infantil é essencial, pois desenvolve potencialidades e pro-

põe novas habilidades cognitivas, motoras e afetivas.  

Neste sentido enquanto profissionais da Educação Infantil, sente-se a necessidade de ter es-

paços adequados para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, espaços como salas de 

leitura, brinquedoteca, videoteca, sala de atendimento educacional especializado (AEE). Essa or-

ganização contribui para as melhorias nas práticas pedagógicas, onde os professores conseguem 

melhorar as atividades 

 Deste modo, as aprendizagens que acontecem dentro dos espaços disponíveis e ou acessí-

veis à criança são fundamentais na construção da autonomia, tendo a criança como umas das 

construtoras de seu conhecimento. “O espaço é muito importante para a criança pequena, pois 

muitas, das aprendizagens que ela realizará em seus primeiros anos de vida estão ligadas aos 

espaços disponíveis e/ou acessíveis a ela.” (LIMA, 2001, p.16).  A seguir exemplificamos esta dis-

cussão com base no mapa conceitual. 
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            Fonte: As Professoras (2022). 

  

Portanto considerar a   relevância do espaço e tempo na formação da criança é levar em conta, 

nas relações que com ela estabelecemos sendo necessário que a organização de todas as ativida-

des no tempo e no espaço escolar, assegurem para além do reconhecimento das especificidades 

etárias ou da utilização ampla dos espaços externos ou internos, o direito a ser criança, e ao reco-

nhecimento da importância da sua participação ativa neste processo. 

 

 

INTERAÇÃO ESCOLA- FAMILÍA 

 

Ao pensar em educação de crianças, duas instituições destacam-se como primordiais neste 

processo: família e escola. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases n. 9.394/96, em seu Art.2º (...) “A 

educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de soli-

dariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

As instituições de Educação Infantil, antes de caráter assistencialista e organizadas de forma 

improvisada, a partir da Lei de Diretrizes e Bases n. 9.394/96 vem ressignificando sua atuação 

como centro de cuidados e educação infantil, de acordo com a noção de direito Universal à educa-

ção. Esta ressignificação reflete-se nas relações compostas por expectativas mútuas entre familia-

res, os quais tem a concepção de educação doméstica em âmbito privado e os profissionais da 

Educação Infantil, com experiência em educação coletiva.  

A família é o primeiro universo que a criança tem contato, e conforme evidencia a Base 

Nacional Comum Curricular (2018), o ingresso na instituição de Educação Infantil significa, na mai-

oria das vezes, a primeira separação da criança do seu meio familiar, incorporando-as a uma situ-

ação de socialização estruturada. As famílias buscam parcerias para conciliar a permanência no 

mercado de trabalho, com os cuidados e a educação dos filhos, e encontram nas instituições de 

Educação Infantil, o meio para atender estas necessidades.  Neste contexto, evidencia-se que as 

características da relação da escola de Educação Infantil com as famílias, é uma relação de muita 
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proximidade, portanto, ambas, escola e família, necessitam estabelecer uma relação de parceria e 

confiança em benefício ao pleno desenvolvimento da criança.   

 A seguir apresenta-se esta reflexão a partir do mapa conceitual.  

                   

                                                            Fonte: As professoras (2022). 

Da perspectiva da criança, a entrada na escola amplia-se a rede de relações para além do âmbito 

privado da família, a qual passa-se a conviver e interagir com outros adultos e, especialmente, 

outras crianças. 

Bassedas, Huguet e Solé (1999, p.282) afirmam que “precisa ficar claro que a escola e fa-

mília são contextos diferentes e que, nesses contextos, as crianças encontrarão coisas, pessoas e 

relações diversas”. A criança quando entra no ambiente escolar começa a perceber o mundo de 

uma forma diferente, pois é nessa fase que a criança começa a assumir diferentes conceitos, sendo 

que o processo de aprendizagem ocorre em diversos lugares e através de distintas atividades. 

 Na busca para evitar descompassos entre demandas e anseios individuais das famílias, com 

os objetivos das Escolas de Educação Infantil e as perspectivas das crianças, as Diretrizes Curri-

culares Nacionais para a Educação Infantil reforçam: 

A integração com a família necessita ser mantida e desenvolvida ao longo da permanência 

da criança na creche e pré-escola, exigência inescapável ante as características das crianças 

de zero a cinco anos de idade, o que cria a necessidade de diálogo para que as práticas junto 

às crianças não se fragmentem.  (BRASIL, 2013, p.92). 

 

 Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o fundamento do 

processo educacional.  Desta forma, os Núcleos de Educação Infantil, devem acolher as vivências 

e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comu-

nidade,  articulando-os em suas propostas pedagógicas, com o objetivo de ampliar o universo de 

experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas 

aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar – especialmente quando 

se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito 

próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a comunica-

ção.  
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Seguindo esta direção, objetiva-se potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das 

crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre os Núcleos de Edu-

cação Infantil e as famílias são essenciais. (BRASIL, 2018).  

 A construção de laços de convivência entre as instituições de Educação Infantil e as famílias 

são de extrema importância, assim, caberá as escolas proporcionar momentos que favoreçam a 

formação desta parceria, onde a instituição oportuniza e divide a responsabilidade da construção 

de um projeto coletivo de educação para as crianças, favorecendo caminhos para a participação 

de todos que compõem a sua comunidade escolar.  

Nesta direção, o currículo deve pautar ações pedagógicas em parceria com as famílias com 

a compreensão de que a Educação Infantil possa atender o que prevê o Art. 1º da LDB 9.394/96. 

[...] os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações 

da sociedade civil e nas manifestações culturais. (BRASIL, 1996).  

 
 No entanto, faz-se necessário propiciar a construção de um movimento que busca o forta-

lecimento dessa relação e que permita um olhar nas concepções e práticas, em refletir sobre a 

especificidade de cada contexto no desenvolvimento da criança e a forma de integrar as ações e 

projetos educacionais das instituições e famílias.   

A relação entre a família e escola precisa ser uníssona e ter como objetivo a educação inte-

gral da criança, respeitando a diversidade. Segundo o Currículo Base de Santa Catarina (2019), é 

preciso considerar nesse processo: o acolhimento, o respeito às crianças e seus familiares, a ga-

rantia do acompanhamento das famílias nas vivências e experiências das crianças nas instituições 

educativas bem como a participação das instituições na rede de proteção aos direitos da infância. 

Os encontros com as famílias, sejam eles em eventos, reuniões, mostras de trabalhos e 

atividades, entrega de avaliações, diálogos, palestras entre outros, devem ser pensados e planeja-

dos como momentos de integração, onde as mesmas tenham oportunidade de conhecer, sentir e 

refletir sobre o que as crianças fazem, qual o verdadeiro significado de infância e de Educação 

Infantil no âmbito das instituições. É importante ter atividades que favoreçam os laços de convivên-

cia. Assim, ocasiões como o Dia da Família na Escola, festas e programações culturais, entrega de 

avaliações, exposições de trabalhos infantis, entre outros momentos estabelecidos pelo grupo, são 

momentos de integração e educativos que devem envolver as famílias.  

Buscar fortalecer a atuação do Conselho Escolar, órgão responsável por zelar pela manu-

tenção e por participar da gestão administrativa, pedagógica e financeira da escola contribuindo 

com as ações dos dirigentes escolares para assegurar a qualidade de ensino e a gestão democrá-

tica na escola, amplia as possibilidades de aproximação, integração e entendimento entre escola e 

comunidade. 

A família representa um papel muito importante para qualquer indivíduo, pois é através des-

sas relações de troca que as pessoas vão descobrindo o mundo ao seu redor. É importante que os 

professores e demais profissionais que atuam diretamente nos Núcleos de Educação Infantil, co-

nheçam as crianças e suas famílias e para isso, além do primeiro momento no ato da inscrição 

para solicitação de matrícula, preenchimento da anamnese e das conversas ocasionais, é neces-

sário reuniões e um envolvimento em atividades diversificadas.  
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Todas as pessoas envolvidas no cotidiano da Educação Infantil e, especialmente os profes-

sores, precisam ouvir e responder às dúvidas, críticas e sugestões das famílias, criando um clima 

de diálogo e crescimento. As reuniões, por facilitarem a discussão coletiva, podem também favo-

recer a análise ou busca de soluções para os problemas do grupo, da Instituição Educativa ou da 

comunidade em que está inserida.  

A sintonia entre família e escola possibilita que a criança tenha a oportunidade de vivenciar 

experiências educativas na escola e no convívio familiar, beneficiando o desenvolvimento da cri-

ança e a ampliação processo de aprendizagem. Nesta direção, é primordial refletir de modo cons-

tante que a parceria entre família e escola, é um dos elementos principais que conduzirão a criança 

ao sucesso em sua vida escolar.  

 

 A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A educação no contexto atual é responsável por responder os desafios e demandas sociais 

com a finalidade de garantir o acesso e permanecia, com qualidade, a todos os participantes desses 

espaços sem nenhum tipo de exclusão ou discriminação. Essa afirmação ancora-se em documen-

tos nacionais como a Constituição Federal de 1998 (BRASIL, 1988); a Lei de nº 8.069 (BRASIL, 

1988) e a Lei Brasileira de Inclusão – LBI (BRASIL, 2015) e internacionais Convenção de Guate-

mala (1990) e Declaração de Salamanca (1994) que combatem toda e qualquer forma de discrimi-

nação nos espaços escolares e asseguram que todas as pessoas têm direito a uma educação 

inclusiva. 

 A educação inclusiva tem como escopo a valorização das potencialidades dos educandos, 

indo de encontro à exclusão, ao silenciamento e/ou a discriminação das minorias que compõem os 

espaços educacionais. Esse novo paradigma educacional transforma a escola em um espaço para 

todos, favorecendo a diversidade. A esse respeito, Carvalho (2005) adverte que: 

ao refletir sobre a abrangência do sentido e do significado do processo de Educação Inclu-

siva, estamos considerando a diversidade de aprendizes e seu direito à equidade. Trata-se 

de equiparar oportunidades, garantindo-se a todos – inclusive às pessoas em situação de 

deficiência e aos de altas habilidades/superdotados, o direito de aprender a aprender, apren-

der a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. 

 
 Diante do exposto, compreende-se que o conceito de inclusão é bastante amplo e complexo, 

especialmente na Educação Infantil, isso porque requer atenção individualizada, sem preconceitos, 

respeitando todos os alunos, proporcionando uma atenção e uma educação de qualidade com base 

nos seus diferentes ritmos de aprendizagens, culturas, crenças e estilos, pensando na diversidade 

de maneira geral e entendendo cada aluno em sua individualidade pode contribuir para a constru-

ção de uma identidade grupal plural, democrático e inclusivo.  

Esse olhar para uma educação inclusiva evidencia que ao ingressar no ambiente escolar 

cada criança traz consigo uma bagagem cultural que deve ser respeitada.  O professor que é o 

mediador do conhecimento deverá possibilitar a todas as crianças atividades que proporcionem 

trocas e interações de saberes. Ou melhor, que possam desenvolver a capacidade de percepção, 

empatia, senso de ética e justiça, eliminação de preconceitos e a criticidade, para que percebam 

as diversidades existentes no espaço escolar em que estão inseridos, que saibam valorizar todas 
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as formas de cultura e principalmente que saibam respeitar a inclusão de forma efetiva e integral. 

Sendo assim, destaca Fernandes que,   

qualquer criança terá a oportunidade de aprender se inserida numa sala de aula na qual a 

professora desenvolva estratégias pedagógicas que reconheçam suas habilidades e respei-

tem seus limites. Qualquer criança terá a oportunidade de aprender se a ela for dada atenção 

as suas especificidades, as suas características próprias, a seu ritmo e a sua força de apren-

der. (FERNANDES, 2013, p.181). 

 
 Além disso, o professor enquanto mediador do processo de socialização, inclusão e intera-

ção deve proporcionar aos alunos um espaço diversificado e acolhedor, pensando no aluno de 

forma individualizada, para que a vivência com as diferenças existentes no ambiente escolar trans-

forme-se em um aprendizado prazeroso e produtivo. 

 São muitas as limitações encontradas no sistema educacional, mas é possível reverter a 

situação reconhecendo a diversidade que existe nos espaços sociais infantis, especialmente nos 

espaços escolares, é fazer da socialização um meio de transformação, valorizando as diferenças 

e singularidades de cada aluno, deficiente ou não. Nesse sentido, inclui todos no processo de en-

sino aprendizagem, o que exige que as escolas estejam abertas a diversidade. 

Como sabemos não basta as crianças estarem inseridas na escola, elas precisam se sentir 

pertencentes e, portanto, para se sentirem pertencentes o espaço educacional precisa ser demo-

crático, onde deve criar alternativas para que os mesmos se sintam presentes e ativos como alunos 

sendo necessário esse trabalho iniciar desde cedo na educação infantil. De acordo com Mendes,  

As mazelas da educação especial brasileira, entretanto, não se limitam a falta de acesso, 

pois os poucos alunos com necessidades educacionais especiais que tem tido acesso a al-

gum tipo de escola não estão necessariamente recebendo uma educação apropriada, seja 

por falta de profissionais qualificados ou mesmo pela falta generalizada de recursos. (MEN-

DES, 2010, p. 106). 

 

Assim sendo, toda a comunidade escolar deve buscar no espaço educacional meios que 

garantam o acesso e a permanência de todas as crianças no seu interior a fim de assegurar cons-

trução de uma sociedade inclusiva. Destarte, é importante destacar a necessidade de profissionais 

especializados que tenham um conhecimento amplo sobre essa educação, pois não basta somente 

inserir o aluno na escola, precisa ocorrer um processo de adaptação dele a esse meio e para isso 

é necessário profissionais capacitados para abranger as necessidades de todos para que também 

possam ter um ensino e aprendizagem de qualidade e principalmente que ocorra de forma inclu-

siva.  

Diante disso, para que a escolas sejam efetivamente inclusivas e de qualidade, tanto para 

os professores como para os alunos, os Núcleos de Educação Infantil poderiam realizar uma par-

ceria com o trabalho psicológico, onde um psicólogo atuaria somente atendendo esse público, para 

um atendimento mais rápido e eficaz, e também um trabalho conjunto com a secretaria de saúde 

para agilizar exames e atendimentos como fonoaudiólogo, neuropediatra entre outros profissionais. 

Além do mais, temos o Estatuto da criança e do adolescente (ECA) que também tem um 

papel importantíssimo quando se trata da inclusão de todos no processo educacional, o qual busca 

pela proteção integral de cada sujeito seja essa proteção de maneira individual como também co-

letiva.  Por tanto, de acordo com Silva, 
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A base do ECA é o princípio constitucional de igualdade de direitos perante a lei, estabelecido 

na constituição de 1988. O documento apresenta direitos individuais e sociais, característicos 

de uma legislação que se apresenta inovadora, baseada na doutrina da proteção integral, 

que abrange e prioriza, sem exclusão, toda a criança e adolescente em situação de risco, 

conforme o artigo 227, caput, da Constituição Federal. (SILVA, 2017, p. 54).  

 

Os professoras têm um papel fundamental na construção de um ambiente inclusivo para 

todos, para que realizarem sua função social como educadores devem adquirir habilidades para 

refletir sobre as práticas de ensino em sala de aula e para trabalhar em colaboração com seus 

pares a fim de contribuir na construção de abordagens educacionais dinâmicas e inclusivas, a partir 

das quais os estudantes com necessidades educacionais especiais ter acesso às mesmas oportu-

nidades de aprendizagem e de participação na vida escolar e na comum idade.   

 A forma de pensar em sala de aula e a forma como a educação é conduzida devem ser 

invertidas. Salas de aula, planejamento e avaliação do ensino, formação e aperfeiçoamento de 

professores, especialmente os que atuam na educação infantil e na educação básica. Todos devem 

estar preparados e cientes da importância de um espaço educacional preparado para receber e 

aprender com a diversidade presente no dia a dia da vida escolar.  

A seguir explanamos os principais caminhos a serem percorridos no caminho da inclusão, 

com base no mapa conceitual. 

 
                                            Fonte: Valkiria Santiago (2022). 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 Garantir o desenvolvimento integral das crianças desde o princípio da educação básica é o 

objetivo principal da educação. Orientando-se pela BNCC, o professor da Educação Infantil promo-

verá vivências pautadas nas interações e brincadeiras que permitem alcançar os objetivos de 

aprendizagem de cada faixa etária. Sobre o papel da Educação, Martins et. al. (2018, p. 411) pon-

tua: 
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A educação tem um papel importante na construção do conhecimento do indivíduo, pois o 

conhecimento não é construído, ele é transmitido e depende do modo de como cada um 

aprende, pois nem todos aprendem da mesma forma.  

 

Para que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados é necessário adequar as condi-

ções de trabalho dentro dos Parâmetros de Qualidade da Educação Infantil, como a quantidade de 

alunos em sala, materiais pedagógicos adequados, organização dos espaços e infraestrutura, for-

mação continuada de qualidade para todos os profissionais da educação e também propostas pe-

dagógicas inclusivas que contemplem princípios éticos, políticos e estéticos. Presentes na Resolu-

ção nº 5, de 17 de dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil: 

 
I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, 

ao meio ambiente e as diferentes culturas, identidades e singularidades. 

II- Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade, e do respeito a ordem de-

mocrática. 

III- Estéticos: De sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas 

diferentes manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 2009) 

 

Desse modo, a função do professor é auxiliar a criança a construir novos saberes, organi-

zando seu trabalho pedagógico pautado nos seis direitos de aprendizagem presentes na BNCC: 

Conviver, Expressar, Brincar, Participar, Explorar e Conhecer-se. 

A partir desses direitos devem ser analisados alguns pontos essenciais em relação aos ob-

jetivos pretendidos, bem como a sua adequação de acordo com a realidade de cada aluno e do 

meio no qual está inserido, respeitando sua singularidade e individualidade, favorecendo oportuni-

dades para que os alunos sejam ativos e críticos no processo de ensino aprendizagem, onde o 

professor deve levar em consideração os anseios e curiosidades que as crianças manifestam na 

elaboração de seu planejamento. Deste modo, o currículo participativo se torna uma construção 

social, onde a ação docente precisa dar vez e voz para as crianças para que o protagonismo infantil 

ganhe ênfase. Nesse sentido, Barbosa e Quadros (2017, p. 56) pontuam: 

  
As crianças são sujeitos impregnados de singularidades que as tipificam como seres extra-

ordinários, imprevisíveis, com uma lógica inventiva e perspicaz - e que, por vezes, não com-

preendemos, por não conseguirmos deixar de lado o nosso adultocentrismo. Compreender 

as linguagens e as lógicas das crianças é uma das capacidades mais belas e complexas que 

um educador pode construir. Todos são capazes de compreendê-las, mas poucos o fazem, 

pois isso exige ousadia, empatia e respeito. 

 

 Outro ponto importante a se observar, é o nível de aprendizagem em que cada aluno se 

encontra, por meio da observação diária do professor e seus registros, para que posteriormente, 

adeque seu planejamento pedagógico, baseado na realidade em que seus alunos se encontram e 

no que necessita ser estimulado e desenvolvido em cada um deles, visto a lacuna que foi encon-

trada por virtude da pandemia que enfrentamos nos últimos anos.  

Para Vygotsky (1998) a aprendizagem e o desenvolvimento acontecem de forma única, en-

trelaçada possibilitando a criação da área de desenvolvimento potencial. É importante compreender 

a forma como as crianças aprendem e as condições necessárias para a aprendizagem, além de 

identificar, por exemplo, o papel do professor neste processo.  
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Apresenta-se a seguir o mapa conceitual dos objetivos da aprendizagem, como forma de 

apontar os caminhos a serem percorridos para alcançar os objetivos da aprendizagem. 

 
Fonte: As Professoras (2022). 

 

Para desenvolver os objetivos de aprendizagem junto aos educandos é necessário que a 

prática pedagógica do professor da Educação Infantil oriente-se no momento do planejamento, que 

englobe os direitos e objetivos da Educação, desenvolvendo integralmente os alunos. Se-

gundo Stecanela (2018, p. 930): 

 
[...] a observação da escola e de suas margens permite afirmar que o cotidiano escolar é 

acompanhado/transversalizado por um conjunto de eventos constituídos por rotinas, práticas 

ou culturas que são sublinhadas por momentos de maior ou de menor intensidade. Esses 

momentos são pautados por fatores oficiais, legais e pedagógicos, mas também por aqueles 

que emergem das práticas cotidianas e das relações que a escola e seus atores estabelecem 

no, com e entre o interior e o exterior das suas fronteiras de alcance. 

 

 Desse modo, as instituições de Educação Infantil são espaços que vão além do cuidar e tem 

como eixos norteadores a interação e a brincadeira (Brasil, 2009) assegurando às crianças a cons-

trução de conhecimento de si e do mundo que a cerca por meio de experiências significativas.  

 Em vista disso, a rotina da Educação Infantil deve dar suporte para imaginação e criatividade 

e não apenas como sucessão de eventos ou um meio para passar o tempo, deve-se considerar o 

desenvolvimento, potencialidades e individualidade de cada criança a fim de proporcionar experi-

ências significativas e enriquecedoras. Não valorizar ou respeitar esses momentos implica em ba-

nalizar o currículo, as práticas pedagógicas e sobretudo, a educação como um todo.  

Assim o papel do professor é primordial, uma vez que deixa de ser o detentor do conheci-

mento para tornar-se participante nesse processo. Os alunos, principalmente no âmbito do ensino 

infantil, deixam de apenas ouvir o professor passivamente, sem questionar, para contribuir nesse 

estado de transformação. 

É comum que as crianças nessa faixa etária sejam inquietas, então por que não usar tal 

inquietude para auxiliá-las a se desenvolverem? Isso será possível quando o professor oportunizar 

questões problematizadoras, onde a criança sinta-se à vontade para questionar, criar, arriscar-se, 

perguntar e consequentemente, crescer. 
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Na medida em que a criança não tem familiaridade com o mundo, deve-se introduzi-la aos 

poucos a ele; na medida em que ela é nova, deve-se cuidar para que essa coisa nova chegue 

à fruição em relação ao mundo como ele é. Em todo caso, todavia, o educador está aqui em 

relação ao jovem como representante de um mundo pelo qual deve assumir a responsabili-

dade, embora, não o tenha feito e ainda que secreta ou abertamente possa querer que ele 

fosse diferente do que é. (ARENDT, p. 239. 2014) 

 

 Sendo assim, a Educação Infantil torna-se primordial ao desenvolver na criança a capaci-

dade de leitura de mundo, descobrindo através da curiosidade, aproximação com a natureza, do 

contato com a arte, das histórias infantis, do diálogo entre os pares, enfim, tudo que permeia o 

universo infantil. 

 

 

PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS  

 

Diversas são as ferramentas que os educadores podem utilizar para transmitir os conheci-

mentos aos alunos, bem como as vertentes metodológicas. O currículo da Educação Infantil mani-

festa-se através das atividades planejadas e oferecidas as crianças. No planejamento o educador 

expressa os objetivos de sua prática e a metodologia utilizada. Conforme Farias e Dias (2007, p. 

36): “para suas escolhas metodológicas, o(a) professor(a) deve conhecer diferentes formas de tra-

balho, para que possa selecionar as mais adequadas ao seu grupo de crianças e a cada situação, 

possibilitando dinamizar o currículo”.  

Ao falar sobre o processo de ensino-aprendizagem, bem como sobre os processos metodo-

lógicos, é necessário entender o seu conceito pelo viés pedagógico, que assegura que, o processo 

está ligado ao fenômeno de aprender a aprender, ou seja, estabelecer relação entre saberes siste-

matizados que são apresentados em sala de aula e os saberes prévios, que são parte da bagagem 

do conhecimento individual, a fim, de que este possa ser transformado em conhecimento científico 

e significativo, algo que faça sentido dentro de diversas realidades.  

Tendo em vista o processo de ensino-aprendizagem, uma das questões cruciais acerca da 

aquisição do conhecimento na Educação Infantil, bem como em qualquer modalidade de ensino, é 

a organização da metodologia, os meios, recursos, formas e critérios estabelecidos para o desen-

volvimento das aulas é de fundamental importância para que os alunos se beneficiem ao máximo 

dos conhecimentos abordados.  

Além de sistemático o processo ensino-aprendizagem é contínuo, assim sendo, na Educa-

ção Infantil é imprescindível que ele ocorra de forma prazerosa; de modo que haja harmonia entre 

o ambiente, o conhecimento e o afetivo, envolvendo as crianças em atividades dinâmicas concer-

nentes à sua faixa etária e níveis de desenvolvimento, bem como respeitando os valores culturais 

e conhecimentos prévios trazidos de sua matriz primária: a família. A criança deve sentir-se segura, 

sendo indispensável que a família, a comunidade e a escola, estejam sempre presentes no mesmo 

objetivo, por isso os atos de cuidar e educar precisam estar entrelaçados em todas as ações, tendo 

em vista que, o ensino-aprendizagem é um processo humano, biológico, intelectual, emocional e 

social, tudo se inter-relaciona e nada acontece isoladamente, sendo algo normal da natureza do 

ser humano e necessário também dentro das instituições educacionais. 

Outro aspecto que culmina com o desenvolvimento das atividades pedagógicas em sala de 

aula, é o planejamento, pois além de ser um documento pedagógico, este representa um conjunto 
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de atividades e estratégias metodológicas, com objetivos didático-metodológico para desenvolver 

o processo ensino/aprendizagem.  

Neste sentido, cabe ressaltar que para que o dia a dia do professor seja realmente eficaz, é 

necessário planejamento prévio das atividades que serão desenvolvidas em sala de aula, para 

tanto é fundamental: 

 
[...] conhecer o grupo de crianças, seus interesses, seu desenvolvimento, o grau de autono-

mia que elas têm para resolver problemas diversos, as características próprias da faixa etária, 

a experiência construída na sua história fora da instituição educativa, bem como nos anos 

anteriores em que frequentou um espaço educativo. (OLIVEIRA, 2012, p. 44). 

  

Nessa ordem de ideias, planejar é programar as etapas necessárias para alcançar um de-

terminado objetivo e essa organização deve ser um hábito cultivado pelo professor, a fim de iden-

tificar as prioridades, administrar o tempo e realizar as atividades diversificadas programadas. O 

professor que não planeja torna-se refém de contratempos e da frustração de não atingir os objeti-

vos educacionais. (GANDIN, 2000). 

Além do conhecimento sobre as crianças, é essencial ao professor atentar sobre alguns 

princípios e referências que tornam o trabalho pedagógico mais articulado com o projeto da Edu-

cação Infantil Municipal e com o projeto educativo da própria instituição de ensino, alguns deles 

são: 

 
1. Atendimento à BNCC (Base Nacional Comum Curricular); 

2. A coerência e a articulação das experiências propostas às crianças; 

3. A inter-relação entre educar e cuidar na prática educativa; 

4. O papel da interação no desenvolvimento humano; 

5. A adequação das experiências do ponto de vista do avanço das crianças; 

6. A inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais. (GANDIN, 2000). 

 

Esses princípios, quando analisados individualmente reforçam a ideia de que, para o traba-

lho na Educação Infantil é importante conhecer as crianças, seus interesses, o grau de autonomia 

e as características da faixa etária, sendo este um processo que consiste em preparar um conjunto 

de decisões, visando atingir determinados objetivos.  

As metodologias dentro do planejamento precisam contemplar além da construção e socia-

lização do conhecimento, questões que envolvam o lúdico, o prazer, enfim, ações em que as cri-

anças possam dar significado as suas aprendizagens.  

Segundo Takada (2014), alguns pontos precisam ser considerados pelo professor ao pensar 

as metodologias a serem utilizadas em aula:  

 
a) Conhecimento e análise da realidade da criança-aluno, do professor, da escola e da co-

munidade; 

b) Adequação a realidade, necessidades e tendências do meio ou comunidade escolar onde 

será aplicado; 

c) Definição dos objetivos e intencionalidade pedagógica, considerando a ação do professor 

e formação integral das crianças-alunos;  

d) Delimitação dos conteúdos mais significativos para atingir os objetivos; 

e) Estabelecimento de recursos disponíveis e sua viabilidade; 

f) Flexibilidade, clareza e coesão; 

g) Escolha de procedimentos, metodologias e técnicas de ensino; 

h) Seleção dos possíveis recursos humanos e materiais; 
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i) Condições de tempo disponível para sua realização e execução prática; 

j) Estabelecimento de processos de avaliação desde a fase teórica até sua execução, assim 

como os instrumentos avaliativos (observação, registro escrito, fotográfico etc.). 

k) Estabelecimento do tempo pedagógico: (início e término) 

 
Portanto, organizar a metodologia de ensino na proposta pedagógica implica refletir a res-

peito das formas de desenvolver o trabalho de cuidar e educar as crianças, no cotidiano escolar, 

primando pela seleção e organização dos elementos acima citados. 

Além destes elementos, cita-se o espaço físico que se torna um agente de grande valia no 

planejamento da Educação Infantil, o qual deve ser cuidadosamente organizado, pensando nas 

necessidades físicas, biológicas, emocionais e cognitivas das crianças, tais como:  a) higiene, b) 

alimentação, c) segurança, d) aconchego, e) repouso, f) autonomia, g) exploração e movimento, 

utilizando-se de atividades lúdicas que auxiliem na construção dos conhecimentos coletivos e indi-

viduais. 

Outro fator imprescindível na construção do planejamento é o tempo. Este deve ser muito 

bem organizado na Educação Infantil, compondo uma rotina bem definida, para que exista o equi-

líbrio entre tempo livre e dirigido, favorecendo aprendizagens múltiplas.  

Assim sendo, a rotina dentro do planejamento pode ser organizada de diversas maneiras 

(atividades isoladas significativas, sequência didática, projetos de trabalho dentre outras), tendo 

claros os objetivos que se pretendem alcançar, respeitando o tempo, espaço e as concepções 

educativas.  

Cabe ressaltar que não existe uma única metodologia a ser seguida, deve-se levar em conta 

a proposta pedagógica da instituição, bem como as suas necessidades. Desse modo, a escolha 

das metodologias deve ser coerente, e em conformidade com o sistema de ensino, faixa etária, 

princípios éticos, estéticos, democráticos, na formação integral da criança. 

 

 
Fonte: As professoras (2022). 

 

 

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Falar em avaliação nos remete ao pensamento de divisão e classificação, mas, nos indaga-

mos a todo o momento como e qual a forma de classificar a avaliação no conceito de Educação 
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Infantil. Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, avaliação significa ato ou efeito de 

avaliar ou de avaliar-se. 

Dessa forma podemos refletir sobre o ato do avaliar na educação infantil, tendo como desafio 

ressignificar a função classificatória e sentenciosa da avaliação, por um processo de observação, 

acompanhamento e investigação do desenvolvimento da criança. 

Como forma de fundamentar esse pensamento temos o Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil (1998), que nos apresenta a avaliação nessa etapa como um processo a ser 

considerado no que tange ao conjunto de ações que levam o professor a refletir sobre o processo 

de aprendizagem, dessa forma podendo ajustar sua prática a necessidade de seu aluno, criança. 

Sendo assim, a avaliação na Educação Infantil se constitui através de instrumentos, sujeitos 

e instituições, como podemos observar na nuvem de palavras abaixo:  

 

 
                                                                                   Fonte: As autoras (2022). 

 

A) TIPOS DE AVALIAÇÃO 

 

Em relação aos tipos de avaliação, devemos ressaltar que cada modelo tem características 

e objetivos pedagógicos distintos e, portanto, deve-se aplicar o tipo adequado de avaliação con-

forme o momento do processo educacional em que a criança se encontra. Na Educação Infantil, os 

docentes percorrem durante o ano letivo por três principais conceitos avaliativos, sendo elas: ava-

liação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação cumulativa.  

Segundo Cipriano Carlos Luckesi (2018, p.59), sobre a avaliação diagnóstica, aponta que: 

“O uso diagnóstico dos resultados da avaliação é universal e constante na vida humana e se dá no 

contexto de uma ação em processo, subsidiando decisões, tendo em vista a busca dos resultados 

qualitativamente desejados”.   

Nesse sentido, busca-se na Educação Infantil, uma avaliação qualitativa e não classificató-

ria, de acordo com Luckesi, por meio da identificação da realidade e do conhecimento prévio de 

cada criança, a fim de compreender as suas necessidades.   

Outrossim, a avaliação formativa que tem como objetivo verificar o desempenho escolar 

das crianças ao longo do processo de ensino e aprendizagem, buscando acompanhar a evolução 

de cada criança, além de permitir que essa prática docente se ajuste conforme as carências que 

forem aparecendo no decorrer do processo. Nas palavras de Ana Beatriz Final Gemio (2007) essa 

avaliação é fundamental para que o professor realize a observação e em sequência o registro.  

Depois de percorrer esses processos, ocorre a avaliação cumulativa, essa avaliação se 

estabelece os resultados do trabalho pedagógico, podendo-se observar  a criança e o seu pro-

gresso, podendo observando se os objetivos foram realmente alcançados por meio dos registros a 

serem expostos no portfólio, que iremos nos referir adiante, se a criança consolidou o conhecimento 
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demonstrando que o fazer pedagógico reflete em sua prática de vida e na resolução dos desafios 

presentes no ambiente escolar e fora dele. 

Deste modo, podemos entender que a prática da avaliação da Educação Infantil Municipal 

não deve ser contemplada como uma valorização quantitativa de resultados, muito menos ter a 

função de julgar o êxito ou fracasso dos alunos, mas uma verificação do alcance de compreensão 

ou não do processo de ensino e aprendizagem.  

 

 

B) INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 

 

Para que possamos consolidar nossa avaliação de forma coerente é preciso que o professor 

compreenda que observar não significa somente olhar, é necessário que esta observação contem-

ple a criança em suas particularidades. Dessa forma a observação deve se dar por meio de regis-

tros, onde o professor tenha autoconhecimento e base teórica bem fundamentada, o fazer pedagó-

gico deve ter solidez teórica e não achismo. 

Observe abaixo o mapa conceitual elaborado para compreendermos de uma forma didática 

do processo avaliativo: 

 
Fonte: As Professoras (2022) 

 

Com base nos estudos das autoras Mercè Cayuso Rovira e Otilia Delfis Peix (2004), sobre 

a observação e avaliação na educação infantil, podemos compreender que as mesmas norteiam 

um modelo de diretrizes de avaliação. Sendo assim, de acordo com essa leitura, foi elaborada uma 

tabela, com o intuito de orientar o docente no momento do processo avaliativo. 
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ORIENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

IDENTIFICAÇÃO DA 

ESCOLA 

IDENTIFICAÇÃO DO 

ALUNO 

ASPECTOS AVALIADOS 

 

NOME DO NÚCLEO DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

NOME COMPLETO 

 

TURMA AVALIADA 

 

PROFESSOR 

 

PERÍODO DE AVALIA-

ÇÃO 

ADAPTAÇÃO 

- Referente ao Núcleo, aos colegas e aos pro-

fessores  

- As regras e a rotina estabelecidas 

ATITUDES NA TURMA E EM RELAÇÃO AO 

MATERIAL 

- Interesse e motivação 

- Concentração 

- Responsabilidade e iniciativa  

- Frequência 

- Iniciativa e Imaginação 

- Manipulação de objetos e materiais 

ATITUDES COM OS COLEGAS 

- Prestatividade  

- Comunicação 

- Agressividade 

- Com o grupo ou com só uma criança 

- Individualista 

ATITUDES COM OS ADULTOS 

- Autonomia ou dependência  

- Recusa  

- Timidez  

- Colaboração 

ATITUDES DURANTE AS BRINCADEIRAS 

- Agressividade ou Passivo 

- Liderança 

- Participação 

- Saber ganhar e perder  

EMOCIONAL 

- Confiança em si 

- Dispersão 

- Tranquilidade ou Instabilidade 

- Afetividade 

APRENDIZAGENS 

PSICOMOTORAS 

- Coordenação dos movimentos 

- Lateralidade 

- Equilíbrio  

- Ritmo 

- Situação temporal e espacial 

COGNITIVAS 

- Memória e atenção 
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- Operações Lógicas e Estratégicas  

SENSORIAL 

- Sentidos e Texturas  

ESPECÍFICAS  

- Diferentes áreas do conhecimento e lingua-

gens  

- Objetivos  

- Conteúdos  

- Dificuldades  

 

 

C) PARECER DESCRITIVO 

 

Segundo Hoffmann (2000), o parecer descritivo busca estabelecer uma relação teórico/prá-

tica sobre as vivências, os progressos e as dificuldades das crianças, oferecendo dessa maneira 

subsídios para encaminhamentos, sugestões e alternativas de intervenção para pais, educadores 

e para o próprio aluno, criança. 

Para tal, o registro deve ser constante, pois permite uma observação fundamentada sobre 

os progressos da criança, buscando demonstrar a sua trajetória de aprendizagem, por exemplo, 

estabelecer o que acriança conseguiu desenvolveu e o que ainda precisa ser trabalhado durante 

esse processo, além disso, deve-se levar em consideração para a confecção do parecer, que cada 

criança possui suas particularidades e que, os pareceres retratar esta criança com suas particula-

ridades.    

 

 

D) PORTFÓLIO  

 
De acordo com as autoras Georfravia Montoza Alvarenga e Zilda Rossi Araujo (2006), o 

portfólio busca evidenciar a performance da criança num determinado momento. Dessa forma, têm 

como base as atividades coletadas, selecionados e justificados quanto aos conhecimentos previs-

tos. Sendo assim, isso possibilita ao professor criar situações para que a criança reflita sobre o que 

está explorando.  

Nesse sentido nas palavras de Alvarenga e Araujo: 

 
É de bom senso considerar que desenvolver um portfólio demanda tempo e é um processo 

trabalhoso, tanto para o aluno como para o professor. Isso porque é preciso que não só a 

coleta, que caracteriza a amostra de trabalhos, como a sua organização sejam reais indica-

dores das aprendizagens obtidas, para que a avaliação seja justa, embora rigorosa. A tarefa 

de acompanhar e oferecer feedback é onerosa em termos de cuidado, especialmente no que 

diz respeito à definição dos critérios que permitirão um acompanhamento quase que indivi-

dualizado. (ALVARENGA E ARAUJO, 2006, p.146). 

 

Portanto, apesar da elaboração do portfólio demandar tempo e ser de certa forma trabalhosa, 

os benefícios de seu uso superam a limitação inicial. Outrossim a Secretaria Municipal da Educação 

Municipal de Porto União – SC disponibilizou aos Núcleos de Educação Infantil uma orientação 

para a organização do portfólio, com alteração no item 6º, sendo esta apresentada abaixo: 

 

 



 

53 
 

 

 

Orientação para Organização de Portfólio 

 

1º- Com o tempo vamos substituir os cadernos pelas pastas. 

2º- Na capa da pasta deve ser colocado o nome do Núcleo e o nome e sobrenome da criança. 

3º- A primeira página deve ter os dados pessoais da criança: Nome e sobrenome, data de nasci-

mento, filiação, uma foto da criança. 

4º- Na segunda página deve constar a identificação da turma: Nome e sobrenome dos professo-

res/estagiários/diretora/ pedagoga, nome e sobrenome dos colegas, pode ser colocado uma foto 

da turma. 

5º- O que é Portfólio? (A definição de Portfólio deve constar somente uma vez). 

6º- A quantidade de atividades por mês será: 01 atividade por professor regente, 01 atividade por 

professor de hora atividade. Entretanto, fica livre ao critério do professor se quiser ou houver ne-

cessidade da colocação de mais atividades. 

7º- Toda atividade deverá ter o logo do Núcleo, nome da professora, o conteúdo/tema, objetivos de 

aprendizagem e observação. Quando o aluno não estiver presente no dia da atividade, deve ser 

colocado no portfólio atividade de outro dia. 

8º- Cada professor fará o seu parecer descritivo. (professor regente, professor de hora atividade, 

professor de educação física). 

9º- Os pareceres deverão ser assinados e datados. (diretor, professor, professor de educação física 

e pais e/ou responsáveis). 

Em virtude do que foi mencionado, é importante ressaltar que os docentes façam leituras 

dos documentos legais normativos que regem a Educação Infantil, como os Referenciais Curricu-

lares Nacionais de Educação Infantil (RCNEIs), Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação In-

fantil (DCNEIs) que dão a direção para o trabalho na Educação Infantil (DCNEIs) que dão orienta-

ção para a realização do processo avaliativo da Educação Infantil. Além desses mencionados, te-

mos ainda a Base Comum Curricular (BNCC), que busca dar suporte para os docentes em relação 

à criança, a sua faixa etária e as etapas do processo educativo. 
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1.2  ORGANIZADOR CURRICULAR – BEBÊS4 -  
FAIXA ETÁRIA: 0 a 1ano e 6 meses 

 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

 

Esse campo de experiência ajuda a criança a compreender que é na interação com seus 

pares e com adultos que elas vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão 

descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de 

vista. 

À medida que partilham suas primeiras experiências sociais em contextos familiares, escola-

res e na comunidade vão construindo tanto a sua identidade individual quanto coletiva. 

Ao participarem de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua au-

tonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. 

 

 
DIREITOS DE 

APRENDIZAGEM 

 
OBJETIVOS 

 
NOCÕES, AFETOS, HABILIDADES, 
ATITUDES E VALORES 

 
 

Conviver 
 
 

Brincar 
 
 

Participar 
 
 

Explorar 
 
 

Conhecer 
 
 

Expressar 

 
(EI02EO01) Demonstrar ati-
tudes de cuidado e solidari-

edade na interação com  
crianças e adultos. 

 
(EI02EO02) Demonstrar 
imagem positiva de si e 

confiança em sua  
capacidade para enfrentar  

dificuldades e desafios. 
 

(EI02EO03) Compartilhar 
os objetos e os espaços 
com crianças da mesma 

faixa etária e adultos. 
 

(EI02EO04) Comunicar-se 
com os colegas e os 
 adultos, buscando  
compreendê-los e 

 fazendo-se  
compreender. 

 

 
● Adaptação escolar; 
● Identidade e autonomia; 
● Normas e combinados de convívio 
social; 
● Resolução de conflitos; 
● Identificação do próprio corpo e suas 
características; 
● Identificação do corpo do outro e 
suas características; 
● Higiene e alimentação; 
● Orientação tempo e espaço; 
● Características físicas, propriedades 
e utilidades dos objetos; 
● Organização do espaço escolar; 
● Convívio e interação social; 
● Respeito à individualidade e diversi-
dade cultural; 
● Família; 
● Noção de si mesmo e do próximo; 
● Valorização das relações interpesso-
ais. 
● Sensação de pertencimento a um 
grupo social, compreendendo que há 

 
4 A presente proposta curricular da Educação Infantil (Faixa Etária de 0 a 1 ano e 6 meses), uma construção teórico-

metodológica produzida na Semana de Formação Docente no mês de janeiro de 2022, que utilizou como documentos 

norteadores: Diretrizes Curriculares da Educação infantil  e   a BNCC da Educação Infantil -2017,  é fruto da colaboração das 

professoras da Rede Municipal de Educação Infantil de Porto União-SC, a saber, Daiana Turkot Fernandes; Sabrina Daniela 

Holowka; Marcia Aparecida Pereira;Simone de Fátima Hupalo; Rita de Cassia do Nascimento;Luciane Cristina K. Vaudan.  

Aline Cristina Colita; Catia L. L. Carneiro; Claudia C. Topolski; Eleana Salles Buch; Janemar Ap. Dalfovo Stasiak  e  

mediação da  professora Dda. Valkíria de Novais Santiago. 
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(EI0/01 EO01) Perceber 
que suas ações têm efeitos 

nas outras crianças  
e nos adultos. 

 
(EI0/01EO05) Reconhecer 
seu corpo e expressar suas 
sensações em momentos 
de alimentação, higiene, 
brincadeira e descanso. 

 
(EI02EO05) Perceber que 

as pessoas têm característi-
cas físicas diferentes, res-
peitando essas diferenças. 

 
(EI02EO06) Respeitar  

regras básicas de convívio 
social nas interações e  

brincadeiras. 
 

(EI02EO07) Resolver  
conflitos nas interações e 

brincadeiras, com a  
orientação de um adulto. 

 
(EI0/01EO02) Perceber as 
possibilidades e os limites 

de seu corpo nas  
brincadeiras e interações 

das quais participa. 
 

(EI0/01EO04) Comunicar 
necessidades, desejos e 

emoções, utilizando gestos, 
balbucios e palavras. 

 
(EI0/01EO03) Interagir com 

crianças da mesma faixa 
etária e adultos ao explorar 
espaços, materiais, objetos 

e brinquedos. 
 

EI0/01EO04) Comunicar 
necessidades, desejos e 

emoções, utilizando gestos, 
balbucios e palavras. 

diferentes modos de dizer, de fazer, de 
querer, de ser e respeitar as diferen-
ças; 
● Reconhecer seus próprios sentimen-
tos e habilidades de expressão através 
dos seus próprios sentimentos; 
● Manifestações culturais; 
● Órgãos dos sentidos, sensações, 
emoções, percepções e sentimentos. 
● Noções espaciais; 
● Contato com as mídias sociais (rá-
dio, tv, etc.); 
● Contato com a natureza e manipula-
ção de recursos naturais; 
● O desenhar, folhear, pintar, e seus 
suportes e instrumentos; 
● Jogos que envolvam linguagem cor-
poral e verbal; 
● Incentivar a socialização e a criação 
de vínculos entre as crianças, constru-
indo relações; 
● Coordenação motora ampla; 
● Cuidado com os materiais de uso 
pessoal 
● Corpo, possibilidades e limites; 
● Proporcionar o reconhecimento do 
próprio corpo, por meio de brincadeiras 
que utilizem as expressões motoras, 
orais e cognitivas; 
● Adquirir noção e cuidado do próprio 
corpo e com o outro 
● Desenvolver a habilidade de comu-
nicar-se para compreender e se fazer 
compreendido; 
● Desenvolvimento da coordenação 
motoro fina óculo-manual durante a ali-
mentação e higiene. 

 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
 Este campo possibilita o conhecimento do próprio corpo e contribui para explorar, desde 
cedo, o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, bem como estabelecem relações, 
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expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo 
social e cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade. 
Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de 
faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e 
linguagem. 
As crianças conhecem e reconhecem com o corpo suas sensações, funções corporais e, nos 
seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, 
ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua inte-
gridade física. 
 

 
DIREITOS DE 
APRENDIZA-

GEM 

 
OBJETIVOS 

 
NOCÕES, AFETOS, HABILIDADES, 

ATITUDES E VALORES 

 
 
 

Conviver 
 
 

Brincar 
 
 

Participar 
 
 

Explorar 
 
 

Conhecer 
 
 

Expressar 

 
 

(EI0/01CG01) Movimentar 
as partes do corpo para 
 exprimir corporalmente  
emoções, necessidades 

 e desejos. 
 

(EI02CG01) Apropriar-se de 
gestos e movimentos de sua 

cultura no cuidado de si e 
nos jogos e brincadeiras. 

 
(EI02CG02) Deslocar seu 
corpo no espaço, orien-

tando-se por noções como 
em frente, atrás, no alto, em-
baixo, dentro, fora etc., ao se 
envolver em brincadeiras e 

atividades de diferentes  
naturezas. 

 
(EI02CG03) Explorar formas 
de deslocamento no espaço 

(pular, saltar, dançar),  
combinando movimentos e 

seguindo orientações. 
 

(EI02CG04) Demonstrar  
progressiva independência 
no cuidado do seu corpo. 

 
(EI02CG05) Desenvolver 

progressivamente as  
habilidades manuais,  

adquirindo controle para 
 desenhar, pintar, rasgar,  

folhear, entre outros. 

 
 

• Comunicação corporal; 

• Movimentos fundamentais 

•  Coordenação motora ampla: equilí-
brio, destreza e postura corporal; 

• Estado de tensão, movimento, rela-
xamento; 

• Seu corpo, suas possibilidades mo-
toras, sensoriais e expressivas; 

• Orientação espacial; 

• Corpo e movimento; 

• Coordenação viso-motora; 

• Gestos simbólicos (apontar para um 
objeto, dar tchau, etc.) 

• Imitação de gestos e movimentos. 

• Expressar-se através dos sons; 

• Reconhecer-se; 

• Movimentos de preensão, de en-
caixe e de lançamento; 

 

• Compreensão global do corpo: par-
tes, funções e sentidos; 

• O corpo e o espaço; 

• Práticas sociais relativas à higiene; 

• Materiais de uso pessoal; 

• Hábitos alimentares de higiene e 
descanso; 

• Cuidados com a saúde; 

• Suportes, materiais e instrumentos 
para desenhar, pintar e folhear; 

• Noções espaciais. 

• Reconhecer suas emoções e senti-
mentos; 

• Experimentar os espaços onde está 
inserido; 

• Possibilidades corporais; 
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EI0/01CG02) Experimentar 
as possibilidades corporais 

nas brincadeiras e  
interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes. 
 

(EI0/01CG03) Imitar gestos 
e movimentos de outras, 

adultos e animais. 
 

(EI0/01CG04) Participar do 
cuidado do seu corpo e da 

promoção do seu bem-estar. 
 

(EI0/01CG05) Utilizar os  
movimentos de preensão, 

encaixe e lançamento,  
ampliando suas  

possibilidades de manuseio 
de diferentes materiais e  

objetos. 

 

• Ser protagonista a partir do que 
pode fazer com o próprio corpo; 

• Proporcionar o convívio e a intera-
ção das crianças com diferentes mate-
riais, instrumentos e manifestações ex-
pressivas; 

• Desenvolver a coordenação motora 
global. 

 

 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 
 Esse campo de experiência contribui para que as crianças, desde cedo, possam conviver 
com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidi-
ano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, 
vivenciar diversas formas de expressão e linguagens.  Sendo assim, as crianças desenvolvem 
o senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade em seu 
entorno.  
 

 
DIREITOS DE 
APRENDIZA-

GEM 

 
OBJETIVOS 

 
NOCÕES, AFETOS, HABILIDADES, 

ATITUDES E VALORES 

 
Conviver 

 
 

Brincar 
 
 

Participar 
 
 

Explorar 
 
 

Conhecer 
 
 

 
(EI02TS01) Criar sons com 
materiais, objetos e instru-

mentos musicais, para 
acompanhar diversos ritmos 

de música. 
 

(EI02TS02) Utilizar materiais 
variados com possibilidades 

de manipulação (argila, 
massa de modelar),  

explorando cores, texturas, 
superfícies, planos, formas e 

volumes ao criar objetos 
 tridimensionais. 

 

 

● Percepção sonora 

● Audição e percepção musical 

● Execução musical (imitação) 

● Percepção auditiva; 

● Sons do corpo e dos objetos; 

● Elementos da linguagem visual: tex-

turas, cores, superfícies, formas, etc. 

● Propriedades dos objetos 

● Linguagem corporal, musical 

● Ritmos 

● Músicas 

•  Diversidade musical de várias cultu-

ras, locais, regionais e globais.  
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Expressar 

 
(EI0/01TS01) Explorar sons 
produzidos com o próprio 

corpo e com objetos  
do ambiente 

 
(EI0/01TS03) Explorar dife-
rentes fontes sonoras e ma-

teriais para acompanhar 
brincadeiras cantadas,  

canções, músicas 
 e melodias. 

 
(EI02TS03) Utilizar diferen-
tes fontes sonoras disponí-

veis no ambiente em 
 brincadeiras cantadas,  

canções, músicas  
e melodias. 

 
(EI0/01TS02) Traçar marcas 

gráficas, em diferentes  
suportes, usando 

 instrumentos riscantes  
e tintas. 

 

 

• Elementos da linguagem visual: textu-

ras e cores; 

● Sons do corpo, dos objetos e da na-

tureza 

● Propriedades dos objetos 

● Linguagem corporal, musical 

● Ritmos 

● Músicas 

● Experimentar diversas linguagens, 

artes visuais, música, teatro e danças; 

● Paisagens sonoras: sons naturais, 

humanos, industriais ou tecnológicos;  

● Desenvolver senso estético e crítico, 

o conhecimento de si mesma, dos ou-

tros e da realidade que a cerca. 

● Linguagem gráfica. Inteirar as crian-

ças com materiais e sons que a permi-

tam conhecer cores, formas e texturas 

diversas nos objetos. 

 

 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 
Esse campo de experiência auxilia para as crianças aprimorarem, sobretudo, as habilidades 
de pensamento e comunicação haja vista que insere as mesmas no mundo da escrita, da 
leitura e da literatura. Além disso, possibilita maior interação e compreensão de si mesmas, e 
ainda auxilia na reflexão, na criatividade e na imaginação.  
   

DIREITOS DE 
APRENDIZA-

GEM 

OBJETIVOS NOCÕES, AFETOS, HABILIDADES, 
ATITUDES E VALORES 

  
Conviver 

 
 

Brincar 
 
 

Participar 
 
 

Explorar 
 
 

Conhecer 
 

 
(EI0/01EF01) Reconhecer 

quando é chamado por seu 
nome e reconhecer os 

 nomes de pessoas com 
quem vive. 

 
(EI0/01EF02) Demonstrar 

 interesse ao ouvir a leitura 
de poemas e a apresentação 

de músicas. 
 

(EI02EF01) Dialogar com 
 crianças e adultos,  

 

 

● Identificação nominal; 

● Linguagem oral 

● Sons da língua e sonoridade das pa-

lavras (consciência fonológica); 

● Práticas da leitura (pelo professor(a); 

● Sonorização, rimas e aliterações 

● Escuta, observação e respeito à fala 

do outro e textos literários 

● Sensibilidade estética em relação 

aos textos literários. (Gosto) 

● Aspectos gráficos da escrita. 
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Expressar 

 
expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos 

 e opiniões. 
 

(EI02EF02) Identificar e criar 
diferentes sons e reconhecer 

rimas e aliterações em  
cantigas de roda e 
 textos poéticos. 

 
(EI0/01EF03) Demonstrar in-

teresse ao ouvir histórias  
lidas ou contadas,  

observando ilustrações e os 
movimentos de leitura do 

adulto-leitor (modo de 
 segurar o portador ou de  

virar as páginas.) 
 

(EI0/01EF04) Reconhecer 
elementos das ilustrações de 

histórias, apontando-os, a 
pedido do adulto-leitor. 

 
(EI02EF03) Demonstrar  

interesse e atenção ao ouvir 
a leitura de histórias e outros 
textos, diferenciando escrita 

de ilustrações, e  
acompanhando, com  

orientação do adulto-leitor, a 
direção da leitura (de cima 
para baixo, da esquerda 

para a direita). 
 

(EI02EF04) Formular e res-
ponder perguntas sobre 

 fatos da história narrada, 
identificando cenários,  

personagens e principais 
acontecimentos. 

 
(EI0/01EF05) Imitar as  

variações de entonação e 
gestos realizados pelos  

adultos, ao ler histórias ou 
ao cantar músicas. 

 
(EI02EF05) Relatar  
experiências e fatos  

acontecidos, histórias  

 

● Formação e ampliação de vocabulá-

rio 

● Linguagem oral em suas diversas 

funções e usos sociais 

● Fatos e personagens da história nar-

rada 

● Palavras e expressões da língua em 

situações de uso social e da pronúncia 

● Escuta, observação e respeito à fala 

do outro e textos literários; 

● Estimular a imaginação 

● Personagens e cenários; 

● Elementos das histórias 

● Escuta, fala e expressões da língua; 

● Entonação de voz; 

● Expressividade pela linguagem oral e 

gestual; 

● Produzir cultura na convivência entre 

os pares; 

● Reconto de histórias. 

● Relação entre imagem e narrativa 

● Usos e funções da escrita 

● Vocabulário; 

● Expressar-se através da socializa-

ção; 

● Gêneros e suportes de textos. 

● Prática de leitura pelo professor lei-

tor; 

● Estimular a imaginação 

● Aproveitar os conhecimentos que as 

crianças já possuem e proporcionar no-

vas experiências; 

● Marcas gráficas; 

● Sensibilização da escrita; 

● Reconhecer as diversas linguagens; 

● Materiais e tecnologias variadas; 

● Patrimônio cultural literário. 
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ouvidas, filmes ou peças 
 teatrais assistidos etc. 

 
(EI02EF06) Criar e contar 
histórias oralmente, com 

base em imagens ou 
 temas sugeridos. 

 
(EI02EF07) Manusear  
diferentes portadores  

textuais, demonstrando  
reconhecer seus usos  

sociais. 
 

(EI02EF08) Manipular textos 
e participar de situações de 

escuta para ampliar seu  
contato com diferentes  

gêneros textuais (parlendas, 
histórias de aventura,  

tirinhas, cartazes de sala, 
cardápios, notícias etc.). 

 
(EI02EF09) Manusear  

diferentes instrumentos e  
suportes de escrita para de-
senhar, traçar letras e outros 

sinais gráficos. 
 

(EI0/01EF07) Conhecer e 
manipular materiais  

impressos e audiovisuais em 
diferentes portadores (livro, 
revista, gibi, jornal, cartaz, 

cd, tablet, etc.) 
 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 
 
Esse campo de experiência traz aprendizagens sobre o espaço e o tempo em que as crianças 
estão, haja vista as crianças demostram curiosidade a respeito dos fenômenos naturais e 
culturais que as cercam.   
 

DIREITOS DE 
APRENDIZA-

GEM 

OBJETIVOS NOCÕES, AFETOS, HABILIDADES, 
ATITUDES E VALORES 

 
Conviver 

 
 

Brincar 
 

 
(EI0/01ET01) Explorar e 

descobrir as propriedades de 
objetos e materiais (odor, 
cor, sabor, temperatura) 

 

 

• Órgãos dos sentidos e sensações 

(odores, sabores, texturas, temperatu-

ras, cores etc.); 
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Participar 

 
 

Explorar 
 
 

Conhecer 
 
 

Expressar 

 
Manipular objetos e brinque-
dos, de materiais diversos, 

explorando suas  
características físicas. 

 
(EI0/01ET02) Explorar rela-
ções de causa e feito (trans-

bordar, tingir, misturar,  
mover e remover etc...) na 

interação com o mundo  
físico. 

 
(EI0/01ET03) Explorar o  

ambiente pela ação e  
observação, manipulando, 
experimentando e fazendo 

descobertas. 
 

(EI02ET01) Explorar e  
descrever semelhanças e  

diferenças entre as  
características e  

propriedades dos objetos 
(textura, massa, tamanho). 

 
(EI02ET02) Observar, relatar 

e descrever incidentes do 
cotidiano e fenômenos  

naturais (luz solar,  
vento, chuva etc.). 

 
(EI02ET03) Compartilhar, 

com outras crianças, 
 situações de cuidado de 

plantas e animais nos  
espaços da instituição  

e fora dela. 
 

(EI02ET04) Identificar  
relações espaciais (dentro e 

fora, em cima, embaixo, 
acima, abaixo, entre e do 
lado) e temporais (antes,  

durante e depois). 
 

(EI0/01ET05) Manipular ma-
teriais diversos e variados 

para comparar as diferenças 
e semelhanças entre eles. 

 
 

 

• Manipulação, exploração e organiza-

ção de objetos; 

•  Propriedades e classificação dos 

objetos (textura, massa e tamanho, 

etc.);  

• Exploração do ambiente; 

• Elementos do espaço; 

• Relação causa e efeito; 

• Fenômenos físicos/químicos: mis-

tura, transformação e produção; 

•  Fenômenos naturais: luz solar, 

vento e chuva; 

•  Elementos da natureza; 

• Plantas e seu habitat; 

• Animais e seus modos de vida. 

•  Comparação da posição dos ele-

mentos no espaço; 

•  Noções espaciais de orientação e 

direção (dentro de, fora de, perto de, 

longe de, embaixo de, em cima de, de 

um lado de, do outro, a frente de, atrás 

de, dentre outros); 

•  Noção temporal; 

• Posição do corpo no espaço. 

•  Características físicas, propriedades 

e utilidades dos objetos; 

•  Transformações na natureza: dia e 

noite. 

• Ritmos, velocidades e fluxos; 

• Noção temporal; 

• Sequência Temporal; 

• Estimular os órgãos dos sentidos e a 

percepção das sensações; 

• Coordenação motora; 

• Estimular o desenvolvimento do 

tônus muscular 

• Exploração do ambiente; 

• Elementos do espaço; 

• Experiência de deslocamento (equilí-

brio, força e direção); 

• Investigar o espaço o obter o domí-

nio sobre ele; 

•  Linguagem matemática; 
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(EI0/01ET04) Manipular,  
experimentar, arrumar e  

explorar por meio de  
experiências de  

deslocamentos de si  
e dos objetos) 

 
(EI02ET05) Classificar  
objetos, considerando  
determinado atributo  
(tamanho, peso, cor,  

forma etc.). 
 

(EI02ET06) Utilizar conceitos 
básicos de tempo (agora, 

antes, durante, depois,  
ontem, hoje, amanhã, lento, 
rápido, depressa, devagar). 

 
(EI02ET07) Contar  

oralmente objetos, pessoas, 
livros etc., em contextos  

diversos. 
 

(EI02ET08) Registrar com 
números a quantidade de 

crianças (meninas e  
meninos, presentes e  

ausentes) e a quantidade de 
objetos da mesma natureza 
(bonecas, bolas, livros etc.). 

 
(EI0/01ET06) Vivenciar  

diferentes ritmos,  
velocidades e fluxos nas 

 interações e brincadeiras 
(em danças, balanços,  
escorregadores etc.) 

 

 

•  Contagem oral; 

•  Identificação e utilização dos núme-

ros no contexto social; 

• Fenômenos naturais: luz solar, vento 

e chuva; 

• Elementos da natureza; 

•  Plantas e seu habitat; 

•  Animais e seus modos de vida. 

• Estimular a observação e a experi-

mentação; 

• Números e quantidades; 

• Desenvolver a autonomia e o auto-

conhecimento; 

• Desenvolver o conhecimento de si 

mesma e dos outros; 

 

 

1.3 ORGANIZADOR CURRICULAR - CRIANÇAS BEM PEQUENAS5 -  
FAIXA ETÁRIA: 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses 

 

 
5 A presente proposta curricular da Educação Infantil (Faixa Etária de 0 a 1 ano e 6 meses), uma construção teórico-

metodológica produzida na Semana de Formação Docente no mês de janeiro de 2022, que utilizou como documentos 

norteadores: Diretrizes Curriculares da Educação infantil  e   a BNCC da Educação Infantil -2017,  é fruto da colaboração das 

professoras da Rede Municipal de Educação Infantil de Porto União-SC, a saber, Daiana Turkot Fernandes; Sabrina Daniela 

Holowka; Marcia Aparecida Pereira;Simone de Fátima Hupalo; Rita de Cassia do Nascimento;Luciane Cristina K. Vaudan.  

Aline Cristina Colita; Catia L. L. Carneiro; Claudia C. Topolski; Eleana Salles Buch; Janemar Ap. Dalfovo Stasiak  e  

mediação da  professora Dda. Valkíria de Novais Santiago. 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

 
O EU, O OUTRO E O NÓS 

 
Esse campo de experiência ajuda a criança a compreender que é na interação com seus 
pares e com adultos que elas vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e 
vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos 
de vista. 
À medida que partilham suas primeiras experiências sociais em contextos familiares, es-
colares e na comunidade vão construindo tanto a sua identidade individual quanto coletiva. 
Ao participarem de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua 
autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. 

DIREITOS DE 
APRENDIZAGEM 
E DESENVOLVI-

METO 

 
OBJETIVOS 

 
NOCÕES, AFETOS, HABILIDADES, 

ATITUDES E VALORES. 

 
Conviver,   

 participar e     
conhecer  

 
 
 
 
 

Conhecer,  
expressar,  
conviver  

 
 
 
 

Conviver,  
conhecer,  
explorar e  
participar  

 
 
 
 

Expressar e  
conviver  

 
 

 
 

Conviver e  
conhecer  

 
 

 
(EI02EO01) Demonstrar 

atitudes de cuidado e 
 solidariedade na 
 interação com  

crianças e adultos. 
 
 
(EI02EO02) Demonstrar 
imagem positiva de si e 

confiança em sua  
capacidade para  

enfrentar dificuldades  
e desafios. 

 
 
(EI02EO03) Compartilhar 
os objetos e os espaços 
com crianças da mesma 

faixa etária e adultos. 
 
 

(EI02EO04) Comunicar-
se com os colegas e os 

adultos, buscando  
compreendê-los e  

fazendo-se compreender. 
 
 

(EI02EO05) Perceber 
que as pessoas têm 

 características físicas  
diferentes, respeitando 

essas diferenças. 

 

● Respeito à individualidade e à diversi-

dade de todos. 

● Família. 

● Autoconhecimento. 

● Próprio corpo e suas possibilidades 

motoras, sensoriais e expressivas. 

● Estratégias para resolver problemas.   

● Autonomia. 

● Respeito à individualidade e diversi-

dade. 

● Valores e hábitos da vida em socie-

dade. 

• Manifestações culturais 

● Patrimônio material e imaterial. 

● Atributos físicos e função social dos 

objetos. 

● Convívio e interação social. 

● Localização do corpo no espaço. 

● Organização do espaço escolar. 

● Meios de transporte. 

● Comunicação verbal e expressão de 

sentimentos.  

● Sensações, emoções e percepções;  

● Linguagem oral e corporal.   

● Nome próprio e do outro.   

● Imitação como forma de expressão.   

● Vocabulário.   

● Próprio corpo e do outro.   
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Conviver,  
participar,  
expressar.  

 
 

Expressar e  
participar 

 
 

(EI02EO06) Respeitar 
 regras básicas de  
convívio social nas  

interações e  
brincadeiras. 

 
(EI02EO07) Resolver 

conflitos nas interações e 
brincadeiras, com a  

orientação de um adulto. 

 

● Características físicas: semelhanças e 

diferenças.   

● Corpo humano.   

● Esquema corporal.   

● Regras de jogos e brincadeiras.   

● Reconhecimento e respeito às dife-

renças.   

● Procedimentos dialógicos para a reso-

lução de conflitos.   

● Profissionais da instituição. 

 

 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 
 Este campo possibilita o conhecimento do próprio corpo e contribui para explorar, desde 
cedo, o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, bem como estabelecem relações, 
expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o uni-
verso social e cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade. 
Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de 
faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção 
e linguagem. 
As crianças conhecem e reconhecem com o corpo suas sensações, funções corporais e, 
nos seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, desenvol-
vendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à 
sua integridade física 
 

 
DIREITOS DE 

APRENDIZAGEM 
E DESENVOLVI-

METO 

 
OBJETIVOS 

 
NOCÕES, AFETOS, HABILIDADES,  

ATITUDES E VALORES 

 
Conhecer e  

explorar  
 
 
 
 
 
 
 

Expressar  
explorar 

 
 
 
 
 
 

 
(EI02CG01) Apropriar-se 
de gestos e movimentos 

de sua cultura no  
cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras. 
 
 

(EI02CG02) Deslocar 
seu corpo no espaço, 

orientando-se por noções 
como em frente, atrás, no 

alto, embaixo, dentro, 
fora etc., ao se envolver 

em brincadeiras e  
atividades de  

diferentes naturezas. 
 

 

● Manifestações culturais. 

● Coordenação motora ampla: equilí-

brio, destreza e postura corporal. 

● Orientação espacial. 

● Seu corpo, suas possibilidades moto-

ras, sensoriais e expressivas. 

● O corpo do outro. 

● Esquema corporal 

● Materiais de higiene, procedimentos e 

cuidados consigo mesmo. 

● Órgãos dos sentidos. 

● O corpo e o espaço. 

● Motricidade: equilíbrio, destreza e 

postura corporal. 

● Linguagem oral. 
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Conviver e  
participar 

 
 
 
 
 
 

Explorar,  
conviver e  
conhecer 

 
 
 
 
 

Participar  
explorar 

 
(EI02CG03) Explorar  

formas de deslocamento 
no espaço (pular, saltar, 

dançar), combinando  
movimentos e seguindo 

orientações. 
 
 
 
 

EI02CG04) Demonstrar 
progressiva  

independência no  
cuidado do seu corpo 

 
 
 

EI02CG05) Desenvolver 
progressivamente as  
habilidades manuais,  

adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

● Autocuidado e autonomia. 

● Jogos expressivos de linguagem cor-

poral.   

● Noções espaciais: dentro, fora, perto, 

longe, embaixo, em cima, de um lado, 

do outro, esquerda, direita, frente, atrás 

etc.   

● O corpo e seus movimentos.   

● Dança.   

● Imitação como forma de expressão.   

● Práticas sociais relativas à higiene.  

● Materiais de uso pessoal.   

● Hábitos alimentares, de higiene e des-

canso.  

● Cuidados com a saúde.   

● Motricidade e habilidade manual.   

● Elementos dos meios natural e cultu-

ral.   

● Materiais e tecnologias para a produ-

ção da escrita.  

● Suportes, materiais e instrumentos 

para desenhar, pintar, folhear.   

● Os objetos, suas características, pro-

priedades e funções.  

● Representação gráfica e plástica.   

 

 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

 
 

 Esse campo de experiências traz aprendizagem sobre o espaço e o tempo em que as 
crianças estão, haja vista as crianças demostram curiosidade a respeito dos fenômenos 
naturais e culturais que as cercam.  

DIREITOS DE 
APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMETO 

 
OBJETIVOS 

 
NOCÕES, AFETOS, HABILIDADES, 

ATITUDES E VALORES 

 
 

Explorar,  
brincar e  
conhecer 

 
 
 
 
 
 
 

 
(EI02ET01) Explorar e 

descrever semelhanças e 
diferenças entre as  

características e proprie-
dades dos objetos 
 (textura, massa, 

 tamanho). 
 

(EI02ET02) Observar,  
relatar e descrever  

 

 
● Manipulação, exploração e organiza-
ção de objetos.                        
● Características físicas, utilidades, pro-
priedades, semelhanças e diferenças 
entre os objetos.                                   
● Patrimônio material e imaterial.                        
● Percepção dos elementos no es-
paço.                                                                             
● Órgãos dos sentidos e sensações. 
● Textura peso, capacidade e tamanho 
dos objetos.        
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Conhecer  

 
 
 
 
 
 
 

Participar e  
explorar  

 
 
 
 
 
 

Conhecer e  
explorar  

 
 
 
 

Conhecer,  
brincar  

 
 
 
 
 
 
 

Explorar e  
conviver  

 
 
 
 
 
 
 

Expressar e 
 participar 

 
 
 
 
 
 

Conhecer e  
explorar e  
participar 

 
incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais, 
(luz solar, vento,  

chuva etc.). 
 
(EI02ET03) Compartilhar, 
com outras crianças, situ-

ações de cuidado de 
plantas e animais nos es-

paços da instituição e 
fora dela. 

 
(EI02ET04) Identificar  

relações espaciais 
 (dentro e fora, em cima, 
embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e 
 temporais (antes, 
 durante e depois). 

 
(EI02ET05) Classificar 
objetos, considerando 
determinado atributo 

 (tamanho, peso,  
cor, forma etc.). 

 
 

(EI02ET06) Utilizar  
conceitos básicos de 
tempo (agora, antes,  

durante, depois, ontem, 
hoje, amanhã, lento,  

rápido, depressa,  
devagar). 

 
 

(EI02ET07) Contar  
oralmente objetos,  

pessoas, livros etc., em 
contextos diversos. 

 
 

(EI02ET08) Registrar 
com números a  

quantidade de crianças 
(meninas e meninos,  

presentes e ausentes) e 
a quantidade de objetos 

da mesma natureza  
(bonecas, bolas,  

livros etc.). 

                         
● Diferentes pessoas, espaços, tempos 
e culturas.                                      
● Organização, comparação, classifica-
ção, sequenciação e ordenação de dife-
rentes objetos.                            
● Espaço escolar.                                       
● Classificação dos objetos.                                     
● Formas geométricas.                             
● Propriedades associativas.                           
● Medidas padronizadas e não padroni-
zadas de comprimento, massa capaci-
dade e tempo.                   
● Noção espacial.                                      
● Noção temporal                                                   
● Contagem oral.                                     
● Relação espaço-temporal.                                
● Preservação do meio ambiente.       
● Fenômenos físicos: movimento, inér-
cia, flutuação, equilíbrio, força, magne-
tismo, atrito.                              
● Fenômenos naturais: luz solar, vento, 
chuva.                                             
● Sistema Solar.                                       
● Dia e noite.                                           
● Luz e sombra.                                      
● Diferentes fontes de pesquisa.        
● Registros gráficos, orais, plásticos, 
dramáticos que retratam os conheci-
mentos.                                     
● Instrumentos para observação e ex-
perimentação.                                        
● Observação e experimentação.         
● Seres vivos.                                         
● Alimentação saudável.                          
● Transformação da natureza: dia e 
noite.                                                          
● Elementos da natureza.                        
● Percepção do entorno.                      
● Espaço físico e objetos. 
● Comparação dos elementos no es-
paço.                                                                     
● Noções espaciais de orientação, dire-
ção, proximidade, lateralidade, exterior 
e interior, lugar e distância. 
● Posição dos objetos.                                     
● Posição corporal.                                         
● Propriedades e funções dos objetos.                                                          
● Semelhanças e diferenças entre ele-
mentos.                                                    
● Tamanho, forma e posição dos obje-
tos.                                                       

 



 

70 
 

 

● Linguagem matemática.                    
● Medidas e grandezas.                            
● Recursos culturais e tecnológicos de 
medida de tempo.                            
● Sequência temporal nas narrativas 
orais e registros gráficos.                       
● Relação entre número e quantidade.                                             
● Identificação e utilização dos números 
no contexto social.                  
● Sequência numérica.                         
● Noções básicas de divisão.              
● Relação número/quantidade.                           
● Comparação.                                      
● Números e quantidades.                     
● Representação gráfica numérica.  
● Representação de quantidades de 
forma convencional ou não convencio-
nal.                                       
● Agrupamento de quantidades.        
● Comparação entre quantidades: me-
nos, mais, igual.                                  
● Coleta seletiva do lixo.                       
● Plantas, suas características e habi-
tat.                                                    
● Animais, suas características e seus 
modos de vida.                               
 Animais no ecossistema: cadeia ali-
mentar.                                                
● Doenças transmitidas por animais e 
formas de prevenção. 
 

 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 
Esse campo de experiência contribui para que as crianças, desde cedo, possam conviver 
com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no coti-
diano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, 
vivenciar diversas formas de expressão e linguagens. Sendo assim, as crianças desenvol-
vem o senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade 
em seu entorno. 
 

 
DIREITOS DE 

APRENDIZAGEM 
E DESENVOL- 

VIMETO 

 
OBJETIVOS 

 
NOCÕES, AFETOS, HABILIDADES, 

ATITUDES E VALORES 

 
Participar,  
conhecer, 
 explorar,  

brincar 
 

 

(EI02TS01) Criar sons 

com materiais, objetos e 

instrumentos musicais, 

 
● Percepção e produção sonora. 
● Audição e percepção musical. 
● Execução musical (imitação). 
● Sons do corpo, dos objetos e da natu-
reza. 
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Conhecer,  
explorar,  

participar,  
expressar,  

brincar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expressar,  
participar, 
 brincar,  
conhecer 

para acompanhar diver-

sos ritmos de música. 

 

(EI02TS02) Utilizar  

materiais variados com 

possibilidades de  

manipulação (argila, 

massa de modelar),  

explorando cores,  

texturas, superfícies, pla-

nos, formas e volumes 

ao criar objetos  

tridimensionais. 

 

 

(EI02TS03) Utilizar  

diferentes fontes sonoras 

disponíveis no ambiente 

em brincadeiras  

cantadas, canções,  

músicas e melodias. 

 

 

 
 

● Parâmetros do som: altura, intensi-
dade, duração e timbre. 
● Melodia e ritmo. 
● Diferentes instrumentos musicais con-
vencionais e não convencionais.  
● Canto. 
● Música e dança. 
● Elementos da linguagem visual: textu-
ras, cores, superfícies, volumes, espa-
ços, formas etc. 
● Órgãos dos sentidos e sensações.   
● Propriedades dos objetos: formas e 
tridimensionalidade. 
● Estratégias de apreciação estética.   
● Obras de Arte. 
● Classificação.   
● Linguagens musical, corporal e dra-
mática.   
● Estilos musicais diversos.   
● Ritmos.   
● Recursos tecnológicos e midiáticos 
que produzem e reproduzem músicas.   
● Diversidade musical de várias culturas 
locais, regionais e globais.  
● Paisagem sonora: sons naturais, hu-
manos, industriais ou tecnológicos.   
● Apreciação e produção sonora.  
● Manifestações folclóricas.  
● Melodias diversas.   
● Rima.  
● Suportes, materiais, instrumentos e 
técnicas das Artes Visuais e seus usos.   
● Produção de objetos tridimensionais. 

 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 
Esse campo de experiência auxilia para as crianças aprimorarem, sobretudo, as habilida-
des de pensamento e comunicação haja vista que insere as mesmas no mundo da escrita, 
da leitura e da literatura. Além disso, possibilita maior interação e compreensão de si mes-
mas, e ainda auxilia na reflexão, na criatividade e na imaginação. 

DIREITOS DE 
APRENDIZAGEM 

E DESENVOL- 
VIMETO 

OBJETIVOS NOCÕES, AFETOS, HABILIDADES, 
ATITUDES E VALORES 

 
 

Participar,  
conhecer,  
expressar  

 
 

 
(EI02EF01) Dialogar com 

crianças e adultos,  
expressando seus  

desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. 

 

 
● A língua portuguesa falada, suas di-
versas funções e usos sociais. 
● Palavras e expressões da língua e 
sua pronúncia. 
● Identificação nominal. 
● Expressão corporal. 
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Conhecer,  
explorar,  
participar 

 
 

 
Expressar, 
 conhecer, 
 explorar e  
participar  

 
 

 
Expressar,  
conhecer,  
explorar e  
participar 

 
 
 

Expressar,  
conhecer,  
explorar e  
participar 

 
 

 
 

Expressar,  
conhecer,  
explorar e  
participar 

 
 

 
Expressar,  
conhecer, 
 explorar e  
participar 

 
 

 
 Brincar,  

expressar,  
conhecer,  
explorar e  
participar 

 
 
 

 
(EI02EF02) Identificar e 
criar diferentes sons e  

reconhecer rimas e 
 aliterações em cantigas 

de roda e textos  
poéticos. 

 
(EI02EF03) Demonstrar 
interesse e atenção ao 

ouvir a leitura de histórias 
e outros textos,  

diferenciando escrita de 
ilustrações, e  

acompanhando, com  
orientação do  

adulto-leitor, a direção  
da leitura (de cima para 

baixo, da esquerda  
para a direita). 

 
(EI02EF04) Formular e 
responder perguntas  

sobre fatos da história 
narrada, identificando  
cenários, personagens  

e principais  
acontecimentos. 

 
(EI02EF05) Relatar  
experiências e fatos 

acontecidos, histórias  
ouvidas, filmes ou peças 
teatrais assistidos etc. 

 
(EI02EF06) Criar e 

contar histórias  
oralmente, com base  
em imagens ou temas  

sugeridos. 
 

(EI02EF07) Manusear  
diferentes portadores 

 textuais, demonstrando 
reconhecer seus  

usos sociais. 
 

EI02EF08) Manipular 
 textos e participar de  

situações de escuta para 
ampliar seu contato com 

diferentes gêneros  

 
● Oralidade e escuta. 
● Vocabulário. 
● Identificação e nomeação de elemen-
tos. 
● Expressões de cortesia. 
● Patrimônio cultural, literário e musical. 
● Linguagem oral. 
● Gêneros textuais, seus autores, ca-
racterísticas e suportes. 
● Rimas e aliterações 
● Sons da língua e sonoridade das pa-
lavras. 
● Sons dos elementos naturais e cultu-
rais. 
● Ritmo. 
● Consciência fonológica. 
● Escrita e ilustração. 
● Direção de leitura: de cima para 
baixo, da esquerda para a direita. 
● Patrimônio cultural e literário. 
● Escuta, observação e respeito à fala 
do outro. 
● Sensibilidade estética em relação aos 
textos literários. 
● Aspectos gráficos da escrita. 
● Portadores textuais, seus usos e fun-
ções. 
● Interpretação e compreensão de tex-
tos. 
● Gêneros discursivos orais, suas dife-
rentes estruturas e tramas. 
● Fatos da história narrada. 
● Características gráficas: personagens 
e cenários. 
● Vivências culturais: histórias, filmes e 
peças teatrais. 
● Expressividade pela linguagem oral e 
gestual. 
● Relação entre imagem ou tema e nar-
rativa. 
● Organização da narrativa conside-
rando tempo e espaço. 
● Criação e reconto de histórias. 
● Relação entre imagem e narrativa.  
● Repertório de textos orais que consti-
tuem o patrimônio cultural literário. 
● Usos e funções da escrita. 
● Apreciação de gêneros textuais. 
● Marcas gráficas: desenhos, letras, nú-
meros. 
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Conviver,  
expressar,  
conhecer,  
explorar,  

participar,  
brincar 

 
textuais (parlendas, 

 histórias de aventura,  
tirinhas, cartazes de sala, 
cardápios, notícias etc.). 

 
EI02EF09) Manusear di-
ferentes instrumentos e 
suportes de escrita para 
desenhar, traçar letras e 

outros sinais gráficos. 

● Sistema alfabético de representação 
da escrita e mecanismos de escrita. 
● Escrita do nome. 
● Produção gráfica. 
● Sensibilização para a escrita. 
● Materiais e tecnologias variadas para 
a produção da escrita: lápis, caneta, giz, 
computador e seus diferentes usos. 
● Apreciação gráfica. 
● Suportes de escrita. 
● Linguagem escrita. 

 

1.4 CRIANÇAS PEQUENAS 

FAIXA ETÁRIA: 4 anos a 5 anos e 11 meses 

JARDIM E PRÉ ESCOLAR 

 
6DISCUSSÃO TEÓRICO METODOLÓGICA CURRICULAR: EDUCAÇÃO INFANTIL – JARDIM 

E PRÉ ESCOLAR- MUNÍCIPIO DE PORTO UNIÃO-SC 

 

   A discussão teórica metodológica construiu-se do debate e estudo do grupo de professores7 

da Educação Infantil Municipal de Porto União-SC. Iniciamos no limiar de 2022, com a Formação 

Docente, tendo com discussão o documento de Flexibilização para o ensino da de toda Rede, com 

base na BNCC. Após a construção dos quadros descritivos contendo os objetivos da BNNC, para 

a Educação Infantil, bem como os conteúdos a ser trabalhados, com as turmas do Jardim e Pré-

Escola, que estão citados anteriormente neste documento, estruturou-se a escrita dos elementos 

norteadores da prática docente na infância. 

Salienta-se que esta fase é a mais importante na vida do ser humano, e cujos professores 

são responsáveis por semear o conhecimento, fazendo uma alusão ao intelectual Friedrich Froe-

bel (1782-1852), que considerava a escola como um jardim, onde as crianças eram as plantinhas 

e o professor o jardineiro, percebe-se que a Educação Infantil assume um papel de extrema rele-

vância na formação intelectual, social e psicológica do indivíduo. 

 Como forma de contextualizar a infância Municipal, descreve-se a seguir brevemente o his-

tórico dos Núcleos de Educação Infantil.  E a seguir os elementos que permeiam o currículo.  

 
6 O referencial  apresentado no Documento Curricular não oferece soluções prontas, fechadas e definitivas aos 

professores. Objetiva-se trazer elementos úteis para que possam elaborar, em cada caso, as soluções mais 
adequadas, em função das circunstâncias particulares nas quais exercem sua atividade profissional. 
7 O grupo de professores municipais que compõe esta formação faz parte do quadro efetivo, totalizando 65 professores 

que atuam nos Nucleos de Educação Infantil Municipal. 

 



 

74 
 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E O NÓS8  
 
As crianças pequenas, quando têm a oportunidade de vivenciar diversas situações de interação 
em que observam e atentam para as expressões e formas de comunicação dos outros e para o 
efeito de suas ações sobre eles, aprendem a ser sensíveis aos sentimentos, desejos e necessi-
dades dos demais. Assim, são capazes de demonstrar empatia e perceber que as pessoas têm 
diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Nesse contexto, é importante 
que possam vivenciar situações em que sejam acolhidas, respeitadas e valorizadas em suas 
expressões e comunicações, bem como em suas explorações e descobertas. Ao mesmo tempo, 
podem ser convidadas e engajadas a reconhecer e reagir frente a expressões, comunicações e 
ações de seus colegas de forma respeitosa e afetiva. (BNCC, 2017). 
 
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, em seu artigo 9º estabelece que: 
As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garan-
tindo experiências que estão previstas nos seguintes incisos: 
I - Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensori-
ais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade 
e respeito pelos ritmos e desejos da criança; [...] 
IV - Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, for-
mas e orientações espaço temporais; 
V - Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas; 
VI - Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das cri-
anças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 
VII - Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alar-
guem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade; 
[...] 
XI - Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições cultu-
rais brasileiras; 
XII- Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e 
outros recursos tecnológicos e midiáticos. (DCNEI, 2009). 
 

 
DIREITOS DE 

APRENDIZAGEM 
 

  
                                    SABERES E APRENDIZAGENS 
 
ANUAL 

 
Conviver 

 
 
 
 
 
 
 

Brincar 
 
 

Participar 
 

● Socialização: (escuta, compreensão, escola, interações com o outro, 
normas e regras de convívio social). 
● Identidade: conhecimento do eu, do outro e do conjunto social, família, 
sociedade e escola, relatos como  
forma de expressão, características físicas suas semelhanças e diferen-
ças, reconhecimento oral e gráfico do  
próprio nome e dos outros; 
● Desenvolvimento de diferentes linguagens e comunicação (oral, ges-
tual, corporal, gráfica e outras.) 
● Conhecimento do corpo humano e suas habilidades sensório-motora, 
expressões, facial e corporal; 
● Empatia: convivência (estratégias para resolver situações de conflito), 
confiança, imagem positiva de si, escuta e compreensão do outro); 

 
8 Utilizar-se-á dos conteúdos curriculares para as turmas da Educação Infantil denominadas como: Jardim (4 anos), 

Pré-Escola (5 anos), na modalidade anual, valendo-se do grau de complexidade de cada faixa etária. 
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Explorar 

 
 

Conhecer 
 
 

Expressar 

● Autonomia:  convivência em sala de aula e na escola, com meus per-
tences e estratégias para resolver situações problemas; 
● O espaço social como ambiente de interações. (cidade, bairro e con-
texto social no qual está inserida a instituição escolar, manifestações cul-
turais de sua cidade e outros locais). 
● Sensações e emoções (confiança e imagem positiva de si, expressão 
de sentimentos e ideias). 
● Meios de transporte: meu papel enquanto pedestre, ciclista e no trân-
sito: (conhecer os diferentes meios de transporte e suas funções) 
● O mundo do trabalho: (as profissões e sua importância na sociedade); 
● Representação gráfica como expressão de conhecimentos, experiên-
cias e sentimentos. 
● O meu corpo e o do outro: (desenvolvimento, transformações); 
● Expressões: (linguagem oral e corporal, sensações, emoções e per-
cepções próprias e do outro). 
● Regras de jogos e brincadeiras. direitos e deveres nas atividades den-
tro e fora da sala de aula; 
● Manifestações culturais: (grupos étnicos: identidade, semelhanças e 
diferenças entre indivíduos, criticidade e cidadania). 
● Valores e hábitos para a vida em sociedade, escola e família; (trans-
formações que ocorrem no mundo social); 
 

 

OBJETIVOS   DE APRENDIZAGEM 
 

 
(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 
sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 
 
● Conhecer e conviver com outras pessoas respeitando as diferenças.  
● Brincar e interagir com outras crianças que possuem diferentes habilidades e características.  
● Interagir por meio de diferentes linguagens com adultos e crianças, estabelecendo vínculos 
afetivos.  
● Compartilhar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos respeitando as ideias e 
sentimentos alheios.  
● Demonstrar respeito pelas ideias e gostos de seus colegas.  
● Engajar-se em decisões coletivas, aceitando a escolha da maioria.  
● Ouvir e compreender os sentimentos e necessidades de outras crianças.  
● Receber visitas e visitar outras turmas reconhecendo os outros grupos da instituição escolar.  
● Perceber as consequências de suas ações com o outro em situações de amizade e conflito.  
● Manifestar-se frente a situações que avalia como injustas.  
 
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhe-
cendo suas conquistas e limitações. 
 
● Manifestar iniciativa na escolha de brincadeiras e atividades, na seleção de materiais e na busca 
de parcerias, considerando seu interesse.  
● Enfrentar desafios em brincadeiras e jogos para desenvolver confiança em si próprio.  
● Reconhecer-se como um integrante do grupo ao qual pertence.  
● Expressar suas emoções e sentimentos de modo que seus hábitos, ritmos e preferências indi-
viduais sejam respeitadas nos grupos em que convivem.  
● Demonstrar autonomia ao participar de atividades diversas, dentro e fora da sala.  

 



 

76 
 

 

● Realizar ações como ir ao banheiro, tomar água, frequentar espaços da instituição com cres-
cente autonomia.  
● Agir progressivamente de forma independente alimentando-se, vestindo-se e realizando ativi-
dades de higiene corporal.  
● Solicitar ajuda quando está em dificuldade e auxiliar o colega quando este necessita.  
● Ampliar, progressivamente, suas atividades com base nas orientações dos(as) professores(as).  
● Conhecer o próprio corpo e suas possibilidades motoras, sensoriais e expressivas.  
 
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 
cooperação. 
 
● Desenvolver noção de identidade e convivência em um espaço compartilhado com outras pes-
soas.  
● Participar de brincadeiras de faz de conta, compartilhando propósitos comuns, representando 
diferentes papéis e convidando outros colegas para participar.  
● Relacionar-se com crianças da mesma idade e com outras em situações de interações e brin-
cadeira, agindo de forma solidária e colaborativa.  
● Levar em consideração o ponto de vista de seus colegas.  
● Perceber a expressão de sentimentos e emoções de seus companheiros.  
● Explorar os espaços da instituição, do bairro e da cidade conhecendo ambientes, fatos históri-
cos e interagindo com diferentes pessoas e em diferentes contextos sociais.  
● Compartilhar objetos e espaços com crianças e professores(as) manifestando curiosidade e 
autonomia.  
● Realizar a guarda de seus pertences no local adequado.  
● Participar de conversas com professores(as) e crianças.  
● Esperar a vez quando está realizando atividades em grupo.  
● Participar de situações em que é instruída a levar objetos ou transmitir recados em outros locais 
da instituição.  
 
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 
 
● Expressar e reconhecer diferentes emoções e sentimentos em si mesmo e nos outros.  
● Relatar e expressar sensações, sentimentos, desejos e ideias.  
● Demonstrar compreensão de seus sentimentos e nomeá-los.  
● Expressar e representar com desenho e outros registros gráficos seus conhecimentos, senti-
mentos e apreensão da realidade.  
● Relatar acontecimentos de vivências: (que ouve e que olha).  
● Interagir com outras crianças estabelecendo relações de troca enquanto trabalha na própria 
tarefa.  
● Participar de assembleias, roda de conversas, eleições e outros processos de escolha dentro 
da instituição.  
● Oralizar as suas reivindicações e desejos e também do grupo.  
 
(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as carac-
terísticas dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. 
 
● Perceber seus atributos corporais, expressando-os de diferentes formas e contribuindo para a 
construção de sua imagem corporal.  
● Observar e relatar sobre suas características, observando-se em fotos e imagens.  
● Observar e respeitar as características das diversas fases do desenvolvimento humano.  
● Perceber o próprio corpo e o do outro, reconhecendo as diferenças e semelhanças das pessoas 
quanto a: (cabelos, pele, olhos, altura, peso);  
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● Identificar e respeitar as diferenças reconhecidas entre as características femininas e masculi-
nas.  
● Valorizar suas próprias características e a de outras crianças enquanto pertencentes diferentes 
culturas.  
● Compreender as mudanças ocorridas nas suas características desde o nascimento, perce-
bendo as transformações e respeitando as diversas etapas do desenvolvimento.  
● Reconhecer gradativamente suas habilidades, expressando-as e usando-as em suas brinca-
deiras e nas atividades individuais, de pequenos ou grandes grupos.  
 
(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 
 
● Participar de brincadeiras que estimulam a relação entre o adulto/criança e criança/criança.  
● Compreender e respeitar as diversas estruturas familiares.  
● Reconhecer pessoas que fazem parte de sua comunidade, conversar com elas sobre o que 
fazem.  
● Conhecer e se relacionar com crianças e pessoas de outros grupos sociais, seja por meio de 
situações presenciais, sejam por outros meios de comunicação.  
● Conhecer diferentes povos e suas culturas por meio de pesquisas, filmes, fotos, entrevistas, 
relatos e outros.  
● Conhecer modos de vida urbana e rural.  
● Ouvir relatos de familiares e pessoas de mais idade sobre outras épocas históricas.  
● Conhecer objetos antigos e de outras culturas, como: ferro de passar roupa, escovão, fogão a 
lenha, lamparina e outros.  
● Participar de diferentes eventos culturais para conhecer novos elementos como: dança, música, 
vestimentas, ornamentos e outros.  
● Identificar as funções desempenhadas por diferentes profissionais.  
● Conhecer e identificar profissões de pessoas que fazem parte de sua comunidade, como o 
padeiro, o fazendeiro, o pescador etc.  
● Conhecer e identificar os diferentes meios de transporte e suas características.  
● Construir representações de meios de transporte e os trajetos com materiais diversos: caixas, 
rolos, pratos recicláveis, tintas, tampas, embalagens, papéis, tecidos, fita adesiva e outros.  
 
(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas inte-
rações com crianças e adultos. 
 
● Expressar, reconhecer e nomear necessidades, emoções e sentimentos que vivencia e observa 
no outro.  
● Cooperar, compartilhar objetos e receber auxílio quando necessário.  
● Utilizar estratégias pacíficas ao tentar resolver conflitos com outras crianças, buscando com-
preender a posição e o sentimento do outro.  
● Utilizar estratégias para resolver seus conflitos relacionais considerando soluções que satisfa-
çam a ambas as partes.  
● Realizar a escuta do outro.  
● Usar do diálogo e estratégias simples para resolver conflitos, reconhecendo as diferentes opi-
niões e aprendendo a respeitá-las.   
 

 
 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
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As crianças pequenas aprendem a aprimorar suas habilidades corporais e a adequar seus movi-
mentos às suas intenções na medida em que os(as) professores(as) as apoiam a pensar sobre a 
consequência de seus movimentos e comportamentos frente às suas experiências de explora-
ções e descobertas. Nesse contexto, é importante proporcionar práticas às crianças pequenas, 
em pequenos grupos.  (BNCC, 2017). 
 

 
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, em seu artigo 9º estabelece que: 
As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garan-
tindo experiências que estão previstas nos seguintes incisos: 
I - Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensori-
ais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade 
e respeito pelos ritmos e desejos da criança; [...] 
IV - Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, for-
mas e orientações espaço temporais; 
V - Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas; 
VI - Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das cri-
anças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 
VII - Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alar-
guem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade; 
[...] 
XI - Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições cultu-
rais brasileiras; 
XII- Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e 
outros recursos tecnológicos e midiáticos. (DCNEI, 2009). 
 

 

 
DIREITOS DE 

APRENDIZAGEM 

 
SABERES E APRENDIZAGENS 

 
 
 
Conviver 
 
Brincar 
 
Participar 
 
Explorar 
 
Conhecer 
 
Expressar 

● Autocuidado e Autonomia: (com relação ao corpo e seus afazeres); 
●Esquema Corporal: (partes do corpo e nomenclaturas, órgãos dos senti-
dos e percepções sensoriais, tato, olfato, paladar, audição e visão). 
● Práticas sociais relativas à higiene: (hábitos saudáveis: emoções, higi-
ene, alimentação e atividade física como manutenção do corpo). 
● Expressões: (corporal e facial), como meio de comunicação. 
●Sexualidade emancipatória: gênero e orientações preventivas de cuida-
dos com o corpo. 
●Localização e orientação espacial: (direita/esquerda, frente/atrás, em 
cima/embaixo, dentro/fora, perto/longe). 
●Habilidades e controle do corpo: motricidade ampla (força, resistência, 
flexibilidade, equilíbrio e velocidade), motricidade fina (movimentos de for-
talecimentos e destreza muscular das mãos e dedos) e coordenação viso 
motora (percepção de espaço, tamanhos, formas, movimentos e noções 
de força). 
●Habilidades manuais: representações bidimensionais e tridimensionais 
(escrita e artística). 
●Manifestações culturais: (danças e cantigas de roda); 
●Linguagem musical:  gestual e dramática ritmos (lento e rápido) e coreo-
grafias; 
●Linguagem oral como forma de comunicação das necessidades e inten-
ções. 
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● O corpo e seus movimentos: (produção de sons, diferentes tipos de 
sons); 
●Jogos: estratégias e procedimentos para jogar e brincar (corporal, papel, 
tabuleiro, encaixes entre outros). 
 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

 
(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensa-
ções e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, 
música. 
 
● Representar-se em situações de brincadeiras ou teatro, apresentando suas características cor-
porais, seus interesses, sentimentos, sensações ou emoções. 
● Expressar suas hipóteses por meio da representação de seus sentimentos, fantasias ou emo-
ções. 
● Participar e conduzir brincadeiras envolvendo cantigas, rimas, lendas, parlendas ou outras situ-
ações com movimentos corporais. 
● Criar e imitar movimentos com gestos, expressões faciais e mímicas em brincadeiras, jogos 
outra e atividades artísticas. 
● Vivenciar e conduzir brincadeiras de esquema corporal, de exploração e a expressão corporal 
diante do espelho, utilizando diferentes formas de linguagens e percebendo suas características 
específicas. 
● Brincar nos espaços externos e internos com obstáculos que permitam empurrar, rodopiar, ba-
lançar, escorregar, equilibrar-se, arrastar, engatinhar, levantar, subir, descer, passar por dentro, 
por baixo, saltar, rolar, virar cambalhotas, perseguir, procurar, pegar, vivenciando limites e possi-
bilidades corporais. 
 
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, 
escuta e reconto de histórias, 
atividades artísticas, entre outras possibilidades. 
 
● Participar de conversas em pequenos grupos escutando seus colegas e esperando a sua vez 
de falar. 
● Adequar seus movimentos aos de seus colegas em situações de brincadeiras com o ritmo da 
música ou da dança. 
● Movimentar-se fazendo uso de diferentes movimentos corporais cada vez mais complexos, se-
guindo orientações dos(as) professores(as), de outras crianças ou criando suas próprias orienta-
ções. 
● Valorizar o esforço em adequar seus movimentos corporais aos de seus colegas em situações 
de brincadeiras ou atividades coletivas. 
● Participar e promover situações que envolvam comandos (dentro, fora, perto, longe, em cima, 
embaixo, ao lado, à frente, atrás, muito, pouco). 
● Percorrer trajetos inventados espontaneamente ou propostos: (circuitos desenhados no chão, 
feitos com corda, elásticos, tecidos, mobília e outros limitadores e obstáculos para subir, descer, 
passar por baixo, por cima, por dentro, por fora, na frente, atrás, contornar entre outros). 
● Produzir sons com diferentes materiais durante brincadeiras, encenações, comemorações. 
● Interagir durante leituras e contações de histórias. 
 
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e ativida-
des artísticas como dança, teatro e música 
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● Explorar movimentos corporais ao dançar e brincar. 
● Criar movimentos dançando ou dramatizando para expressar-se em suas brincadeiras. 
● Combinar seus movimentos com os de outras crianças e explorar novos movimentos usando 
gestos, seu corpo e sua voz. 
● Vivenciar situações de deslocamento e movimento do corpo fora e dentro da sala. 
● Deslocar-se em ambientes livres ou passando por obstáculos. 
● Deslocar-se de diferentes modos: andando de frente e de costas, correndo, agachando, rolando, 
saltando; 
● Deslocar-se de acordo com ritmos musicais: rápido ou lento movimentando-se de forma condi-
zente. 
● Participar de jogos de imitação. 
● Vivenciar diferentes papéis em jogos e brincadeiras criando movimentos e gestos ao brincar. 
● Dançar ao ritmo de músicas. 
● Vivenciar brincadeiras e jogos corporais como amarelinha, roda, boliche, maria viola, passa 
lenço, bola ao cesto e outras conhecendo suas regras. 
 
(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e 
aparência. 
 
● Realizar, de forma independente, ações de cuidado com o próprio corpo. 
● Identificar e valorizar os alimentos saudáveis. 
● Servir-se e alimentar-se com independência, reconhecer a importância de desenvolver hábitos 
de boas maneiras ao alimentar-se. 
● Participar do cuidado dos espaços coletivos da escola, como o banheiro e o refeitório: (realizar 
ações de higiene: ir ao banheiro, lavar as mãos e escovar os dentes com autonomia); 
● Conhecer hábitos de saúde de sua cultura local. 
● Identificar, nomear e localizar as partes do corpo em si, no outro e em imagens adquirindo cons-
ciência do próprio corpo. 
● Conhecer, cuidar e utilizar de forma autônoma seu material de uso pessoal. 
● Vivenciar práticas que desenvolvam bons hábitos alimentares: (consumo de frutas, legumes, 
saladas e outros, conhecer os vegetais e seu cultivo, para uma alimentação saudável). 
● Perceber, oralizar e solucionar as necessidades do próprio corpo: (fome, frio, calor, sono, sede). 
 
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interes-
ses e necessidades em situações diversas. 
 
● Manipular objetos de diferentes tamanhos e pesos. 
● Explorar materiais como argila, barro, massinha de modelar e outros, com variadas intenções de 
criação. 
● Modelar diferentes formas, de diferentes tamanhos com massinha ou argila. 
● Manipular objetos pequenos construindo brinquedos ou jogos e utilizar instrumentos como pali-
tos, rolos e pequenas espátulas nas suas produções, com cada vez mais destreza. 
● Manusear e nomear elementos do meio natural e objetos produzidos pelo homem. 
● Pintar, desenhar, rabiscar, folhear, modelar, construir, recortar, colar utilizar diferentes recursos 
à sua maneira, dando significados às suas ideias, aos seus pensamentos e sensações. 
● Vivenciar situações em que é feito o contorno do próprio corpo, nomear suas partes e vestimen-
tas. 
● Manusear diferentes riscadores em suportes e planos variados para perceber suas diferenças e 
registrar suas ideias. 
● Participar de jogos e brincadeiras de construção, utilizar elementos estruturados ou não com o 
intuito de montar, empilhar, encaixar entre outros. 
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● Executar atividades manuais utilizando recursos variados: linha, lã, canudinho, argola e outros. 
● Expressar-se por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 
● Manusear livros, revistas, jornais e outros com crescente habilidade. 
● Perceber o próprio corpo e o do outro, reconhecendo as diferenças e semelhanças das pessoas 
quanto a: cabelos, pele, olhos, altura, peso;  
● Valorizar suas próprias características e a de outras crianças enquanto pertencentes diferentes 
culturas.  
● Compreender as mudanças ocorridas nas suas características desde o nascimento, percebendo 
as transformações e respeitando as diversas etapas do desenvolvimento, identificar e respeitar as 
diferenças reconhecidas entre as características femininas e masculinas. 
  
(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 
 
● Participar de brincadeiras que estimulam a relação entre o adulto/criança e criança/criança.  
● Compreender e respeitar as diversas estruturas familiares.  
● Reconhecer pessoas que fazem parte de sua comunidade, conversar com elas sobre o que 
fazem.  
● Conhecer e se relacionar com crianças e pessoas de outros grupos sociais, seja por meio de 
situações presenciais, sejam por outros meios de comunicação.  
● Conhecer diferentes povos e suas culturas por meio de pesquisas, filmes, fotos, entrevistas, 
relatos e outros.  
● Conhecer modos de vida urbana e rural.  
● Ouvir relatos de familiares e pessoas de mais idade sobre outras épocas históricas, conhecer 
objetos antigos e de outras culturas, como: (ferro de passar roupa, escovão, fogão a lenha, lam-
parina e outros).  
● Participar de diferentes eventos culturais para conhecer novos elementos como: dança, música, 
vestimentas, ornamentos e outros.  
● Identificar as funções desempenhadas por diferentes profissionais, conhecer e identificar profis-
sões de pessoas que fazem parte de sua comunidade.  
● Conhecer e identificar os diferentes meios de transporte e suas características.  
 
(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas inte-
rações com crianças e adultos. 
 
● Expressar, reconhecer e nomear necessidades, emoções e sentimentos que vivencia e observa 
no outro.  
● Utilizar estratégias pacíficas ao tentar resolver conflitos com outras crianças, buscando compre-
ender a posição e o sentimento do outro.  
● Saber desculpar-se quando sua atitude desrespeitar o outro.  
● Usar do diálogo e estratégias simples para resolver conflitos, reconhecer as diferentes opiniões 
e aprendendo a respeitá-las.  
 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

  
As crianças pequenas, por meio da música, aprendem sobre si mesmas, seu corpo, sobre os outros 
e sobre a sua cultura. A música, tradicionalmente, insere as crianças em sua própria cultura e nos 
ritos que dela fazem parte, como, por exemplo, as canções de aniversário, eventos ou festividades 
típicas das diversas regiões do país. O desenvolvimento musical das crianças, bem como sua 
capacidade de se expressar por meio dessa linguagem e aprender sobre sua cultura com ela, são 
possíveis quando elas estão inseridas em contextos em que as pessoas valorizam, apreciam e 
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fazem uso da linguagem musical. Nesse contexto, é importante que as crianças pequenas tenham 
experimentos com a produção de sons com fins de “trilha sonora”, que possam participar da com-
posição e escolha desses sons para narrativas, festas etc., que participem de situações em que 
confeccionem diferentes instrumentos musicais de percussão, de sopro, de corda etc. Com mate-
riais alternativos para utilizar em situações de brincadeiras cantadas com outras crianças, que 
usem seus brinquedos sonoros ou instrumentos musicais para participar de encenações ou cria-
ções musicais, vivências de dança etc., e contem histórias usando modulações de voz, objetos 
sonoros e instrumentos musicais. (BNCC,2017).  
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, em seu artigo 9º estabelece que: 
As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garan-
tindo experiências que estão previstas nos seguintes 
incisos: 
II - Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por 
elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; [...] 
IX - Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de 
música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; [...] ( 
DCNEI, 2009 
 

DIREITOS DE 
APRENDIZAGEM 

 
SABERES E APRENDIZAGENS 

 
 

Conviver 
 
 
 
 

Brincar 
 

 
 
 

Participar 
 
 
 
 
 

Explorar 
 

 
Conhecer 

 
 

 
 

Expressar 

● Percepção e produção sonora. 
● Audição e percepção de sons e músicas. 
● Execução musical (imitação). 
● Sons do corpo, dos objetos e da natureza. 
● Parâmetros do som: altura, intensidade, duração e timbre. 
● Melodia e ritmo. 
● Diferentes instrumentos musicais convencionais e não convencionais. 
● Canto. 
● Música e dança. 
● Movimento: expressão musical, dramática e corporal. 
● Representação visual com elementos naturais e industrializados. 
● Manifestações Culturais, com base no calendário escolar;  
● Suportes, materiais, instrumentos e técnicas das Artes Visuais e seus 
usos. 
● Representações gráficas e plástica: desenho, pintura, colagem, dobra-
dura, esculturas, entre outros; 
● Elementos da linguagem visual: (texturas, cores, superfícies, volumes, 
espaços, formas); 
● Audição e percepção de sons e músicas.  
● Órgãos dos sentidos e sensações. 
● Propriedades e classificação dos objetos por: cor, tamanho, forma 
● Linguagem oral e expressão. 
● Apreciação e produção sonora: (construção musical, interpretação e 
compreensão de canções). 
● Obras de arte, autores e contextos. 
● Cores primárias e secundárias. 
● Percepção e memória auditiva. 
● Linguagem musical, corporal e dramática. 
● Estilos musicais diversos. 
● Ritmos e melodias. 
● Recursos tecnológicos e midiáticos que produzem e reproduzem 
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músicas. 
● Diversidade musical. 
● Apreciação e produção sonora. 
● Manifestações folclóricas. 
● Imitação como forma de expressão. 
● Representações e produção de objetos bidimensionais e tridimensio-
nais. 
● Estratégias de apreciação estética. 
 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 
(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais du-
rante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas. 
 
● Perceber os sons da natureza e reproduzi-los: ( canto dos pássaros, barulho de ventania, 

som da chuva e outros, em brincadeiras, encenações e apresentações). 
● Produzir sons com materiais alternativos: (garrafas, caixas, pedras, madeira, latas e outros 

durante brincadeiras, encenações e apresentações). 
● Escutar e produzir sons com instrumentos musicais. 
● Explorar os sons produzidos pelo corpo, por objetos, por elementos da natureza e instru-

mentos musicais, percebendo os parâmetros do som (altura, intensidade, duração e timbre). 
● Participar de brincadeiras cantadas e coreografadas produzindo sons com o corpo e outros ma-

teriais. 
● Reconhecer elementos musicais básicos: frases, partes, elementos que se repetem; 
● Explorar possibilidades vocais a fim de produzir diferentes sons. 
● Criar sons a partir de histórias (sonoplastia) utilizando o corpo e materiais diversos. 
● Dançar e criar sons a partir de diversos ritmos. 
● Reconhecer canções características que marcam eventos específicos de sua rotina ou de seu 

grupo. 
● Conhecer manifestações artísticas, canções ou instrumentos de sua região, comunidade, cultura 

local, nacional ou internacional. 
● Apreciar e valorizar a escuta de obras musicais de diversos gêneros, estilos, épocas e cultu-

ras, da produção musical brasileira e de outros   povos e países. 
.  

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
 

● Explorar formas variadas dos objetos para perceber as características das mesmas e utilizá-las 
em suas composições. 

● Criar com jogos de encaixe e de construção, explorando cores, formas e texturas. 
● Desenhar, construir e identificar produções bidimensionais e tridimensionais. 
● Experimentar possibilidades de representação visual bidimensional e tridimensional, utili-

zando materiais diversos: caixas, tecidos, tampinhas, gravetos, pedrinhas, lápis de cor, giz de 
cera, papéis; 

● Usar materiais artísticos para expressar suas ideias, sentimentos e experiências. 
● Reconhecer as cores presentes na natureza e no dia a dia nomeando-as, com o objetivo de fazer 

a correspondência entre cores e elementos. 
● Experimentar as diversas possibilidades do processo de produção das cores secundárias e 

reconhecê-las na natureza, no dia a dia e em obras de arte. 
● Criar desenhos, pinturas, colagens, modelagens a partir de seu próprio repertório e da utili-

zação dos elementos da linguagem das Artes Visuais: ponto, linha, cor, forma, espaço e 
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textura. 
● Manipular materiais de diferentes texturas; 
● Conhecer e apreciar o artesanato, e obras de Artes Visuais, de diferentes técnicas, movimentos, 

épocas, estilos e culturas (regionais, nacionais ou internacionais); 
● Utilizar a investigação que realiza sobre o espaço, as imagens, as coisas ao seu redor para 

significar e incrementar sua produção artística. 
 

(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), uti-
lizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. 
 

● Perceber som do entorno e estar atento ao silêncio. 
● Perceber sons graves e agudos, curtos e longos produzidos pelo corpo, objetos e instrumentos 

musicais. 
● Reconhecer, em situações de escuta de música, características dos sons. 
● Brincar com a música explorando objetos ou instrumentos musicais para acompanhar ritmos. 
● Explorar, possibilidades musicais para perceber diferentes sons e ritmos, em instrumentos so-

noros diversos. 
● Explorar, em situações de brincadeiras com música, variações de velocidade e intensidade na 

produção de sons. 
● Dar sequência à música quando a mesma for interrompida. 
● Imitar, inventar e reproduzir criações musicais. 
● Escutar a própria voz e de outras crianças em gravações. 
● Conhecer canções, brincadeiras ou instrumentos musicais que são típicos de sua cultura;  
● Apreciar produções audiovisuais como musicais, brinquedos cantados, teatros para reconhecer 

as qualidades sonoras. 
 

 
 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
  

 
As crianças pequenas aprendem sobre a linguagem de forma processual, quando imersas em 
contextos nos quais se envolvem de maneira ativa na tentativa de comunicar os seus desejos, 
pensamentos, sentimentos e ideais sobre suas vivências. No contato diário com um conjunto de 
materiais impressos e nas diversas situações em que escutam a leitura de diferentes textos, as 
crianças se motivam para entender como funciona a língua escrita para que possam fazer uso 
dela. Conforme têm a oportunidade de se expressar por meio de diferentes linguagens, aprimoram 
e ampliam sua possibilidade de comunicação. Nesse contexto, é muito importante que as crianças 
pequenas possam expressar-se na linguagem oral, musical, corporal, na dança, no desenho, na 
escrita, na dramatização e em outras linguagens em vários momentos: participar de rodas de con-
versa onde discutem seus pontos seus pontos de vista sobre um assunto; descrever como foi feita 
uma produção individual ou coletiva de um texto, uma escultura, uma coreografia etc.; debater um 
assunto polêmico do cotidiano da unidade, por exemplo, como organizar o uso dos brinquedos do 
parque etc.; organizar oralmente as etapas de uma tarefa, os passos de uma receita culinária, do 
preparo de uma tinta ou as regras para uma brincadeira, por exemplo, ou, ainda, expressar oral-
mente, a à sua maneira, opinião sobre um relato apresentado por um colega ou pelo(a) profes-
sor(a). É indicado também conversar com as crianças sobre suas fotos, desenhos e outras formas 
de expressão, garantindo um clima seguro e receptivo, isso contribui para que se expressem e 
busquem fazer uso de uma linguagem cada vez mais complexa para se fazerem entender. Enco-
rajar as crianças a escrever umas às outras, aos seus familiares e a pessoas da comunidade es-
colar também cria um contexto significativo e envolvente para produzirem suas escritas, ainda que 
de forma não convencional. (BNCC, 2017). 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, em seu artigo 9º estabelece que: 
As práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garan-
tindo experiências que estão previstas nos seguintes incisos: 
II - Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por 
elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; [...] 
III - Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a lingua-
gem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos; [...] ( 
DCNEI, 2009). 
 
 

SABERES E APRENDIZAGENS 
 

 
DIREITOS DE 

APRENDIZAGEM 

 
                                        

 
 

 
 

Conviver 
 
 
 
 

Brincar 
 
 
 
 

Participar 
 
 
 

 
 

Explorar 
 
 
 

Conhecer 
 
 
 
 

Expressar 
 
 

● Oralidade e escuta: relato de experiência vivenciadas.  
● Uso da língua portuguesa oral e escrita: (vocabulário, uso social da lín-
gua).  
●Registro gráfico como expressão de conhecimentos, ideias e sentimen-
tos. 
●Registros gráficos: desenhos, letras e números: (origem da escrita e nú-
meros); 
●Escrita e função social do próprio nome, reconhecimento de outros no-
mes: (colegas, familiares, pessoas da escola).  
●Sistema alfabético de representação da escrita e mecanismos de es-
crita. 
●Histórias: sequência dos fatos/histórias narradas/ identificação de perso-
nagens e cenários, imaginação.  
● Leitura: Pseudoleitura, imagens e símbolos. 
●Interpretação e compreensão de textos.  
●Organização da narrativa considerando tempo, espaço, trama e perso-
nagens. 
●Gêneros discursivos orais, suas diferentes estruturas e tramas.  
●Rimas e aliterações. 
●Sonoridade das palavras e sua pronúncia.  
●Ritmo. 
●Cantigas de roda. 
●Expressão gestual, dramática e corporal. 
●Reconhecimento da direção da escrita e leitura. 
●Patrimônio cultural e literário: (gêneros literários textuais, seus autores, 
características e suportes). 
●Vivências culturais: (histórias, filmes, peças teatrais e textos poéticos); 
●Relação entre imagem ou tema e narrativa. 

• Uso e função da escrita/produção gráfica.  
●Sistema alfabético: (representação e mecanismo da escrita aspectos grá-
ficos e sonoros).  
● Escrita e ilustração: (diferenciação entre desenhos, letras e números); 
● Estratégias para leitura e produção da escrita: (direção de leitura: de cima 
para baixo, da esquerda para a direita); 
● Gêneros textuais: (apreciação, conhecimento e sensibilidade estética). 
●Criação de histórias: (enredo, personagens, cenários).  
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●Materiais e tecnologias variadas para a produção da escrita, e pesquisa: 
(lápis, caneta, giz, computador e seus diferentes usos).    
●Narrativa da escrita e na organização e sequenciação de ideias; 
●Escrita convencional e espontânea; 
● Literatura infantil: (trama, cenários e personagens). 
● Conto e reconto; 
● Dramatização; 
● Gêneros discursivos orais, suas diferentes estruturas e tramas. 
● Sequência lógica da organização dos fatos, história narrada 
● Características gráficas: (personagens e cenários). 
● Imitação como forma de expressão. 

 
OBJETIVOS   DE APRENDIZAGEM 

 

 (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da lin-
guagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expres-
são. 
 
● Comunicar-se com diferentes intenções, em diferentes contextos, com diferentes interlocutores, 
respeitar sua vez de falar, e, escutar o outro com atenção. 
● Fazer uso da escrita espontânea para comunicar suas ideias e opiniões aos colegas e professo-
res(as). 
● Expressar-se por meio da linguagem oral, transmitir suas necessidades, desejos, ideias, opinião, 
e compreensão de mundo. 
● Participar de variadas situações de comunicação onde seja estimulada a explicar e argumentar 
suas ideias. 
● Participar de situações que envolvam a necessidade de explicar e argumentar suas ideias e 
pontos de vista para desenvolver sua capacidade comunicativa. 
● Interagir com outras pessoas por meio de situações mediadas ou não pelo(a) professor(a). 
● Ampliar seu vocabulário por meio de músicas, narrativas (poemas, histórias, contos, parlendas, 
conversas) e brincadeiras para 
desenvolver sua capacidade de comunicação. 
● Falar e escutar atentamente em situações do dia a dia interagindo socialmente. 
● Expressar oralmente seus sentimentos em diferentes momentos. 
● Oralizar a sequência lógica sobre suas atividades na escola. 
● Produzir narrativas orais e escritas (desenhos), em situações que apresentem função social sig-
nificativa e organização da sequência temporal dos fatos. 
● Representar ideias, desejos e sentimentos por meio de escrita espontânea e desenhos para 
compreender que aquilo que está no plano das ideias pode ser registrado graficamente. 
● Utilizar letras, números e desenhos em suas representações gráficas. 
● Reconhecer e identificar as letras do alfabeto em contexto ao valor sonoro convencional para 
relacionar grafema/fonema. 
● Elaborar perguntas e respostas para explicitar suas dúvidas, compreensões e curiosidades di-
ante das diferentes situações do dia a dia. 
● Relatar e estabelecer sequência lógica para produzir texto escrito, tendo o(a) professor(a) como 
escriba. 
● Elaborar hipóteses sobre a escrita para aproximar-se progressivamente do uso social e conven-
cional da língua. 
● Identificar o próprio nome e dos colegas para realizar a leitura dos mesmos em situações da 
rotina escolar. 
● Registrar as ideias e sentimentos por meio de diversas atividades: desenhos, colagens, dobra-
duras e outros. 

 



 

87 
 

 

 
(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e 
ritmos. 
 
● Perceber que os textos se dividem em partes e o verso corresponde a uma delas. 
● Declamar suas poesias e parlendas preferidas fazendo uso de ritmo e entonação. 
● Brincar com os textos poéticos em suas brincadeiras livres com outras crianças. 
● Conhecer textos poéticos típicos de sua cultura. 
● Utilizar materiais estruturados e não estruturados para criar sons rítmicos ou não. 
● Participar de situações que envolvam cantigas de roda e textos poéticos. 
● Reconhecer e criar rimas. 
● Ouvir poemas, parlendas, trava-línguas e outros gêneros textuais. 
● Participar de jogos e brincadeiras de linguagem que exploram a sonoridade das palavras (sons, 
rimas, sílabas, aliteração). 
● Participar de brincadeiras cantadas e cantar músicas de diversos repertórios. 
● Participar de situações de criação e improvisação musical. 
● Dramatizar situações do dia a dia e brincadeiras cantadas (trava-línguas, cantigas, quadrinhas) 
no sentido de manifestar as experiências vividas e ouvidas. 
 
(EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e ten-
tando identificar palavras conhecidas. 
 
● Relacionar os personagens da história ouvida ou conhecida tendo o(a) professor(a) como es-
criba. 
● Folhear livros e escolher aqueles que mais gostam para ler em momentos individuais. 
● Manipular, escolher e ler livros de literatura, a sua maneira. 
● Escolher e contar histórias, a sua maneira, para outras crianças. 
● Escolher livros de sua preferência explorar suas ilustrações e imagens para imaginar as histórias. 
● Folhear livros e outros materiais, tendo como referência o modo como outras pessoas fazem. 
● Relacionar fatos da história contada ou lida, com situações do dia a dia. 
● Participar coletivamente da leitura e escrita de listas, bilhetes, recados, convites, cantigas, textos, 
receitas e outros, tendo o(a) 
professor(a) como leitor e escriba. 
● Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 
● Manusear diferentes portadores textuais e ouvir sobre seus usos sociais. 
● Perceber que imagens e gestos representam ideias. 
● Perceber as características da língua escrita: orientação e direção da escrita. 
● Recontar e dramatizar, a seu modo, histórias contadas. 
● Reconhecer as ilustrações/ figuras de um livro. 
● Diferenciar desenho de letra/escrita, relacionando à função social. 
● Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a 
estratégia de observação gráfica. 
 
(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de en-
cenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. 
 
● Identificar personagens, cenários, tramas, sequência cronológica, ação e intenção dos persona-
gens. 
● Narrar partes da história ao participar da construção de roteiros de vídeos ou encenações. 
● Envolver-se em situações de pequenos grupos, contribuindo para a construção de roteiros de 
vídeos ou encenações coletivas. 
● Reconhecer cenários de diferentes histórias e estabelecer relação entre os mesmos. 
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● Identificar os personagens das histórias, nomeando-os. 
● Representar os personagens de histórias infantis conhecidas. 
● Responder a questionamentos sobre as histórias narradas. 
● Oralizar sobre fatos e acontecimentos da história ouvida. 
● Dramatizar histórias, criando personagens, cenários e contextos. 
● Relatar fatos e ideias com começo, meio e fim. 
● Dramatizar situações do dia a dia e narrativas: textos literários, informativos, trava-línguas, can-
tigas, quadrinhas, notícias. 
● Desenvolver escuta atenta da leitura feita pelo(a) professor(a), em diversas ocasiões, sobretudo 
nas situações que envolvem diversidade textual, ampliando seu repertório linguístico. 
 
(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o(a) profes-
sor(a) como escriba. 
 
● Compreender que a escrita representa a fala. 
● Recontar histórias, identificando seus personagens e elementos. 
● Criar e contar histórias ou acontecimentos oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 
● Produzir textos coletivos, tendo o(a) professor(a) como escriba. 
● Relatar situações diversas para outras crianças e familiares para ampliar suas capacidades de 
oralidade. 
● Escutar relatos de outras crianças e respeitar sua vez de escuta e questionamento. 
● Participar da elaboração e reconto de histórias e textos. 
● Participar da elaboração de histórias observando o(a) professor(a) registrar a história recontada. 
● Criar histórias orais e escritas (desenhos), em situações com função social significativa. 
● Participar de momentos de criação de símbolos e palavras com o intuito de identificar lugares e 
situações e elementos da rotina. 
● Narrar partes da história ao participar da construção de roteiros de vídeos ou encenações. 
 
(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situa-
ções com função social significativa. 
 
● Fazer uso de expressões da linguagem da narrativa. 
● Escutar, compreender e nomear objetos, pessoas, personagens, fotografias e gravuras para am-
pliar seu vocabulário. 
● Criar histórias a partir de imagens ou temas sugeridos para desenvolver sua criatividade. 
● Oralizar contextos e histórias a seu modo. 
● Produzir escritas espontâneas, utilizando letras como marcas gráficas. 
● Ler a seu modo textos literários e seus próprios registros para outras crianças. 
● Diferenciar desenho, letra e número em suas produções espontâneas. 
 
 
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conheci-
dos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 
 
● Fazer uso de cadernos/livros de receitas em situações de brincadeiras de culinária. 
● Escutar a leitura de diferentes gêneros textuais. 
● Manusear e explorar diferentes portadores textuais como: livros, revistas, jornais, cartazes, listas 
telefônicas, cadernos de receitas, bulas e outros. 
● Expressar suas hipóteses sobre “para que servem” os diferentes gêneros textuais como: receitas, 
classificados, poesias, bilhetes, 
convites, bulas e outros. 
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● Conhecer e compreender, progressivamente, a função de diferentes suportes textuais: livros, 
revistas, jornais, cartazes, listas telefônicas, cadernos/livros de receitas e outros. 
● Conversar com outras pessoas e familiares sobre o uso social de diferentes portadores textuais. 
● Manusear diferentes portadores textuais imitando adultos. 
● Compreender a escrita por meio do manuseio de livros, revistas e outros portadores de textos e 
da participação em diversas situações nas quais seus usos se fazem necessários. 
● Compreender como se organiza a escrita em nossa cultura: de cima para baixo, da esquerda 
para a direita. 
● Identificar as letras do alfabeto em diversas situações da rotina escolar. 
● Registrar o nome e outros textos significativos, realizando tentativas de escrita. 
● Identificar símbolos que representam ideias, locais, objetos e momentos da rotina: a marca do 
biscoito preferido, placa do banheiro, cartaz de rotina do dia. 
● Observar o registro textual tendo o(a) professor(a) como escriba. 
● Atentar-se para a escuta da leitura feita pelo(a) professor(a), em ocasiões variadas, sobretudo 
nas situações de leitura de histórias e na diversidade textual, ampliando seu repertório linguístico 
e observação gráfica das palavras. 
 
(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto 
e/ou para sua própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recupe-
ração pela memória, pela leitura das ilustrações etc.). 
 
● Apresentar uma história mostrando a capa do livro, o título e o nome do autor. 
● Identificar as palavras que rimam ao ouvir o texto de um poema. 
● Identificar rimas em pequenos trechos de histórias contadas pelo(a) professor(a) 
● Realizar leitura imagética ou pseudoleitura de diferentes gêneros textuais. 
● Apreciar e participar de momentos de contação de histórias realizados de diferentes maneiras. 
● Ouvir histórias contadas por pessoas convidadas a visitar a instituição: avós, irmãos, pais e ou-
tros. 
● Ouvir histórias em outros espaços próximos à instituição: praças, bibliotecas, escolas e outros. 
● Contar, a seu modo, histórias para outras crianças e para o(a) professor(a). 
● Expressar suas opiniões sobre os diferentes textos lidos. 
● Escolher suportes textuais para observação e pseudoleitura. 
● Criar histórias a partir da leitura de ilustrações e imagens para desenvolver a criatividade e a 
imaginação. 
● Utilizar a literatura como possibilidade de sensibilização e ampliação de repertório. 
● Narrar histórias ouvidas utilizando somente a memória como recurso. 
● Escutar e apreciar histórias e outros gêneros textuais (poemas, contos, lendas, fábulas, parlen-
das, músicas). 
 
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de pa-
lavras e textos, por meio de escrita espontânea. 
 
● Aceitar o desafio de confrontar suas escritas espontâneas. 
● Conhecer e verbalizar nome próprio de pessoas que fazem parte de seu círculo social. 
● Participar de situações que envolvam a escrita do próprio nome e de outras palavras, levantando 
hipóteses. 
● Realizar o traçado das letras. 
● Participar de jogos que relacionem imagem e palavras. 
● Ler e escrever o próprio nome. 
● Realizar tentativas de escrita do próprio nome e de palavras com recursos variados e em dife-
rentes suportes. 
● Verbalizar suas hipóteses sobre a escrita. 

 

 



 

90 
 

 

● Ter contato com o alfabeto em diferentes situações: brincadeiras, jogos e outros. 
● Brincar com a sonoridade das palavras, explorando-as e estabelecendo relações com sua repre-
sentação escrita. 
● Vivenciar experiências que possibilitem perceber a presença da escrita em diferentes ambientes. 
● Vivenciar jogos e brincadeiras que envolvam a escrita (forca, bingos, cruzadinhas) e utilizar ma-
teriais escritos em brincadeiras de faz de conta. 
● Produzir escritas espontânea de textos tendo a memória como recurso. 
● Utilizar suportes de escrita diversos para desenhar e escrever espontaneamente (cartolina, sul-
fite, kraft, livros, revistas e outros). 
● Compreender a função social da escrita. 
● Diferenciar letras de números e de outros símbolos escritos. 
● Registrar suas ideias utilizando desenhos, símbolos e palavras. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

  
As crianças pequenas aprendem sobre as características e propriedades dos objetos usando todos 
os seus sentidos em situações de exploração e investigação. A partir da oportunidade de realiza-
rem repetidas explorações, elas começam a construir conclusões baseadas em suas percepções 
físicas imediatas, a fazer comparações entre os objetos e a descrever suas diferenças. Nesse 
contexto, é importante que as crianças pequenas tenham a oportunidade de realizar diversas situ-
ações de exploração e investigação de objetos em suas brincadeiras ou em atividades organizadas 
pelos(as) professores(as), seja individualmente, em duplas, trios ou pequenos grupos; seja no es-
paço da sala, organizando de forma a desafiá-las e atraí-las em suas investigações, seja no espaço 
externo, sensibilizadas pelos diferentes elementos da natureza e a diversidade de formas possíveis 
de explorá-los. É importante que possam participar de situações como explorar relações de peso, 
tamanho transformação do espaço tridimensional em bidimensional e vice-versa, a partir da cons-
trução e desconstrução. A observação e a escuta atenta do(a) professor(a) permite que converse 
com as crianças, valorizando seus interesses, necessidades e suas falas, cada vez mais elabora-
das, sobre suas explorações, comparações e as descobertas que fazem. (BNCC, 2017). 
 
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, em seu artigo 9º estabelece que: 
IV - Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, for-
mas e orientações espaço temporais; 
VIII - Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e 
o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 
X - Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da 
sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. (DCNEI, 
2009). 
 

 
DIREITOS DE 

APRENDIZAGEM 

 
                                       SABERES E APRENDIZAGENS 

 
Conviver 

 
 
 
 
 

Brincar 
 

 

● Características do mundo natural e social, nomeando-as, reagrupando-
as e ordenando-as, segundo critérios diversos; 
●Organização, comparação, classificação, sequenciação e ordenação de 
diferentes objetos. 
● Características físicas, propriedades e utilidades dos objetos: (manipu-
lação, exploração e organização); 
●Tamanho, forma, massa, textura e posição dos objetos; 
● Coleções: agrupamento de objetos por semelhança. 
● Comparação dos elementos no espaço, posição dos objetos; 
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Participar 
 
 
 
 
 
 

Explorar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conhecer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressar 

● Noção espacial de orientação: (direção, proximidade, lateralidade, exte-
rior e interior, lugar e distância). 
● Formas geométricas; 
● Figuras geométricas; 
● Sólidos geométricos; 
● Propriedades associativas. 
● Linguagem matemática; 
● Contagem: (Contagem oral de objetos); 
●Relação entre número e quantidade; 
●Sistema de numeração decimal; 
●Comparação entre quantidades: (mais, menos, igual). 
● Medidas padronizadas e não padronizadas de comprimento, massa ca-
pacidade e tempo; 
● Organização de dados e informações em suas representações visuais; 
● Experiências e registros. 
● Relação espaço-temporal. 
● Fenômenos da natureza e suas relações com a vida humana: (o dia e a 
noite, o céu, sistema solar, luz e sombra, sol e lua, vento, chuva). 
● Elementos da natureza: (terra, fogo, ar e água). 
● Fenômenos físicos: (movimento, inércia, flutuação, equilíbrio, força, 
magnetismo, atrito). 
● Fenômenos químicos: (produção, mistura, transformação, mistura de 
tintas para a produção de cores secundárias). 
● Mudanças nos estados físicos da matéria. 
● Classificação e agrupamento dos objetos de acordo com atributos: (ta-
manho, massa, cor, forma); 
● Propriedades e funções dos objetos. 
● Semelhanças e diferenças entre elementos.  
● Diferentes fontes de pesquisa. 
● Instrumentos para observação e experimentação. 
● Tipos de moradia. 
● Formas de organização da cidade: ruas, becos, avenidas. 
● Elementos da paisagem: naturais e construídos pela humanidade. 
● Patrimônio natural e cultural. 
● Percepção dos elementos no espaço. 
● Diferentes pessoas, espaços, tempos e culturas. 
● Animais, suas características, seus modos de vida e habitat. 
● Preservação do meio ambiente. 
● Coleta seletiva do lixo: (reciclagem); 
● Seres vivos: (ciclo e fases da vida) 
● Transformação da natureza. 
● Elementos da natureza. 
● Animais no ecossistema: cadeia alimentar. 
● Utilidade, importância e preservação da água. 
● Percepção do entorno: (Espaço físico e objetos). 
● Plantas, suas características e habitat. 
● Noções de Tempo; 
●Conceitos, formas e estruturas do mundo social e cultural. 
● História e significado do nome próprio e dos colegas. 
● Fases do desenvolvimento humano. 
● Posição corporal; 
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● Órgãos dos sentidos e sensações; 
● Os objetos, suas características, funções e transformações. 
● Recursos culturais e tecnológicos de medida de tempo. 
● Sequência temporal nas narrativas orais e registros gráficos. 
● Narrativa: coerência na fala e sequência de ideias. 
● Vida, família, casa, moradia, bairro, escola. 
● Sequenciação de objetos e fatos de acordo com critérios. 
● Identificação e utilização dos números no contexto social. 
● Lugar e regularidade do número natural na sequência numérica. 
● Noções básicas de quantidade: (muito, pouco, mais, menos, bastante, 
nenhum). 
● Noções básicas de divisão: (através de objetos concretos);. 
● Noções de cálculo mental e contagem como recurso para resolver pro-
blemas. 
● Comparação de quantidades utilizando contagem, notação numérica 
em registros convencionais e não convencionais. 
● Representação gráfica numérica. 
● Representação de quantidades de forma convencional ou não conven-
cional. 
● Identificação e utilização dos gráficos no contexto social. 
● Registros gráficos: (leitura e construção de gráficos). 
 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas proprieda-
des. 
 
● Comparar tamanhos, pesos, volumes e temperaturas de objetos, estabelecendo relações. 
● Usar características opostas das grandezas de objetos (grande/pequeno, comprido/curto) ao fa-
lar sobre eles. 
● Fazer uso de diferentes procedimentos ao comparar objetos. 
● Manipular e explorar objetos e brinquedos de materiais diversos, explorando suas características 
físicas e suas possibilidades; 
● Comparar, organizar, sequenciar, ordenar e classificar objetos e brinquedos seguindo critérios 
estabelecidos, como: (cor, forma, tamanho e outros atributos). 
● Identificar posições observar elementos no espaço: (em cima, embaixo, dentro, fora, perto, longe, 
à frente, atrás, ao lado de, primeiro, último, de frente, de costas, no meio, entre, à esquerda, à 
direita). 
● Observar e identificar no meio natural e social as formas geométricas, percebendo diferenças e 
semelhanças entre os objetos no espaço em situações diversas. 
● Colecionar objetos com diferentes características físicas reconhecendo formas de organizá-los. 
● Observar e reconhecer algumas características dos objetos produzidos em diferentes épocas e 
por diferentes grupos sociais percebendo suas transformações. 
● Manipular objetos e brinquedos explorando características, propriedades e suas possibilidades 
associativas (empilhar, rolar, transvasar, encaixar, entre outros). 
● Identificar objetos pessoais e do meio em que vive conhecendo suas características, proprieda-
des e função social para que possa utilizá-los de forma independente de acordo com suas neces-
sidades. 
● Participar de situações que envolvam a contagem de objetos, medição de massa, volume e 
tempo. 
● Reconhecer e nomear as figuras geométricas planas: triângulo, círculo, quadrado, retângulo. 
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● Estabelecer relações entre os sólidos geométricos e os objetos presentes no seu ambiente. 
● Explorar semelhanças e diferenças, comparar, classificar e ordenar (seriação) os objetos se-
guindo alguns critérios, como: (cor, forma, textura, tamanho, função); 
 
(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações 
sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 
 
● Nomear e descrever características e semelhanças frente aos fenômenos da natureza, estabe-
lecer relações de causa e efeito, levantando hipóteses, utilizando diferentes técnicas e instrumen-
tos para reconhecer algumas características e consequências para a vida das pessoas; 
● Reunir informações de diferentes fontes para descobrir por que as coisas acontecem e como 
funcionam, registrar e comunicar suas descobertas de diferentes formas: (oralmente, por meio da 
escrita, da representação gráfica, de encenações). 
● Reconhecer características geográficas e paisagens que identificam os lugares onde vivem, des-
tacar aqueles que são típicos de sua região. 
● Observar fenômenos naturais por meio de diferentes recursos e experiências. 
● Utilizar a água para satisfazer suas necessidades (hidratação, higiene pessoal, alimentação, 
limpeza do espaço). 
● Identificar os elementos e características do dia e da noite. 
● Investigar e registrar as observações a seu modo, sobre os fenômenos e mistérios da natureza. 
● Identificar os fenômenos naturais por meio de diferentes recursos e experiências. 
● Observar o céu em diferentes momentos do dia. 
● Expressar suas observações pela oralidade e registros. 
● Experimentar sensações físicas, táteis em diversas situações da rotina. 
● Participar da construção de maquetes de sistema solar utilizando materiais diversos. 
● Experienciar simulações do dia e da noite com presença e ausência de luz e sol e lua. 
● Explorar o efeito da luz por meio da sua presença ou ausência (luz e sombra). 
● Fazer registros de suas observações por meio de desenhos, fotos, relatos, escrita espontânea e 
convencional. 
● Fazer misturas, provocando mudanças físicas e químicas na realização de atividades de culiná-
ria, pinturas e experiências com água, terra, argila e outros. 
● Perceber os elementos (terra, fogo, ar e água) enquanto produtores de fenômenos da natureza 
e reconhecer suas ações na vida humana (chuva, seca, frio e calor). 
 
(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre 
a natureza, seus fenômenos, sua conservação. 
 
● Utilizar, com ou sem a ajuda do(a) professor(a), diferentes fontes para encontrar informações 
frente a hipóteses formuladas ou problemas a resolver relativos à natureza, seus fenômenos e sua 
conservação, como livros, revistas, pessoas da comunidade, fotografia, filmes ou documentários. 
● Reunir informações de diferentes fontes e, com o apoio do(a) professor(a), ler e interpretar e 
produzir registros como desenhos, textos orais ou escritos (escrita espontânea), comunicação oral 
gravada, fotografia; 
● Conhecer fontes de informações que são típicas de sua comunidade. 
● Valorizar a pesquisa em diferentes fontes para encontrar informações sobre questões relaciona-
das à natureza, seus fenômenos e conservação. 
● Ter contato com as partes das plantas e suas funções. 
● Auxiliar na construção de hortas, jardins, sementeiras, estufas e outros espaços para observa-
ção, experimentação e cuidado com as plantas. 
● Fazer registros espontâneos sobre as observações feitas nos diferentes espaços de experimen-
tação. 
● Responsabilizar-se pelo cultivo e cuidado com as plantas. 
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● Construir aquários, terrários, minhocário e outros espaços para observação, experimentação e 
cuidados com os animais. 
● Observar animais no ecossistema, modos de vida, cadeia alimentar e outras características. 
● Fazer registros espontâneos e convencionais sobre as observações feitas. 
● Participar de situações de cuidado com o meio ambiente, preservação de plantas, cuidado com 
animais, separação de lixo, economia de água, reciclagem e outros. 
● Coletar, selecionar e reaproveitar o lixo produzido no seu ambiente, compreendendo a importân-
cia de preservar a flora e a vida animal. 
● Visitar áreas de preservação ambiental. 
● Auxiliar nas práticas de compostagem. 
● Identificar, com o auxílio do professor (a), problemas ambientais em lugares conhecidos; 
● Assistir a vídeos, ouvir histórias, relatos e reportagens que abordem os problemas ambientais 
para se conscientizar do papel do homem frente a preservação do meio ambiente. 
● Disseminar na comunidade, família e bairro os conhecimentos construídos sobre o tema. 
● Observar o trajeto de casa até a escola e vice-versa, conhecendo e relatando os elementos que 
compõem a paisagem do percurso e suas modificações. 
● Desenvolver ações referentes aos cuidados com o uso consciente da água, destinação correta 
do lixo, conservação do patrimônio natural e construído a fim de contribuir com a preservação do 
meio ambiente. 
● Identificar os animais, suas características físicas e habitat. 
● Perceber que os seres vivos possuem ciclo de vida reconhecendo as diferentes fases da vida. 
● Utilizar percepções gustativas e experiências com temperatura para realizar comparações e es-
tabelecer relações compreendendo os fenômenos quente, frio e gelado. 
● Conhecer as relações entre os seres humanos e a natureza adquirindo conhecimentos sobre as 
formas de transformação e utilização dos recursos naturais. 
 
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens 
(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes. 
 
● Perceber que os números fazem parte do cotidiano das pessoas. 
● Estabelecer a relação de correspondência (termo a termo) entre a quantidade de objetos de dois 
conjuntos. 
● Utilizar ferramentas de medidas não padronizadas, como os pés, as mãos e pequenos objetos 
de uso cotidiano em suas brincadeiras, construções ou criações. 
● Utilizar mapas simples para localizar objetos ou espaços. 
● Registrar suas observações e descobertas fazendo-se entender e escolher linguagens e supor-
tes mais eficientes a partir de sua intenção comunicativa. 
● Explorar o espaço escolar e do entorno, fazendo registros de suas observações. 
● Participar de situações que envolvam a medição da altura de si e de outras crianças, por meio 
de fitas métricas e outros recursos. 
● Comparar tamanhos entre objetos, registrar suas constatações e/ou da turma. 
● Fazer registros espontâneos e convencionais sobre as observações realizadas em momentos 
de manipulação de objetos, alimentos e materiais para identificar quantidades e transformações. 
● Observar as transformações produzidas nos alimentos durante o cozimento, fazendo registros 
espontâneos e convencionais. 
● Conhecer os estados físicos da água e registrar suas transformações em diferentes contextos. 
● Manipular tintas de diferentes cores e misturá-las identificando as cores que surgem, e regis-
trando as constatações. 
● Reconhecer pontos de referência de acordo com as noções de proximidade, interioridade, late-
ralidade e direcionalidade comunicando-se oralmente e representando com desenhos ou outras 
composições, a sua posição, a posição de pessoas e objetos no espaço. 
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● Explorar instrumentos não convencionais (sacos com alimentos, saco de areia, garrafas com 
líquidos e outros) para comparar elementos e estabelecer relações entre leve e pesado. 
● Utilizar instrumentos não convencionais (garrafas, xícaras, copos, colheres e outros) para com-
parar elementos estabelecendo relações entre cheio e vazio. 
● Reconhecer em atividades de sua rotina os conceitos agora e depois, rápido e devagar, perce-
bendo que a atividade desenvolvida por si e por seus colegas acontecem com um determinado 
tempo de duração. 
● Observar em atividades da sua rotina a construção da sequência temporal: manhã/tarde, 
dia/noite, para que possa reconhecer a passagem de tempo. 
● Ajudar na elaboração do calendário de rotinas. 
● Conhecer as características e regularidades do calendário relacionando com a rotina diária e 
favorecendo a construção de noções temporais. 
● Observar noções de tempo: antes/depois, agora, já, mais tarde, daqui a pouco, hoje/ontem, ve-
lho/novo, dia da semana. 
● Explorar os conceitos básicos de valor (barato/caro), reconhecendo o uso desses conceitos nas 
relações sociais. 
● Vivenciar situações que envolvam noções monetárias (compra e venda). 
 
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 
 
● Identificar as características geométricas dos objetos, como formas, bidimensionalidade e tridi-
mensionalidade em situações de 
brincadeira, exploração e observação de imagens e ambientes e em suas produções artísticas. 
● Agrupar objetos e/ou figuras a partir de observações, por exemplo: (objetos por cor, tamanho, 
forma, massa ou outros atributos manuseios e comparações sobre suas propriedades). 
● Classificar objetos de acordo com semelhanças e diferenças. 
● Organizar materiais e brinquedos em caixas de acordo com critérios definidos. 
● Identificar e verbalizar as semelhanças e diferenças em objetos e figuras. 
● Definir critérios em jogos e brincadeiras, para que outras crianças façam a classificação de ob-
jetos. 
● Explorar o espaço por meio da percepção ampliação da coordenação de movimentos desenvol-
vendo noções de profundidade e 
analisando objetos, formas e dimensões. 
● Identificar objetos no espaço, fazendo relações e comparações entre eles ao observar suas pro-
priedades de tamanho (grande, pequeno, maior, menor) de peso (leve, pesado) dentre outras ca-
racterísticas (cor, forma, textura). 
● Explorar objetos pessoais e do meio em que vive conhecendo suas características, propriedades 
e função social para que possa utilizá-los de forma independente de acordo com suas necessida-
des. 
● Observar e comparar com seus pares as diferenças entre altura e peso. 
 
(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história 
dos seus familiares e da sua comunidade. 
 
● Identificar mudanças ocorridas com o passar do tempo, como, por exemplo, na família e na 
comunidade, usando palavras ou frases que remetem a mudanças, como “quando eu era bebê”, 
diferenciando eventos do passado e do presente. 
● Recontar eventos importantes em uma ordem sequencial. 
● Conhecer celebrações e festas tradicionais da sua comunidade. 
● Valorizar as formas de vida de outras crianças ou adultos, identificando costumes, tradições e 
acontecimentos significativos do passado e do presente. 
● Relatar fatos de seu nascimento e desenvolvimento com apoio de fotos ou outros recursos. 
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● Descrever aspectos da sua vida, família, casa, moradia, bairro. 
● Pesquisar sobre os diferentes tipos de moradia. 
● Identificar e apresentar objetos de família a outras crianças. 
● Participar de rodas de conversa falando de suas rotinas. 
● Entrevistar familiares para descobrir aspectos importantes de sua vida: (Onde nasceu? Em que 
hospital? Como foi? Quanto pesava? Quanto media? Foi amamentado? dentre outras informa-
ções); 
● Construir sua linha do tempo com auxílio da família ou do(a) professor(a), utilizando fotos. 
● Identificar quem escolheu o seu nome e de outras crianças. 
● Compreender o significado de seu nome e relatar para outras crianças. 
● Reconhecer as características do meio social no qual se insere, reconhecendo os papéis desem-
penhados pela família e escola. 
 
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o de-
pois e o entre em uma sequência. 
 
● Perceber as quantidades nas situações cotidianas; 
● Comunicar oralmente suas ideias, suas hipóteses e estratégias utilizadas em contextos de reso-
lução de problemas matemáticos. 
● Ler e nomear alguns números, usando a linguagem matemática para construir relações, realizar 
descobertas e enriquecer a comunicação em momentos de brincadeiras, em atividades individuais, 
de grandes ou pequenos grupos. 
● Realizar contagem em situações cotidianas: (quantidade de meninas e meninos da turma, de 
objetos variados, de mochilas, de bonecas entre outros objetos); 
● Contar objetos, brinquedos e alimentos e dividir entre as crianças. 
● Representar numericamente as quantidades identificadas em diferentes situações estabele-
cendo a relação entre número e quantidade. 
● Utilizar a contagem oral nas diferentes situações do cotidiano por meio de manipulação de obje-
tos e atividades lúdicas como parlendas, músicas e adivinhas, desenvolvendo o reconhecimento 
de quantidades. 
● Representar e comparar quantidades em contextos diversos (desenhos, objetos, brincadeiras, 
jogos e outros) de forma convencional ou não convencional, ampliando progressivamente a capa-
cidade de estabelecer correspondência entre elas. 
● Realizar agrupamentos utilizando como critérios a quantidade possibilitando diferentes possibili-
dades de contagem. 
● Identificar a função social do número em diferentes contextos (como quadro de aniversários, 
calendário, painel de massas e medidas, número de roupa) reconhecendo a sua utilidade no coti-
diano. 
● Compreender situações que envolvam as ideias de divisão (ideia de repartir) com base em ma-
teriais concretos, ilustrações, jogos e brincadeiras para o reconhecimento dessas ações em seu 
cotidiano. 
● Elaborar e resolver problemas que envolvam as ideias de adição e subtração com base em 
materiais manipuláveis, registros espontâneos e/ou convencionais jogos e brincadeiras para reco-
nhecimento dessas situações em seu dia a dia. 
● Ter contato e utilizar de noções básicas de quantidade: (muito/pouco, mais/menos, um/ne-
nhum/muito); 
● Reconhecer posições de ordem linear como “estar entre dois”, (direita/esquerda, frente/atrás). 
● Estabelecer a relação de correspondência (termo a termo) a quantidade de objetos de dois con-
juntos; 
● Identificar o que vem antes e depois em uma sequência de objetos, dias da semana, rotina diária 
e outras situações significativas. 
● Identificar a sequência numérica até 9 ampliando essa possibilidade. 
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● Comparar quantidades por estimativa ou correspondência biunívoca. 
● Participar de situações em que seja estimulada a realizar o cálculo mental através de situações 
simples de soma e subtração. 
 
(EI03ET08) Expressar medidas (massa, altura), construindo gráficos básicos. 
 
● Usar unidades de medidas convencionais ou não em situações nas quais necessitem comparar 
distâncias ou tamanhos. 
● Medir comprimentos utilizando passos e pés em diferentes situações (jogos e brincadeiras). 
● Utilizar a justaposição de objetos, fazendo comparações para realizar medições. 
● Usar gráficos simples para comparar quantidades. 
● Representar quantidades (quantidade de meninas, meninos, objetos, brinquedos, bolas e outros) 
por meio de desenhos e registros gráficos (riscos, bolinhas, numerais e outros). 
● Comparar quantidades identificando se há mais, menos ou a quantidade é igual. 
● Realizar contagem oral por meio de diversas situações do dia a dia, brincadeiras e músicas que 
as envolvam. 
● Construir gráficos a partir dos registros de medições de altura, massa e registros de quantidades. 
● Ler gráficos coletivamente; comparar informações apresentadas em gráficos. 
● Compreender a utilização social dos gráficos e tabelas por meio da elaboração, leitura e inter-
pretação desses instrumentos como forma de representar dados obtidos em situações de contexto 
da criança. 

 
INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

As interações e brincadeiras na Educação Infantil assumem um papel fundamental no pro-

cesso do desenvolvimento global da criança. Através delas desenvolvem-se atenção, imitação, 

imaginação, motricidade, socialização, entre outros, além de formar sua identidade e personali-

dade, essas habilidades serão importantes para o futuro. Sendo eixos fundamentais para o desen-

volvimento da criança as interações e brincadeiras, proporcionam experiências e vivências nas 

quais as crianças constroem e se apropriam de conhecimento que permitem diversas aprendiza-

gens e desenvolvimentos.  

Este tema é de extrema importância tanto que se encontram amplamente elencados nos 

documentos norteadores:  Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Síntese das Diretrizes Cur-

riculares da Educação Infantil (CNE) Mais adiante a Base Nacional Comum Curricular (2017), apre-

senta o brincar como um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil: 

 
“Brincar cotidianamente de diversas formas” em diferentes espaços e tempo [...] ampliando e 
diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, suas 
criatividades, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, só-
cias e relacionais.” (BRASIL, 2017, p.38). 

 

Atualmente as famílias estão menores, os espaços físicos reduzidos e as brincadeiras cen-

tralizadas na tecnologia, sendo na escola o lugar onde a criança terá um envolvimento mais efetivo 

com outras crianças e com diferentes brincadeiras. 

Cada criança tem sua bagagem cultural, que ao longo do tempo veio passando por mudan-

ças, e na educação infantil é que acontece o resgate das brincadeiras de roda, casinha, pega-pega, 

jogos simbólicos entre outros, proporcionando a elas brincadeiras contrárias que o sedentarismo 

virtual vem oferecendo. 
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Sujeito histórico e de direito, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 
cultura (BRASIL, 2007, p.12) 

 

O educador assume o papel fundamental na apresentação e mediação de jogos e brincadei-

ras, participando muitas vezes ativamente dessas interações.  

(...) O adulto pode auxiliar nesse processo na hora de dar ideias, sugerir novas atividades, 
estimular e principalmente na hora de brincar junto, por mais que o brincar seja um momento 
único das crianças, é importante que o professor ou responsável esteja presente e possa inte-
ragir auxiliando no desenvolvimento infantil e dando suporte à criança. (RIBEIRO; COELHO, 
p. 269) 

 

Outro fator importante é proporcionar diferentes ambientes onde as crianças possam brincar 

e criar suas brincadeiras para que elas tenham contato com diferentes materiais e texturas como 

areia, grama, piso, cabanas, elevações, etc. Também nesse contexto oportunizar as crianças cria-

ções com diferentes materiais estimulando a imaginação, criatividades e autonomia. 

Diante do exposto, observa-se a importância das interações e das brincadeiras na Educação 

Infantil, como estas ajudam no desenvolvimento motor, intelectual, social e psíquico do educando 

estimulando a imaginação, criatividade e desenvolvimento, tanto pessoal quanto coletivo.  
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2. ENSINO FUNDAMENTAL 
 

2.1 ARTE 
 
 

2.1.1 TEXTO INTRODUTÓRIO 
 

A proposta do projeto curricular na disciplina de arte do município de Porto União é um 

importante passo para a construção e planejamento educacional do município, bem como para 

sinalizar os percursos didáticos e metodológicos a serem percorridos pelos professores no intuito 

do desenvolvimento de uma educação pública de qualidade. Esta proposta contou com a participa-

ção e colaboração de diversos educadores, bem como da equipe da Secretaria Municipal de Edu-

cação, e se pautou numa concepção de escola pública que a considera como um dos espaços de 

maior relevância no que tange a promover as garantias a cidadania plena dos estudantes, deste 

modo, compreende-se que ela seja decorrente do direito a aprendizagem de qualidade. Este docu-

mento, portanto, visa consolidar um espaço democrático perene que promova a interação entre os 

preceitos previstos na Base Nacional Comum, e a realidade social vivenciada no município de Porto 

União. 

Compreende-se que a arte-educação vem sofrendo mudanças expressivas em seu campo 

de estudo nas últimas décadas e esta diretriz curricular é mais um passo para melhor acompanhar 

e participar historicamente deste processo. Como proposição inicial, aborda-se os aspectos diver-

sificados acerca do ensino de Arte, os quais considera-se como essenciais para o direcionamento 

dos estudos realizados pelos professores para o desenvolvimento de suas propostas de trabalho. 

Este documento, além de indicar uma série de propostas para fomentar o olhar investigativo do 

educador, apresenta os eixos estruturantes ao ensino de Arte, bem como quadros de sugestões de 

capacidades/habilidades e conhecimentos disciplinares para o ensino das expressões artísticas e 

orientações metodológicas como meio de estruturar a construção de cada etapa do processo de 

aprendizagem. 

A Arte faz parte da existência humana e pode ser considerada uma das formas mais primi-

tivas de significar o mundo e, para tal, diferentemente das ciências que utilizam a linguagem verbal 

propositiva, ela usa, além da palavra, cores, sons, formas, movimentos, criando uma identidade 

única na maneira de atribuir sentidos às coisas, caracterizando-se como polissêmica por natureza. 

Portanto, conceitos como identidade/ alteridade, criação/ processo criador, brincadeira/ jogo/ movi-

mento, imaginação, autoria/ autonomia inferem para além da didática os direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento da arte, e seus eixos estruturantes. Quanto mais estes elementos 
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estiverem presentes na escola, mais plenas tornam-se as interações entre a criança e as experiên-

cias, os saberes e fazeres da música, das artes visuais, do teatro e da dança, ou seja, das lingua-

gens artísticas. 

A Arte só pode ser apreendida/aprendida pela mediação de outras pessoas – colegas, pro-

fessores, artistas –, ou materiais/instrumentos frutos da criação humana, como livros, filmes etc. 

É importante perceber que o “contato” – esporádico, sem observação atenta, e sem medi-

ação por parte dos professores – com lápis de cor, tintas, pincéis, argila e outros materiais não 

basta para assegurar às crianças seus direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento em 

artes visuais; e que cantar canções, hinos e músicas, ou tocar algum instrumento também não 

garante seus direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento em música. Da mesma 

forma, ensaiar textos e coreografias para apresentações diversas nas escolas não são suficientes 

para efetivar os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças nas lingua-

gens do teatro ou da dança. O que se defende é que se vá além. Não é o caso de menosprezar 

estas ações, mas, sim de trazer perspectivas metodológicas e didáticas que se efetivem como 

práticas educativas, a partir de um leque de propostas visuais, sonoras, dramáticas e corporais. 

O que há de mais específico no trabalho com arte na escola é justamente a experiência 

estética, compreendida como as possibilidades de estesia e fruição, produção e criação nas suas 

diferentes linguagens (teatro, música, dança e artes visuais) – nunca descoladas da identidade/ 

alteridade, criação/ processo criador, ludicidade, imaginação, criticidade, reflexão, expressão e au-

toria/ autonomia. 

As dimensões da autonomia, criação, imaginação, ludicidade, autoria, identidade, alteri-

dade que também fundamentam o trabalho com arte nos anos iniciais do ensino fundamental já 

foram explicitadas anteriormente. 

Na experiência estética a significação não está no objeto, naquele que o produziu, ou ainda 

no que o contempla, mas na triangulação entre estes três (objeto, produtor, contemplador), estabe-

lecendo um tipo específico de relação de diálogo, num movimento ininterrupto de ir e vir aproximar 

e distanciar, perceber o todo e as partes, remetendo a sensações, memórias e imagens diversas. 

Diferentemente do que se faz na vida cotidiana, a experiência estética é aquela que faz 

entender que o ser humano conhece o mundo pela percepção e experiência do mundo sensível. 

Ainda neste contexto, cabe sublinhar que a experiência estética, na escola, não visa estimular a 

formação de artistas – sejam eles músicos, artistas plásticos, atores ou dançarinos – mas tornar os 

sujeitos mais sensíveis, apreciadores, conhecedores e criadores nas/ das diferentes linguagens e 

expressões humanas. 
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Assim como na vida, a experiência estética deve ter lugar nas práticas pedagógicas de 

maneira orgânica e não apenas em momentos isolados das aulas de arte. Neste sentido, as práti-

cas educativas devem estar integradas as manifestações artístico-culturais e promover o diálogo 

entre várias formas e linguagens da arte, convidar a comunidade escolar a participar de práticas 

diversas que favoreçam o desenvolvimento da sensibilidade estética. Ainda nesta direção, cabe a 

ideia de que é preciso não aceitar os pressupostos sociais que envolvem as questões sobre talento, 

dom e inspiração, bem como aqueles referentes à arte como puro fazer ou ativismo. 

O ensino da Arte deve articular, de forma indissociável, e simultânea, seis dimensões de 

conhecimento que caracterizam a singularidade da experiência estética: “estesia”, “fruição”, “ex-

pressão”, “criação”, “reflexão” e “crítica”. Vale ressaltar que não existe nenhuma hierarquia entre 

estas dimensões, tampouco uma ordem necessária para trabalhar com elas no campo didático. 

A dimensão “estesia” é relativa às condições para que o estudante experimente o espaço, 

o som, a imagem, o corpo e os materiais articulando a sensibilidade e a percepção, tomadas como 

uma forma de conhecer. 

A “fruição” implica na apreciação estética de distintas experiências sensíveis e de produ-

ções artísticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos. 

A “expressão” diz respeito às possibilidades de experimentar formas de manifestação a 

partir da exploração, do espaço, do tempo, do corpo, dos materiais, das imagens e das tecnologias. 

A “criação” individual e/ou coletiva resulta da atitude intencional do sujeito, que confere 

materialidade estética a sua subjetividade, aos sentimentos, ideias, imaginações, invenções, dese-

jos, representações e proposições em acontecimentos e produções artísticas. 

A “reflexão” se refere, ao exercício realizado pelo sujeito acerca das fruições, experiências 

e explorações criativas, artísticas e culturais. 

A “crítica” proporciona condições para que o estudante estabeleça relações entre as expe-

riências de manifestações artísticas e culturais vividas e conhecidas favorecendo um estranha-

mento ante o mundo e projetando o sujeito na direção de algo novo para se favorecer e impulsionar 

a concretização dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos educandos em 

arte deve-se buscar uma perspectiva que integre as dimensões da teoria e da prática de forma 

cada vez mais articulada. 

Diante disso, é preciso assumir o compromisso de pensar nos educandos e nos professo-

res como sujeitos de direito de reflexão crítica e acesso à formação permanente com oportunidades 

de apreciação, reflexão e de criação sobre as diversas linguagens artísticas, tendo em vista o 
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estudo e a pesquisa para conhecer, criar e recriar os saberes estéticos e artísticos, tão presentes 

na vida e sempre em transformação. 

Enfim, a proposta é oportunizar a experiência estética aos educandos, não apenas para 

ampliar seus conhecimentos sobre a arte, mas também os modos de se relacionar consigo, com 

os outros e com o mundo. 

Os segmentos das áreas das artes como: artes visuais, teatro, dança, música pressupõe 

um investimento nos alunos em suas singularidades e a valorização dos seus diferentes saberes 

prévios e, consequentemente, requer um currículo que respeite sua diversidade e pluralidade cul-

turais. Este currículo deve ser traduzido em planejamentos dinâmicos e interdisciplinares, elabora-

dos coletivamente, de forma a assegurar a organicidade e o cumprimento das finalidades do pro-

cesso. 

 

PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS: FRUIR, CONTEXTUALIZAR E EXPERIMENTAR 

Utiliza-se a abordagem teórica e metodológica sistematizada por Ana Mae Barbosa na dé-

cada de 1980, que é uma proposta estratégica de construção de conhecimento em Arte que se 

refere à reflexão crítica e à compreensão histórica, social e cultural da arte nas sociedades, bem 

como à elaboração da experimentação artística. Nesse sentido, sintetizando essa proposta, três 

elementos são indispensáveis no ensino da arte: o experimento, a fruição e a contextualização da 

obra de arte no tempo e espaço. Esses elementos desenvolvidos conjuntamente, e a partir das/com 

as culturas dos sujeitos, em conexão com suas respectivas vidas, fazem da arte-educação seu 

principal motivo de existir e se efetivam no processo de formação humana. 

Compreende-se que essa abordagem triangular, tomada como um referencial possível, é 

uma possibilidade concreta do trabalho educacional em arte, pois, leva em consideração as diver-

sas possibilidades de expressão abordadas pela abrangência dos objetos artísticos e as especifi-

cidades educacionais de formação que a escola exige do educador. 

Deste modo, se “Contextualizar é estabelecer relações. Neste sentido, a contextualização 

no processo ensino-aprendizagem é a porta aberta para a interdisciplinaridade” (BARBOSA, 1998, 

p.38). A discussão acerca dos elementos que circundam o ensino da arte, em vários prismas pos-

síveis (ideológico, político, social, econômico, mitológico, etc.), deve levar em consideração a con-

cepção e a concretização do objeto artístico, a sua condição estrutural, e a sua relação com os 

elementos históricos da contemporaneidade. Morin (2001, p.12) postula tal abrangência interrela-

cional como a “necessidade de promover o conhecimento capaz de apreender problemas globais 

e fundamentais para neles inserir os conhecimentos parciais e locais.” Partindo do pressuposto de 
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que “As sociedades, em seu tempo e espaço, estão intrinsecamente unidas aos objetos artísticos 

que produziram e produzem” (ANDRADE, 2006, p.22), entendemos que a fruição, inicialmente per-

cebida como ato de prazer, irá propiciar outras percepções do objeto que não prescindirão do co-

nhecimento em constante construção. 

Dessa forma, a fruição pressuporá conhecimento e consequente correlação de elementos 

contextuais. Assim, o contato e a percepção acerca dos elementos manifestos no tema de estudo 

propiciarão uma ampliação qualitativa do olhar discriminador e igualmente questionador de nossos 

educandos. 

Por fim, o experimento da expressão artística, ou seja, a construção do educando a partir 

de materiais e experiências que adquiram significados dentro de um contexto, poderá despertar um 

conjunto de habilidades e competências que propiciarão uma relação mais íntima e crítica com o 

fazer artístico. Segundo Barbosa (1998, p.39), “O erro mais grave é o de restringir o fazer artístico, 

parte integrante da triangulação, à realização de obras”, ou seja, preconizar a ideia de cópia ou 

imitação como atributos desejáveis à expressão individual. 

Entendemos que a experimentação que, como os outros dois eixos, não possui ordem den-

tro do trabalho, deve propiciar uma rede de construção de conhecimentos baseados no contato 

direto com experimentações estéticas de relevância para o tema abordado. E que o educando pode 

inferir e discutir seus próprios posicionamentos, bem como suas interlocuções, de maneira estética, 

com o fito de construir suas próprias percepções reflexivas em decisões empíricas. 

Portanto, inúmeros são os caminhos possíveis de referência de trabalho para o arte-edu-

cador, uma vez que, “Nem a contextualização a que se refere a abordagem triangular nem a peda-

gogia do questionamento se fazem através de algo que se assemelhe a um receituário, ou uma 

cartilha.” (BARBOSA, 2005, p.12). Neste contexto, esse documento não se propõe a determinar 

práticas ou encaminhamentos engessados, mas, ser um direcionador de práticas alusivas a auto-

nomia docente, tanto para a construção de seus planejamentos, quanto para a realização de efeti-

vas práticas didáticas e pedagógicas voltadas a construção de uma educação pública de qualidade. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, Fabrício. Arte-educação: emoção e racionalidade. São Paulo: Annablume, 2006. 

 

BARBOSA, Ana Mae (Org.). Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo: Cortez, 

2003. 

 

BARBOSA, Ana Mae. Arte-educação no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

 

 



 

104 
 

 

 

BARBOSA, Ana Mae (Org.). Arte-educação: leitura no subsolo. São Paulo, Cortez, 2002. 

 
BARBOSA, Ana Mae. Artes visuais: da exposição à sala de aula. São Paulo: EDUSP, 2006. 

 

BARBOSA, Ana Mae. Arte educação contemporânea: consonâncias internacionais. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

 

BARBOSA, Ana Mae. Tópicos utópicos. Belo Horizonte: C/Arte, 1998. 

BOUGHTON, Doug. Avaliação: da teoria à prática. In: BARBOSA, Ana Mae. arte/educação con-

temporânea: consonâncias internacionais. São Paulo: Cortez, 2005. 

 
BOAL, A. Jogos para atores e não atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.  
 
BOAL, A. Teatro do oprimido e outras poéticas políticas. Rio de Janeiro:  
 
BOSI, A. Reflexões sobre a arte. São Paulo: Ática, 1991.  
 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curri-
cular. Brasília, DF: MEC, 2017. 

 
BRASIL. Leis, decretos, etc. Lei n. 9394/96: lei de diretrizes e bases da educação nacional, LDB. 
Brasília, 1996.  
 
BRASIL. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promul-

gada em 5 de outubro de 1988. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso: 4 dez. 2012.  

 

BRASIL. Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 dez. 1996, p. 27833-27841. 

 

BRASIL. Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória 

a partir dos 6 (seis) anos de idade. Presidência da República, Congresso Nacional. Diário Oficial 

da União, Brasília, 7 de fevereiro de 2006, p. 1.  

 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Ensino fundamental de nove 

anos: Orientações Gerais. Brasília, 2004. Disponível em    

 http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/noveanorienger.pdf. Acesso em: 3 dez. 2012.  

 

 



 

105 
 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Ensino fundamental de nove 

anos: orientações pedagógicas para a inclusão das crianças de seis anos de idade. 2. ed. 

Brasília, 2007. Disponível em:  

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/ensifund9anobasefinal.pdf> Acesso em: 3 dez. 

de 2012.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Indagações sobre currículo. 

Brasília, 2007. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag5.pdf>. 

Acesso em: 3 dez. 2012.  

 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. A criança de seis anos, a lin-

guagem, a escrita e o ensino fundamental de nove anos: orientações para o trabalho com a 

linguagem escrita em turmas de crianças com até 6 anos de idade. 1ª Edição, Brasília, 2009. 

Disponível em:  

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624:ensino-funda-

mental-publicacoes&catid=195:seb-educacao-basica>. Acesso em: 3 dez. 2112.  

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Básica. Parecer nº 22, de 17 de 

dezembro de 1998. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer CNE/CEB 

22/1998. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de março de 1999, Seção 1, p. 8.  

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Básica. Parecer nº 18, de 15 de 

setembro de 2005. Orientações para a matrícula das crianças de 6 (seis) anos de idade no Ensino 

Fundamental obrigatório, em atendimento à Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, que altera os 

Arts. 6º, 32 e 87 da Lei nº 9.394/1996. Parecer CNE/CEB 18/2005. Diário Oficial da União. Brasí-

lia, 7 de outubro de 2005.  

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Básica. Parecer nº 5, de 1º de 

fevereiro de 2007 (reexaminado pelo Parecer CNE/CEB nº 7/2007). Consulta com base nas Leis 

nº 11.114/2005 e n° 11.274/2006, que tratam do Ensino Fundamental de nove anos e da matrícula 

obrigatória de crianças de seis anos no Ensino Fundamental. Disponível em: <http://por-

tal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensino-fundamen-

tal&Itemid=859>. Acesso: 3 dez. 2012.  

 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Básica. Parecer nº 7, de 19 de 
abril de 2007: Reexame do Parecer CNE/CEB nº 5/2007, que trata da consulta com base nas Leis 
nº 11.114/2005 e n° 11.274/2006, que se referem ao Ensino Fundamental de nove anos e à matrí-
cula obrigatória de crianças de seis anos no Ensino Fundamental. Parecer CNE/CEB 7/2007. Diário 
Oficial da União. Brasília, 9 de julho de 2007. 
 
SANTA CATARINA. Secretaria Estadual de Educação. Proposta Curricular: uma contribuição 
para a Escola Pública do Pré- Escolar, 1º Grau, 2º Grau e Educação de Adultos. Florianópolis: 
IOESC, 1991a. 
 
SANTA CATARINA: Secretaria de Estado da Educação. Proposta Curricular: Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Médio: Temas Multidisciplinares Florianópolis: COGEN, 1998b. 
 

 



 

106 
 

 

SANTA CATARINA. Fundação Catarinense de Educação Especial. Avaliação do processo de 

integração de estudantes com necessidades especiais na rede estadual de ensino de Santa 

Catarina no período de 1988 a 1997. São José: FCEE, 2002a. 

 
SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Educação. Avaliação: As avaliações de larga escala 
e suas contribuições ao processo de ensino e aprendizagem. Florianópolis: SED, 2014. 
 

 
 

  

 



 

107 
 

 

2.1.2 QUADRO ORGANIZADOR:  ARTE 1º e 2º ANO 
 

ARTE 1º e 2º ANO 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

HABILIDADES 
OBJETOS DE  

CONHECIMENTO  CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

ARTES VI-
SUAIS 

 

(EF15AR01) Identificar e 

apreciar formas distintas 

das artes Visuais tradi-

cionais, cultivando a per-

cepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e 

o repertório imagético. 

 

(EF15AR02) Explorar e 

reconhecer elementos cons-

titutivos das artes Visuais 

(ponto, linha, forma, cor, 

espaço, movimento etc.). 

 

(EF15AR04) Experimentar 

diferentes formas de ex-

pressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadri-

nhos, dobradura, escultura, 

modelagem), fazendo uso 

sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e 

técnicas convencionais e 

não convencionais. 

 

(EF15AR05) Experimentar 

a criação em artes Visuais 

de modo individual, cole- 

tivo e colaborativo, explo-

rando diferentes espaços da 

escola e da comunidade.  

 

(EF15AR06) Dialogar sobre 

a sua criação e as dos 

colegas, para alcançar sen- 

tidos plurais. 

 

 

Matrizes estéticas (arte 

rupestre, história da arte)  

Elementos formais (ponto, 

linha, textura, cor, formas, 

composição, figura) 

 

Técnicas artísticas (dese-

nho, pintura, dobradura, 

colagens.) 

 

Arte afro-brasileira e in-

dígena. 

 

Figuras humanas (auto 

retrato, retrato, pinturas 

famosas). 

 

 

 

Identifica e aprecia 

formas distintas das 

artes visuais. 

 

Explora e reconhece 

os elementos formais 

das artes visuais. 

 

Cria diferentes ex-

pressões artísticas. 

 

Faz uso de materiais 

convencionais e não 

convencionais em su-

as criações. 

 

Participa individual e 

coletivamente de ex-

perimentações artís-

ticas e culturais. 

 

Dialoga sobre a sua 

produção e as dos 

colegas, para alcan-

çar sentidos plurais. 

 



 

108 
 

 

 

 

DANÇA 

 

 

(EF15AR08) Experimentar 

e apreciar formas distintas 

de manifestações da dança 

presentes em diferentes 

contextos, cultivando a per-

cepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e 

o repertório corporal. 

 

(EF15AR09) Estabelecer 

relações entre as partes do 

corpo e destas com o todo 

corporal na construção do 

movimento dançado. 

 

(EF15AR10) Experimentar 

diferentes formas de orien-

tação no espaço (desloca-

mentos, planos, direções, 

caminhos etc.) e ritmos de 

movimento (lento, mode-

rado e rápido) na construção 

do movimento dançado. 

 

(EF15AR11) Criar e impro-

visar movimentos dan-

çados de modo individual, 

coletivo e colaborativo,    

considerando os aspectos 

estruturais, dinâmicos e 

expressivos dos elementos 

constitutivos do movimento, 

com base nos códigos de 

dança. 

(EF15AR12) Discutir, com 

respeito e sem preconceito, 

as experiências pessoais e 

coletivas em dança vivenci-

adas na escola, como fonte 

para a construção de voca-

bulários e repertórios pró-

prios. 

 

Conhecimento corporal – 

de si e do outro - isolado  e 

em conjunto. 

 

Espaço e corpo (desloca-

mentos, planos, direções, 

caminhos). 

 

Ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido). 

Improvisação. 

 

Danças populares (regio-

nais e folclóricas). 

 

 

Participou e apreciou 

as formas distintas de 

manifestações da 

dança. 

 

Estabelece relações 

entre seu tonus cor-

poral e a construção 

do movimento dan-

çado. 

 

Realiza diferentes  

formas de orientação 

no espaço.  

 

Cria e improvisa mo-

vimentos dançados 

de modo individual, 

coletivo e colabora-

tivo. 

 

Discute com respeito 

e sem preconceito, as 

experiências pesso-

ais e coletivas em 

dança vivenciadas 

na escola.  

MÚSICA 
  

Gêneros de expressão 

 

Identifica e aprecia 
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(EF15AR13) Identificar e 

apreciar criticamente diver-

sas formas e gêneros de  

expressão musical, reco-

nhecendo e analisando os 

usos e as funções da 

música  em diversos con-

textos de circulação, em 

especial, aqueles da vida 

cotidiana.  

 

(EF15AR14) Perceber e 

explorar os elementos cons-

titutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melo-

dia, ritmo etc.), por meio de 

jogos, brincadeiras, can-

ções e práticas diversas de 

composição/criação, execu-

ção e apreciação musical.  

 

(EF15AR15) Explorar fon-

tes sonoras diversas, como 

as existentes no próprio 

corpo (palmas, voz, percus-

são corporal), na natureza e 

em objetos cotidianos, reco-

nhecendo os elementos 

constitutivos da música e as 

características de instru-

mentos musicais variados. 

musical (popular, erudita, 

folclórica, étnica e música 

infantil).  

 

Elementos constitutivos 

do Som (altura, duração, 

intensidade e timbre) e 

elementos constitutivos 

da Música (andamento, 

melodia e ritmo). 

 

Experimentação de fontes 

sonoras convencionais 

(instrumentos musicais) e 

não Convencionais (sons 

do corpo, da natureza, do 

cotidiano e qualquer 

objeto que possa emitir 

um som). 

 

Composição e/ou impro-

visação de músicas utili-

zando a voz, os sons do 

corpo, instrumentos musi-

cais e qualquer objeto que 

emite som. 

 

Música experimental e 

artistas desta temática. 

criticamente diversas 

formas e gêneros  de 

expressão musical. 

 

Percebe e explora os 

elementos constitu-

tivos da música. 

 

Explora fontes sono-

ras diversas. 

TEATRO 
 

(EF15AR18) Reconhecer e 

apreciar formas distintas de 

manifestações do teatro 

presentes em diferentes 

contextos, aprendendo a ver 

e a ouvir histórias dramati-

zadas e cultivando a perce-

pção, o imaginário, a capa-

cidade de simbolizar e o 

repertório ficcional. 

 

(EF15AR19) Descobrir tea-

tralidades na vida cotidiana, 

Elementos da linguagem 

teatral: espaço, persona-

gem, ação e improvisação.  

Expressão corporal 

Expressão vocal.  

O jogo teatral.  

A imitação e o faz de conta.  

Histórias dramatizadas.  

Reconhece e aprecia 

formas distintas de 

manifestações do te-

atro. 

Desenvolveu a capa-

cidade de ver e ouvir 

histórias dramatiza-

das. 

Identifica elementos 

teatrais na vida cotidi-

ana. 
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identificando elementos tea-

trais (variadas entonações 

de voz, diferentes fisicali-

dades, diversidade de per- 

sonagens e narrativas etc.). 

(EF15AR20) Experimentar 

o trabalho colaborativo, co-

letivo e autoral em improvi-

sações teatrais e processos 

narrativos criativos em tea-

tro, explorando desde a te-

atralidade dos gestos e das 

ações do cotidiano até ele-

mentos de diferentes matri-

zes estéticas e culturais.  

(EF15AR21) Exercitar a 

imitação e o faz de conta, 

ressignificando objetos e fa-

tos e experimentando-se no 

lugar do outro, ao compor e 

encenar acontecimentos cê-

nicos, por meio de músi-

cas, imagens, textos ou ou-

tros pontos de partida, de 

forma intencional e refle-

xiva.  

(EF15AR22) Experimentar 

possibilidades criativas de 

movimento e de voz na cri-

ação de um personagem te-

atral, discutindo estereóti-

pos. 

Técnicas diversas (jogos 

dramáticos, teatro de som-

bras, teatro de objetos, de-

boches, fantoches, másca-

ras teatrais, mimicas, etc.). 

Participa do trabalho 

colaborativo, coletivo 

e autoral em improvi-

sações teatrais e pro-

cessos narrativos cri-

ativos do teatro. 

Exercita a imitação e 

o faz de conta, res-

significando objetos 

e fatos e experimen-

tando-se no lugar do 

outro, ao compor e 

encenar aconteci-

mentos cênicos, por 

meio de músicas, 

imagens, textos ou 

outros pontos de par-

tida, de forma intenci-

onal e reflexiva. 

Experimenta possibili-

dades criativas de 

movimento e de voz 

na criação de um 

personagem teatral. 

 
 

2.1.3 QUADRO ORGANIZADOR:  ARTE 3º ao 5º ANO 
 

ARTE 3º ao 5º ANO 
 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

HABILIDADES OBJETOS 
 DE  

CONHECIMENTO  

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

ARTES VI-
SUAIS 

 

(EF15AR01) Identificar e 

apreciar formas distintas 

 

Elementos da linguagem 

visual: Formas geomé-

 

Estudante: 
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das artes Visuais tradicio-

nais, cultivando a percep-

ção, o imaginário, a capaci-

dade de simbolizar e o 

repertório imagético. 

 

 

(EF15AR02) Explorar e re-

conhecer elementos cons-

titutivos das artes Visuais 

(ponto, linha, forma, cor, 

espaço, movimento etc.).  

 

(EF15AR03) Reconhecer e 

analisar a influência de dis-

tintas matrizes estéticas e 

culturais das artes Visuais 

nas manifestações artísti-

cas das culturas locais e 

regionais. 

 

(EF15AR04) Experimentar 

diferentes formas de ex-

pressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadri-

nhos, dobradura, escultura, 

modelagem), fazendo uso 

sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e 

técnicas convencionais e 

não convencionais.  

 

(EF15AR05) Experimentar 

a criação em artes Visuais 

de modo individual, coleti-

vo e colaborativo, exploran-

do diferentes espaços da 

escola e da comunidade.  

 

(EF15AR06) Dialogar so-

bre a sua criação e  as dos 

colegas, para alcançar 

sentidos plurais. 

tricas e orgânicas, cores, 

espaço, linhas e movi-

mento e outros. 

 

Arte local, regional, nacio-

nal e de vanguarda. 

 

Espaços culturais da 

cidade, valorizando o pa-

trimônio histórico muni-

cipal. 

 

 

Experiências individuais e 

coletivas a partir de dife-

rentes formas de expres-

são artística (desenho, 

pintura, colagem, gravura, 

escultura, HQs, dobradu-

ras, etc) de modo a 

ampliar o processo de 

produção e apropriação 

em arte. 

Fotografia, charges, ci-

nema, gravuras e outras. 

Arte urbana (Grafite, arte 

muralista) 

Arte circense.  

Introdução e conceitos de 

algumas categorias do sis-

tema das artes visuais 

(museus, galerias, institui-

ções, artistas, artesãos, 

curadores, etc.), reconhe-

cendo e valorizando o patri-

mônio cultural material e 

imaterial. 

 Arte afro-brasileira. 

 Arte indígena 

Identifica e aprecia 

formas distintas das 

artes visuais. 

 

Explora e reconhece 

os elementos for-

mais das artes 

visuais. 

 

Cria diferentes ex-

pressões artísticas. 

 

Faz uso de materiais 

convencionais e não 

convencionais em 

suas criações. 

 

Participa individual e 

coletivamente de ex-

perimentações artís-

ticas e culturais. 

 

Dialoga sobre a sua 

produção e as dos 

colegas, para alcan-

çar sentidos plurais. 

DANÇA 
 

(EF15AR08) Experimentar  Ritmo de movimentos 
 

Estudante: 
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e apreciar formas distintas 

de manifestações da dança 

presentes em diferentes 

contextos, cultivando a 

percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e 

o repertório corporal.  

 

(EF15AR09) Estabelecer 

relações entre as partes do 

corpo e destas com o todo 

corporal na construção do 

movimento dançado. 

 

(EF15AR10) Experimentar 

diferentes formas de orien-

tação no espaço (desloca- 

mentos, planos, direções, 

caminhos etc.) e ritmos de 

movimento (lento, modera-

do e rápido) na construção 

do movimento dançado. 

 

(EF15AR11) Criar e impro-

visar movimentos dança-

dos de modo individual, 

coletivo e colaborativo, 

considerando os aspectos 

estruturais, dinâmicos e 

expressivos dos elementos 

constitutivos do movime-

nto, com base nos códigos 

de dança.  

 

(EF15AR12) Discutir, com 

respeito e sem preconceito, 

as experiências pessoais e 

coletivas em dança viven-

ciadas na escola, como 

fonte para a construção de 

vocabulários e repertórios 

próprios. 

(lento, moderado e rápido).  

Orientação espacial (des-

locamentos, planos, dire-

ções, caminhos entre ou-

tros). 

Integração entre o corpo, o 

movimento e o espaço na 

dança. 

 Códigos de danças (posici-

onamentos, tempo e mar-

cação rítmica). 

 

Identifica e aprecia 

formas distintas das 

artes visuais. 

 

Explora e reconhece 

os elementos formais 

das artes visuais. 

 

Cria diferentes ex-

pressões artísticas. 

 

Faz uso de materiais 

convencionais e não 

convencionais em su-

as criações. 

 

Participa individual e 

coletivamente de ex-

perimentações artísti-

cas e culturais. 

 

Dialoga sobre a sua 

produção e as dos 

colegas, para alcan-

çar sentidos plurais. 

 

Participou e apreciou 

as formas distintas de 

manifestações da 

dança. 

 

Estabelece relações 

entre seu tonus cor-

poral e a construção 

do movimento dan-

çado. 

 

Realiza diferentes for-

mas de orientação no 

espaço.  

 

Cria e improvisa mo-

vimentos dançados 

de modo individual, 
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coletivo e colabo-

rativo. 

 

Discute com respeito 

e sem preconceito, 

as experiências pes-

soais e coletivas em 

dança vivenciadas 

na escola. 

MÚSICA 
 

(EF15AR13) Identificar e 

apreciar criticamente diver-

sas formas e gêneros de 

expressão musical, reco-

nhecendo e analisando os 

usos e as funções da 

música em diversos contex-

tos de circulação, em 

especial, aqueles da vida 

cotidiana.  

 

(EF15AR14) Perceber e 

explorar os elementos 

constitutivos da música 

(altura, intensidade, timbre, 

melodia, ritmo etc.), por 

meio de jogos, brincadei-

ras, canções e práticas 

diversas de composição/ 

criação, execução e apre-

ciação musical.  

 

 

(EF15AR15) Explorar fon-

tes sonoras diversas, como 

as existentes no próprio 

corpo (palmas, voz, per-

cussão corporal), na natu-

reza e em objetos cotidi-

anos, reconhecendo os 

elementos constitutivos da 

música e as características 

de instrumentos musicais 

variados. 

 

 

Gêneros de expressão 

musical (popular, erudita, 

folclórica, étnica e música 

infantil).  

 

Elementos constitutivos 

do Som (altura, duração, 

intensidade e timbre) 

 

Elementos constitutivos 

da Música (andamento, 

melodia e ritmo).  

 

Experimentação de fontes 

sonoras convencionais 

(instrumentos musicais) e 

não convencionais (sons 

do corpo, da natureza, do 

cotidiano e qualquer objeto 

que possa emitir um som). 

 

Possibilitar a experiência 

com a escrita não conven-

cional a partir da grafia 

do som por meio da 

criação de símbolos diver-

sos (linhas, pontos, for-

mas, colagens, etc.).  

 

Composição e/ ou impro-

visação de músicas utili-

zando a voz, os sons do 

corpo, instrumentos musi-

cais e qualquer objeto que 

emite som, etc. 

 

Identifica e aprecia 

criticamente diver-

sas formas e gêne-

ros  de expressão 

musical. 

 

Percebe e explora os 

elemento constituti-

vos da música. 

 

Explora fontes sono-

ras diversas.  

 

Explora diferentes   

formas de registro 

musical não conven-

cional. 

 

Experimenta impro-

visações, composi-

ções e sonorização 

de histórias. 
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(EF15AR16) Explorar dife-

rentes   formas de registro 

musical não convencional 

(representação gráfica de 

sons, partituras criativas 

etc.), bem como proce-

dimentos e técnicas de 

registro em áudio e 

audiovisual, e reconhecer a 

notação musical conven-

cional. 

(EF15AR17) Experimentar 

improvisações, composi-

ções e sonorização de histó-

rias, entre outros, utilizando 

vozes, sons corporais e/ou 

instrumentos musicais con-

vencionais ou não convenci-

onais, de modo individual, 

coletivo e colaborativo. 

 

Sonorização de histórias. 

TEATRO (EF15AR18) Reconhecer e 

apreciar formas distintas de 

manifestações do teatro 

presentes em diferentes 

contextos, aprendendo a 

ver e a ouvir histórias dra-

matizadas  e cultivando a 

percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e 

o repertório ficcional. 

 

(EF15AR19) Descobrir tea-

tralidades na vida cotidiana, 

identificando elementos te-

atrais (variadas entonações 

de voz, diferentes fisicali-

dades, diversidade de per-

sonagens e narrativas 

etc.). 

 

(EF15AR20) Experimentar 

o trabalho colaborativo, 

coletivo e autoral em 

improvisações teatrais e 

 

Elementos da linguagem 

teatral: espaço, persona-

gem, ação.  

 

Expressão corporal e 

vocal. 

 

O jogo teatral: a imitação e 

o faz de conta.  

 

Histórias dramatizadas.  

 

Técnicas diversas (jogos 

dramáticos, teatro de som-

bras, teatro de objetos, 

mimica, dedoches, fanto-

ches, etc). 

A improvisação. 

Reconhece e aprecia 

formas distintas de 

manifestações do te-

atro. 

Desenvolveu a capa-

cidade de ver e ouvir 

histórias dramatiza-

das. 

Identifica elementos 

teatrais na vida cotidi-

ana. 

Participa do trabalho 

colaborativo, coletivo 

e autoral em improvi-

sações teatrais e pro-

cessos narrativos cri-

ativos do teatro. 

Exercita a imitação e 

o faz de conta, res-

significando objetos 

e fatos e 
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processos narrativos criati-

vos em teatro, explorando 

desde a teatralidade dos 

gestos e das ações do 

cotidiano até elementos de 

diferentes matrizes estéti-

cas e culturais. 

 

(EF15AR21) Exercitar a 

imitação e o faz de conta, 

ressignificando objetos e 

fatos e experimentando-se 

no lugar do outro, ao 

compor e encenar aconteci-

mentos cênicos, por meio 

de músicas, imagens, 

textos ou outros pontos de 

partida, de forma intencio-

nal e reflexiva. 

(EF15AR22) Experimentar 

possibilidades criativas de 

movimento e de voz na cria-

ção de um personagem tea-

tral, discutindo estereótipos. 

experimentando-se 

no lugar do outro, ao 

compor e encenar 

acontecimentos cêni-

cos, por meio de mú-

sicas, imagens, tex-

tos ou outros pontos 

de partida, de forma 

intencional e refle-

xiva. 

Experimenta possibili-

dades criativas de 

movimento e de voz 

na criação de um 

personagem teatral. 

 
 
2.1.4 QUADRO ORGANIZADOR:  ARTE 6º e 7º ANO 

 
ARTE – 6º e 7º ANOS 

 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

HABILIDADES OBJETOS  
DE 

 CONHECIMENTO  

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

ARTES VI-
SUAIS 

 

(EF69AR01) Pesquisar, a-

preciar e analisar formas 

distintas das artes Visuais 

tradicionais, em obras de 

artistas brasileiros de dife-

rentes épocas e em dife-

rentes matrizes estéticas e 

culturais, de modo a ampliar 

a experiência com diferentes 

contextos e práticas artístico-

 

Artes Visuais no Brasil,  
Arte pré-cabralina (Arte 
Marajoara e Tapajônica). 
 

Elementos constitutivos 

das artes visuais (ponto, 

linha, forma, direção, cor, 

tom, escala, dimensão, 

espaço, volume, espessu-

ra, movimento, bidimen-

 

Estudante: 

 

Analisa e aprecia for-

mas distintas das 

artes visuais. 

 

Pesquisa e analisa 

diferentes estilos visu-

ais, contextualizando-

os no tempo e no 
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visuais e cultivar a percep-

ção, o imaginário, a capaci-

dade de simbolizar e o 

repertório imagético.  

 

(EF69AR02) Pesquisar e 

analisar diferentes estilos 

visuais, contextualizando-os 

no tempo e no espaço. 

 

(EF69AR04) Analisar os 

elementos constitutivos das 

artes Visuais (ponto, linha, 

forma, direção, cor, tom, es-

cala, dimensão, espaço, 

movimento etc.) na aprecia-

ção de diferentes produções 

artísticas. 

 

(EF69AR05) Experimentar e 

analisar diferentes formas de 

expressão artística (dese-

nho, pintura, colagem, qua-

drinhos, dobradura, escul-

tura, modelagem, etc.). 

 

(EF69AR06) Desenvolver 

processos de criação em 

artes Visuais, com base em 

temas ou interesses artís-

ticos, de modo individual, 

coletivo e colaborativo, 

fazendo uso de materiais, 

instrumentos e recursos 

convencionais, alternativos e 

digitais. 

 

(EF69AR07) Dialogar com 

princípios conceituais, pro-

posições temáticas, reper-

tórios imagéticos e proces-

sos de criação nas suas 

produções visuais. 

 

(EF69AR08) Diferenciar as 

sional, tridimensional, pla-

nos, perspectiva, simetria e 

assimetria dentre outros). 

 

Desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, es-

cultura, modelagem, etc.). 

 

Categorias de profissionais 

do sistema das artes 

visuais e suas especifici-

dades artísticas: artesão, 

produtor cultural, curador, 

designer, entre outros. 

 

Produção artística da Amé-

rica latina. 

 

Matrizes estéticas (arte de 

Vanguarda). 

espaço 

 

Analisa os elementos 

constitutivos das artes 

visuais. 

 

Experimenta e analisa 

diferentes formas de 

expressão artística. 

 

Desenvolve proces-

sos de criação em 

artes visuais, com 

base em temas ou 

interesses artísticos. 

 

Dialoga com princí-

pios conceituais, pro-

posições temáticas, 

repertórios imagéticos 

e processos de cria-

ção nas suas produ-

ções visuais. 

 

Diferencia as catego-

rias de artista, artesão, 

produtor cultural, cura-

dor e designer.  
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categorias de artista, artesão, 

produtor cultural, curador, 

designer, entre outras, esta-

belecendo relações entre os 

profissionais do sistema das 

Artes Visuais. 

DANÇA (EF69AR09) Pesquisar e 

analisar diferentes formas de 

expressão, representação e 

encenação da dança, reco-

nhecendo e apreciando 

composições de dança de 

artistas e grupos brasileiros 

e estrangeiros de diferentes 

épocas. 

 

(EF69AR10) Explorar ele-

mentos constitutivos do mo-

vimento cotidiano e do mo-

vimento dançado, abordan-

do, criticamente, o desen-

volvimento das formas da 

dança em sua história tra-

dicional e contemporânea.  

 

(EF69AR11) Experimentar 

e analisar os fatores de 

movimento (tempo, peso, 

fluência e espaço) como 

elementos que, combina-

dos, geram as ações 

corporais e o movimento 

dançado. 

 

(EF69AR12) Investigar e 

experimentar procedimen-

tos de improvisação e 

criação do movimento como 

fonte para a construção de 

vocabulários e repertórios 

próprios. 

(EF69AR13) Investigar brin-

cadeiras, jogos, danças co-

letivas e outras práticas de 

Obras de artistas e compa-

nhias de dança brasileiras e 

internacionais de diferentes 

épocas e em diferentes ma-

trizes estéticas e culturais. 

 Diferentes estilos de dança 

(Folclóricas, regionais, po-

pulares).  

Elementos da dança: 

tempo, peso, fluência e es-

paço.  

Elementos da composição 

cênica: figurino, iluminação, 

cenário, trilha sonora, e es-

paços convencionais e não 

convencionais. 

 

Pesquisa e analisa di-

ferentes formas de ex-

pressão, representa-

ção e encenação da 

dança. 

Reconhece e aprecia 

composições de 

dança de artistas e 

grupos brasileiros e 

estrangeiros de dife-

rentes épocas. 

Explora elementos 

constitutivos do movi-

mento cotidiano e do 

movimento dançado. 

Aborda criticamente o 

desenvolvimento das 

formas da dança em 

sua história tradicio-

nal e contemporânea 

Experimenta e ana-

lisa os fatores do mo-

vimento. 

Investiga e experi-

menta procedimentos 

de improvisação e cri-

ação do movimento. 

Cria e compõe danças 

autorais baseadas em 

brincadeiras, jogos e 

outras práticas de 

dança. 

Analisa e experimenta 
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dança de diferentes matrizes 

estéticas e culturais como re-

ferência para a criação e a 

composição de danças auto-

rais, individualmente e em 

grupo. 

 

(EF69AR14) Analisar e 

experimentar diferentes ele-

mentos (figurino, ilumina-

ção, cenário, trilha sonora 

etc.) e espaços (conven-

cionais e não convencionais) 

para composição cênica e 

apresentação coreográfica. 

(EF69AR15) Discutir as ex-

periências pessoais e coleti-

vas em dança vivenciadas 

na escola e em outros con-

textos, problematizando es-

tereótipos e preconceitos. 

diferentes elementos 

formais da dança. 

Discute as experiên-

cias pessoais e coleti-

vas em dança vivenci-

adas na escola e em 

outros contextos 

MÚSICA 
 

(EF69AR16) Analisar   criti-

camente,   por meio da apre-

ciação musical, usos e fun-

ções da música em seus 

contextos de produção e 

circulação, relacionando as 

práticas musicais às dife-

rentes dimensões da vida 

social, cultural, política, his-

tórica, econômica, estética e 

ética. 

 

(EF69AR17) Explorar e 

analisar, criticamente, dife-

rentes meios e equipa-

mentos culturais de circu-

lação da música e do co- 

nhecimento musical. 

 

(EF69AR18) Reconhecer e 

apreciar o papel de músicos 

e grupos de música 

 

Aspectos históricos, sociais 

e culturais da música. 

 

Diferentes modalidades e 

funções da música.  

 

Estilos musicais variados: 

música étnica, quilombola, 

africana, indígena, entre 

outros. 

 

Elementos da música: 

Altura, intensidade, dura-

ção, andamento, timbre, 

melodia, ritmo, etc., 

 

Técnicas variadas para 

execução e composição de 

paródias. 

 

Sonorização de poesias 

com sentido rítmico e 

Analisa   criticamente,   

por meio da aprecia-

ção musical, usos e 

funções da música em 

seus contextos de 

produção e circula-

ção. 

 

Relaciona as práticas 

musicais às diferen-

tes dimensões da 

vida social, cultural, 

política, histórica, eco-

nômica, estética e 

ética. 

 

Reconhece e aprecia 

o papel de músicos e 

grupos de música 

brasileiros e estran-

geiros que contribuí-

ram para o desenvol-

vimento de formas e 
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brasileiros e estrangeiros 

que contribuíram para o 

desenvolvimento de formas 

e gêneros musicais. 

 

(EF69AR19) Identificar e 

analisar diferentes estilos   

musicais,   contextualizando 

-os no tempo e no espaço, 

de modo a aprimorar a 

capacidade de apreciação 

da estética musical. 

 

(EF69AR20) Explorar e 

analisar elementos cons-

titutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melo-

dia, ritmo etc.), por meio de 

recursos tecnológicos (ga-

mes e plataformas digitais), 

jogos, canções e práticas 

diversas de composição/ 

criação, execução e 

apreciação musicais. 

 

(EF69AR21) Explorar e 

analisar fontes e materiais 

sonoros em práticas de 

composição/criação, execu-

ção e apreciação musical, 

reconhecendo timbres e 

características de instru-

mentos musicais diversos. 

 

(EF69AR22) Explorar e 

identificar diferentes formas 

de registro musical (notação 

musical tradicional, parti-

turas criativas e procedi-

mentos da música contem-

porânea), bem como 

procedimentos e técnicas 

de registro em áudio e 

audiovisual. 

 

melódico.  

 

Trilhas sonoras e arranjos 

musicais.  

 

Instrumentos acústicos, 

percussivos não conven-

cionais. 

  

Apresentação da escrita 

musical (partituras).  

 

Possibilitar a experiência 

com a escrita musical não 

convencional a partir da 

grafia do som por meio da 

criação de símbolos diver-

sos (linhas, pontos, formas, 

colagens, etc.). 

 Criação, improvisação e 

arranjo, com o uso de vo-

zes, sons corporais, instru-

mentos acústicos ou eletrô-

nicos. 

gêneros musicais. 

 

Identifica e analisa di-

ferentes estilos   mu-

sicais, contextualizan-

do -os no tempo e no 

espaço. 

 

Explora e analisa ele-

mentos constitutivos 

da música por meio 

de recursos tecnoló-

gicos. 

 

Explora e analisa fon-

tes e materiais sono-

ros em práticas de 

composição/ criação, 

execução e aprecia-

ção musical. 

 

Explora e identifica 

diferentes formas de 

registro musical. 

 

Cria improvisações, 

composições, arran-

jos, jingles, trilhas so-

noras, entre outros, 

utilizando vozes, sons 

corporais e/ou instru-

mentos acústicos ou 

eletrônicos, conven-

cionais ou não con-

vencionais. 
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(EF69AR23) Explorar e criar 

improvisações, composi-

ções, arranjos, jingles, tri-

lhas sonoras, entre outros, 

utilizando vozes, sons cor-

porais e/ou instrumentos 

acústicos ou eletrônicos, 

convencionais ou não con-

vencionais, expressando 

ideias musicais de maneira 

individual, coletiva e cola-

borativa. 

TEATRO 
 

(EF69AR24) Reconhecer e 

apreciar artistas e grupos de 

teatro brasileiros e estran-

geiros de diferentes épocas, 

investigando os modos de 

criação, produção, divulga-

ção, circulação e organi-

zação da atuação profis-

sional em teatro.  

 

(EF69AR25) Identificar e 

analisar diferentes estilos 

cênicos, contextualizando-

os no tempo e no espaço de 

modo a aprimorar a capa- 

cidade de apreciação da 

estética teatral. Elementos 

da linguagem. 

 

(EF69AR26) Explorar dife-

rentes elementos envolvidos 

na composição dos aconteci-

mentos cênicos (figurinos, 

adereços, cenário, ilumina-

ção e sonoplastia) e reconhe-

cer seus vocabulários. Pro-

cessos de criação. 

 

(EF69AR27) Pesquisar e 

criar formas de dramaturgias 

e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em 

 

Obras de artistas e grupos 

de teatro brasileiros e 

internacionais de diferentes 

épocas e em diferentes ma-

trizes estéticas e culturais. 

 

Estilos cênicos: teatro, cir-

co, mimica, improvisação. 

 

Elementos da composição 

dos acontecimentos cêni-

cos (figurinos, adereços, 

cenário, iluminação, sono-

plastia, paisagem sonora.). 

 

Funções nas produções 

teatrais (atuação, direção, 

iluminação, figurinista, ce-

nógrafo, sonoplastia, paisa-

gem sonora, entre outras). 

Gestualidade e constru-

ções corporais e vocais. 

 

Reconhece e aprecia 

artistas e grupos de 

teatro brasileiros e es-

trangeiros de diferen-

tes épocas. 

 

Investiga os modos de 

criação, produção, di-

vulgação, circulação e 

organização da atua-

ção profissional em 

teatro. 

 

Identifica e analisa 

diferentes estilos cêni-

cos, contextualizando 

-os no tempo e no 

espaço. 

 

Explora diferentes ele-

mentos envolvidos na 

composição dos acon-

tecimentos cênicos. 

 

Pesquisa e cria formas 

de dramaturgias e es-

paços cênicos para o 

acontecimento teatral, 

em diálogo com o teatro 

contemporâneo. 

 

Investiga e experimenta 
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diálogo com o teatro 

contemporâneo.  

 

(EF69AR28) Investigar e 

experimentar diferentes fun-

ções teatrais e discutir os 

limites e desafios do trabalho 

artístico coletivo e cola-

borativo.  

 

(EF69AR29) Experimentar a 

gestualidade e as constru-

ções corporais e vocais de 

maneira imaginativa na 

improvisação teatral e no jogo 

cênico.  

 

(EF69AR30) Compor impro-

visações e acontecimentos 

cênicos com base em textos 

dramáticos ou outros estí-

mulos (música, imagens, 

objetos etc.), caracterizando 

personagens (com figurinos 

e adereços), cenário, ilumi-

nação e sonoplastia e 

considerando a relação com o 

espectador. 

diferentes funções tea-

trais. 

 

Discute os limites e 

desafios do trabalho 

artístico coletivo e cola-

borativo. 

 

Participa de atividades 

que envolvem a ges-

tualidade e as cons-

truções corporais e 

vocais. 

 

Compõe improvisa-

ções e acontecimentos 

cênicos com base em 

textos dramáticos ou 

outros estímulos. 

 
 

2.1.5 QUADRO ORGANIZADOR:  ARTE 8º e 9º ANO 

 

ARTE – 8º e 9º ANOS 
 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

HABILIDADES 
 

OBJETOS  
DE 

 CONHECIMENTO  

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

 

ARTES VI-

SUAIS 

 

(EF69AR01) Pesquisar, a-

preciar e analisar formas 

distintas das artes Visuais 

contemporâneas, em obras 

de artistas brasileiros e 

estrangeiros de diferentes 

épocas e em diferentes ma-

 

Grafite, Lambe-lambe, In-

tervenções Artísticas, ins-

talação, produção de 

vídeo, fotografia,  perfor-

mance, entre outros. 

 

Relação das Artes Visuais 

Estudante: 

 

Analisa e aprecia for-

mas distintas das 

artes visuais. 

 

Pesquisa e analisa 
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trizes estéticas e culturais, de 

modo a ampliar a experiên-

cia com diferentes contextos 

e práticas artístico-visuais e 

cultivar a percepção, o ima-

ginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório 

imagético.  

(EF69AR02) Pesquisar e 

analisar diferentes estilos 

visuais, contextualizando-os 

no tempo e no espaço. 

(EF69AR03) Analisar situ-

ações nas quais as lin- 

guagens das artes Visuais 

se integram às linguagens 

audiovisuais (cinema, ani-

mações, vídeos etc.), grá-

ficas (capas de livros, 

ilustrações de textos diver-

sos etc.), cenográficas, 

coreográficas, musicais etc.  

 

(EF69AR05) Experimentar 

e analisar diferentes formas 

de expressão artística 

(instalação, vídeo, fotogra-

fia, performance etc.). 

 

(EF69AR06) Desenvolver 

processos de criação em 

Artes Visuais, com base em 

temas ou interesses artís-

ticos, de modo individual, 

coletivo e colaborativo, fa-

zendo uso de materiais, 

instrumentos e recursos 

convencionais, alternativos 

e digitais. 

(EF69AR07) Dialogar com 

princípios conceituais, propo-

sições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de 

com as produções artís-

ticas audiovisuais, ce-

nográficas, coreográficas, 

musicais entre outras.  

 

Artes visuais nos meios 

digitais. 

 

Arte afro brasileira 

 

Arte Indígena. 

 

Pop arte e Op art. 

diferentes estilos vi-

suais, contextualiz-

ando-os no tempo e 

no espaço. 

 

Analisa os elemen-

tos constitutivos das 

artes visuais. 

 

Analisa situações 

nas quais as lingua-

gens das artes visuais 

se integram às lingua-

gens audiovisuais.  

 

Experimenta e ana-

lisa diferentes formas 

de expressão artís-

tica. 

 

Desenvolve proces-

sos de criação em 

artes visuais, com 

base em temas ou 

interesses artísticos. 

 

Dialoga com princí-

pios conceituais, pro-

posições temáticas, 

repertórios imagé-

ticos e processos de 

criação nas suas 

produções visuais. 

 

Diferencia as catego-

rias de artista, arte-

são, produtor cultu-

ral, curador e desig-

ner.  
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criação nas suas produções 

visuais. 

DANÇA 
 

(EF69AR09) Pesquisar e 

analisar diferentes formas 

de expressão, represen-

tação e encenação da 

dança, reconhecendo e 

apreciando composições de 

dança de artistas e grupos 

brasileiros e estrangeiros de 

diferentes épocas. 

 

(EF69AR10) Explorar ele-

mentos constitutivos do 

movimento cotidiano e do 

movimento dançado, abor-

dando, criticamente, o 

desenvolvimento das for-

mas da dança em sua 

história tradicional e 

contemporânea. 

 

(EF69AR11) Experimentar 

e analisar os fatores de 

movimento (tempo, peso, 

fluência e espaço) como 

elementos que, combina-

dos, geram as ações 

corporais e o movimento 

dançado.  

 

(EF69AR12) Investigar e 

experimentar procedimen-

tos de improvisação e 

criação do movimento como 

fonte para a construção de 

vocabulários e repertórios 

próprios. 

 

(EF69AR13) Investigar brin-

cadeiras, jogos, danças 

coletivas e outras práticas 

de dança de diferentes ma-

trizes estéticas e culturais 

 

História da dança 

contemporânea. 

 

Elementos constitutivos do 

movimento: tempo, peso, 

fluência e espaço como 

elementos que, combina-

dos, geram as ações 

corporais e o movimento 

dançado. 

Composição cênica: figu-

rino, iluminação, cenário, 

trilha sonora; espaços (con-

vencionais e não convenci-

onais); 

 Apresentação coreográ-

fica. 

Dança afro brasileira 

Dança indígena 

Danças culturais brasilei-

ras. 

Pesquisa e analisa di-

ferentes formas de ex-

pressão, representa-

ção e encenação da 

dança. 

Reconhece e aprecia 

composições de 

dança de artistas e 

grupos brasileiros e 

estrangeiros de dife-

rentes épocas. 

Explora elementos 

constitutivos do movi-

mento cotidiano e do 

movimento dançado. 

Aborda criticamente o 

desenvolvimento das 

formas da dança em 

sua história tradicio-

nal e contemporânea 

Experimenta e ana-

lisa os fatores do mo-

vimento. 

Investiga e experi-

menta procedimentos 

de improvisação e cri-

ação do movimento. 

Cria e compõe dan-

ças autorais basea-

das em brincadeiras, 

jogos e outras práti-

cas de dança. 

Analisa e experi-

menta diferentes ele-

mentos formais da 

dança. 

Discute as 
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como referência para a 

criação e a composição de 

danças autorais, individual-

mente e em grupo.  

 

(EF69AR14) Analisar e 

experimentar diferentes ele-

mentos (figurino, ilumina-

ção, cenário, trilha sonora 

etc.) e espaços (convencio-

nais e não convencionais) 

para composição cênica e 

apresentação coreográfica. 

(EF69AR15) Discutir as ex-

periências pessoais e coleti-

vas em dança vivenciadas 

na escola e em outros con-

textos, problematizando este-

reótipos e preconceitos. 

experiências pesso-

ais e coletivas em 

dança vivenciadas na 

escola e em outros 

contextos 

MÚSICA 
 

(EF69AR16) Analisar criti-

camente, por meio da 

apreciação musical, usos 

e funções da música em 

seus contextos de produ-

ção e circulação, relacio-

nando as práticas musi-

cais às diferentes dimen-

sões da vida social, 

cultural, política, histórica, 

econômica, estética e 

ética. 

 

 (EF69AR17) Explorar e 

analisar, criticamente, di-

ferentes meios e equipa-

mentos culturais de circu-

lação da música e do 

conhecimento musical. 

(EF69AR18) Reconhecer e 

apreciar o papel de músicos 

e grupos de música brasilei-

ros e estrangeiros que con-

tribuíram para o 

 

Música brasileira a partir 

dos seus aspectos his-

tóricos, sociais e culturais. 

 

Experimentação musical: 

instrumental, vocal, mista 

e improvisação.  

 

Confecção de instrumen-

tos musicais a partir de 

materiais alternativos. 

 

Estilos musicais: Pop, 

Rock, Samba, Sertanejo, 

Regional, Techno Pop, 

funk, entre outros. 

Jogos musicais. 

 

Práticas composicionais, 

programas e aplicativos de 

música (criação, edição e 

gravação). 

 

Paródias musicais. 

 

Analisa criticamente,   

por meio da aprecia-

ção musical, usos e 

funções da música 

em seus contextos 

de produção e circu-

lação. 

 

Relaciona as práti-

cas musicais às dife-

rentes dimensões da 

vida social, cultural, 

política, histórica, e-

conômica, estética e 

ética. 

 

Reconhece e aprecia 

o papel de músicos e 

grupos de música 

brasileiros e estran-

geiros que contribuí-

ram para o desenvol-

vimento de formas e 

gêneros musicais. 
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desenvolvimento de formas 

e gêneros musicais. 

 

(EF69AR19) Identificar e 

analisar diferentes estilos 

musicais, contextualizando 

-os no tempo e no espaço, 

de modo a aprimorar a 

capa- cidade de apreciação 

da estética musical.  

 

(EF69AR20) Explorar e 

analisar elementos cons-

titutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melo-

dia, ritmo etc.), por meio de 

recursos tecnológicos (ga-

mes e plataformas digitais), 

jogos, canções e práticas 

diversas de composição/ 

criação, execução e apre-

ciação musicais. 

 

(EF69AR21) Explorar e 

analisar fontes e materiais 

sonoros em práticas de 

composição/ criação, exe-

cução e apreciação musi-

cal, reconhecendo timbres 

e características de instru-

mentos musicais diversos. 

 

(EF69AR22) Explorar e 

identificar diferentes for-

mas de registro musical 

(notação musical tradi-

cional, partituras criativas e 

procedimentos da música 

contemporânea), bem co-

mo procedimentos e 

técnicas de registro em 

áudio e audiovisual. 

(EF69AR23) Explorar e criar 

improvisações, 

 

Apresentação da escrita 

musical (partituras). 

Possibilitar a experiência 

com a escrita musical não 

convencional a partir da 

grafia do som por meio da 

criação de símbolos diver-

sos (linhas, pontos, formas, 

colagens, etc.). 

Música afro brasileira 

Música indígena. 

 

 

Identifica e analisa 

diferentes estilos 

musicais,   contextu-

alizando-os no tem-

po e no espaço. 

 

Explora e analisa 

elementos constitu-

tivos da música por 

meio de recursos 

tecnológicos. 

 

Explora e analisa 

fontes e materiais 

sonoros em práticas 

de composição/ cria-

ção, execução e 

apreciação musical. 

 

Explora e identifica 

diferentes formas de 

registro musical. 

 

Cria improvisações, 

composições, arran-

jos, jingles, trilhas 

sonoras, entre ou-

tros, utilizando vo-

zes,  sons corporais 

e/ou instrumentos a-

cústicos ou eletrô-

nicos, convencionais 

ou não conven-

cionais. 
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composições, arranjos, jin-

gles, trilhas sonoras, entre 

outros, utilizando vozes, 

sons corporais e/ou instru-

mentos acústicos ou eletrô-

nicos, convencionais ou não 

convencionais, expres-

sando ideias musicais de 

maneira individual, coletiva 

e colaborativa. 

TEATRO 
 

(EF69AR24) Reconhecer e 

apreciar artistas e grupos 

de teatro brasileiros e 

estrangeiros de diferentes 

épocas, investigando os 

modos de criação, produ-

ção, divulgação, circulação 

e organização da atuação 

profissional em teatro.  

 

(EF69AR25) Identificar e 

analisar diferentes estilos 

cênicos, contextualizando-

os no tempo e no espaço de 

modo a aprimorar a capa-

cidade de apreciação da 

estética teatral. Elementos 

da linguagem. 

 

(EF69AR26) Explorar dife-

rentes elementos en- 

volvidos na composição 

dos acontecimentos cêni-

cos (figurinos, adereços, 

cenário, iluminação e sono-

plastia) e reconhecer seus 

vocabulários. Processos de 

criação. 

 

(EF69AR27) Pesquisar e 

criar formas de dra- 

maturgias e espaços cêni-

cos para o acontecimento 

teatral, em diálogo com o 

 

Teatro contemporâneo no 

contexto local, regional, 

estadual, brasileiro e 

internacional.  

 

Estilos cênicos contempo-

râneos (performance). 

Elementos envolvidos na 

composição dos aconteci-

mentos cênicos (dramatur-

gia, figurinos, adereços, 

máscaras, maquiagem, ce-

nários, iluminação, sono-

plastia). 

 

Reconhece e apre-

cia artistas e grupos 

de teatro brasileiros 

e estrangeiros de 

diferentes épocas. 

Investiga os modos 

de criação, produção, 

divulgação, circula-

ção e organização da 

atuação profissional 

em teatro. 

 

Identifica e analisa 

diferentes estilos cê-

nicos, contextuali-

zando-os no tempo e 

no espaço. 

 

Explora diferentes 

elementos envolvidos 

na composição dos 

acontecimentos cêni-

cos. 

 

Pesquisa e cria 

formas de dramatur-

gias e espaços 

cênicos para o acon-

tecimento teatral, em 

diálogo com o teatro 

contemporâneo. 

 

Investiga e experi-

menta diferentes fun-
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teatro contemporâneo. 

 

(EF69AR28) Investigar e 

experimentar diferentes 

funções teatrais e discutir 

os limites e desafios do 

trabalho artístico coletivo e 

colaborativo. 

 

(EF69AR29) Experimentar 

a gestualidade e as cons-

truções corporais e vocais 

de maneira imaginativa na 

improvisação teatral e no 

jogo cênico. 

(EF69AR30) Compor impro-

visações e acontecimentos 

cênicos com base em textos 

dramáticos ou outros estí-

mulos (música, imagens, 

objetos etc.), caracterizando 

personagens (com figurinos 

e adereços), cenário, ilumi-

nação e sonoplastia e consi-

derando a relação com o es-

pectador. 

ções teatrais. 

 

Discute os limites e 

desafios do trabalho 

artístico coletivo e 

colaborativo. 

 

Participa de ativida-

des que envolvem a 

gestualidade e as 

construções corpo-

rais e vocais. 

 

Compõe improvisa-

ções e acontecimen-

tos cênicos com base 

em textos dramáticos 

ou outros estímulos. 
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2.3 CIÊNCIAS 
 

 

2.3.1 TEXTO INTRODUTÓRIO 
 

 

O componente curricular da disciplina de ciências, como parte da Proposta Pedagógica 

Curricular, foi elaborado coletivamente pelos docentes que atuam nesta área na rede municipal em 

conjunto com a professora Dra. Ana Letícia Soares. O ensino de ciências entrou como foco de 

ensino com a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional – Lei nº. 9394, de 20.12.1996. 

Desde a implementação desta disciplina na educação fundamental muito têm se discutido e pro-

posto para uma formação construtiva, crítica e participativa dos estudantes, pois vivemos em uma 

sociedade cada vez mais influenciada pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento proveniente de 

pesquisas científicas. O constante progresso da ciência associado à facilidade de obtenção de in-

formações, presenciado atualmente nas escolas, promove aceleradas transformações no modo de 

viver e pensar dos cidadãos, levando a necessidade de busca contínua de novas informações que 

permitam atualizar-se e formar um senso crítico, possibilitando atividade na tomada de decisões no 

meio em que vivem.  

O desenvolvimento tecno científico é capaz de beneficiar os mais diversos setores, como 

o desenvolvimento de novos materiais, agropecuária, medicina, cosméticos, no sistema financeiro, 

de comunicação e informação, armamentos bélicos, produção de energia, construção civil e entre 

muitos outros. Entretanto, sabe-se que o acompanhamento do desenvolvimento tecnológico e ci-

entífico, bem como as práticas científicas, foge à realidade de muitas pessoas, pois presume-se 

ser algo abstrato e acessível para poucos. 

Essa realidade deve ser alterada e esse é o principal objetivo do ensino de ciências para 

as séries iniciais e finais do Ensino Fundamental, oferecer informações que permitam que o estu-

dante compreenda que a educação científica e tecnológica está além de explicações técnicas e 

materiais exclusivos de laboratórios em industrias e universidades. Que muitas vezes é possível 

fazer experimentos científicos com materiais e situações cotidianas e que é a ciência que explica 

muitas coisas simples que observamos rotineiramente. 

O componente curricular Ciências se apresenta em três unidades temáticas: Matéria e 

Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo. As unidades temáticas estão estruturadas em um 

conjunto de habilidades cuja complexidade cresce progressivamente ao longo dos anos. Essas 

habilidades mobilizam conhecimentos, linguagens, conteúdos e alguns dos principais processos, 
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práticas e procedimentos de investigação envolvidos na dinâmica da construção de conhecimentos 

científicos (BRASIL, 2017).  

De acordo com a BNCC, Matéria e Energia traz o estudo de materiais e suas transforma-

ções, fontes e tipos de energia na perspectiva de construir conhecimento sobre a natureza da ma-

téria e os seus diferentes usos. Nessa unidade, estão contemplados os estudos de como esses 

recursos são utilizados para gerar diferentes tipos de energia. Discute-se, ainda, a perspectiva his-

tórica da apropriação humana desses recursos (BRASIL, 2017). 

 A unidade temática Vida e Evolução propõe o estudo de questões relacionadas aos seres 

vivos, suas características e necessidades, a vida como fenômeno natural e social e a compreen-

são dos processos evolutivos. Aborda-se o estudo relativo aos ecossistemas, as relações entre os 

seres vivos e os fatores abióticos; destacam-se as interações que o ser humano estabelece entre 

si, com os demais seres vivos e os elementos não vivos do ambiente. Estudam-se, também, os 

diversos ecossistemas brasileiros e a importância da preservação da biodiversidade (BRASIL, 

2017). 

 No eixo estruturante Terra e Universo busca-se a compreensão de características da 

Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes. Salienta-se que a construção dos conhecimentos 

sobre a Terra e o céu se deu de diferentes formas em distintas culturas ao longo da história da 

humanidade, o que permite, entre outras coisas, maior valorização de outras formas de conceber 

o mundo, como os conhecimentos próprios dos povos indígenas originários. Propõem-se reflexões 

sobre a manutenção da vida na Terra ao estudar o efeito estufa e a camada de ozônio. Objetiva–

se a compreensão de alguns fenômenos naturais como vulcões, tsunamis e terremotos, bem como 

aqueles relacionados aos padrões de circulação atmosférica, oceânica e ao aquecimento desigual 

causado pela forma e pelos movimentos da Terra (BRASIL, 2017). 

Seguindo os eixos estruturantes, os conceitos científicos devem ser abordados levando-se 

em consideração o contexto social, cultural e histórico em que o estudante está inserido, para que 

ele possa encontrar significado no que está proposto e consiga estabelecer relações entre o co-

nhecimento adquirido e sua vida cotidiana, aguçando seu interesse e curiosidade e modo a se 

tornar ativo no processo de ensino-aprendizagem, tornando todo processo mais efetivo.  

Diante da efetividade do processo de ensino-aprendizagem possibilita-se a inclusão dos 

temas transversais contemporâneos que vêm com o objetivo de abordar temas atuais e relevantes 

que servirão diretamente para sua atuação na sociedade. Os quais serão abordados juntamente 

com os temas propostos para cada eixo estruturante, visto que durante a abordagem cotidiana uma 

associação bastante pertinente poderá ser realizada. 

Neste contexto, é imprescindível realizar a avaliação de forma contínua, dinâmica e pro-

gressiva. O professor deve, por meio de diferentes metodologias que permitam avaliar as diferentes 
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formas de expressão do conhecimento, identificar os avanços e as dificuldades ocorridas no pro-

cesso de aprendizagem. 
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2.2.2 QUADRO ORGANIZADOR:  CIÊNCIAS 1º ANO 

CIÊNCAS - 1º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CO-

NHECIMENTO 

HABILIDADES CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

Matéria e 

energia 

Características 

dos materiais. 

Origem dos materi-

ais. 

Utilização e reutili-

zação dos materi-

ais. 

Reciclagem. 

(EF01CI01) Comparar caracterís-

ticas de diferentes materiais pre-

sentes em objetos de uso cotidi-

ano, discutindo sua origem, os 

modos como são descartados e 

como podem ser usados de forma 

mais consciente. 

Diferencia tipos de 

materiais, bem como 

sua utilização e des-

carte. 

Vida e evolu-

ção 

Corpo humano 

respeito à diver-

sidade. 

Partes do corpo 

humano 

Higiene corporal. 

Hábitos saudáveis. 

Órgãos dos senti-

dos. 

Características físi-

cas pessoais. 

 

(EF01CI02) Localizar, nomear e 

representar graficamente (por 

meio de desenhos) partes do 

corpo humano e explicar suas 

funções. 

(EF01CI03) Discutir as razões pe-

las quais os hábitos de higiene do 

corpo (lavar as mãos antes de co-

mer, escovar os dentes, limpar os 

olhos, o nariz e as orelhas etc.) 

são necessários para a manuten-

ção da saúde. 

(EF01CI04) Comparar caracterís-

ticas físicas entre os colegas, re-

conhecendo a diversidade e a im-

portância da valorização, do aco-

lhimento e do respeito às diferen-

ças.  

Conhece seu próprio 

corpo e reconhece as 

noções básicas dos 

hábitos de higiene. 

Reconhece os órgãos 

dos sentidos e sua 

funcionalidade e rela-

cionar cada sentido 

ao seu respectivo ór-

gão. 

Terra e Uni-

verso 

Escalas de tempo. 

Diferenças entre o 

dia (manhã tarde e 

noite). 

(EF01CI05) Identificar e nomear 

diferentes escalas de tempo: os 

períodos diários (manhã, tarde, 

noite) e a sucessão de dias, se-

manas, meses e anos. 

Registra a diferença 

entre dia e noite. 
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Calendário. 

Relógio. 

Alterações climáti-

cas características 

das estações do 

ano. 

(EF01CI06) Selecionar exemplos 

de como a sucessão de dias e 

noites orienta o ritmo de ativida-

des diárias de seres humanos e 

de outros seres vivos. 

Faz associações de 

horário do dia e sema-

nas. 

Compreende as dife-

rentes estações do 

ano. 

 

 

2.2.3 QUADRO ORGANIZADOR:  CIÊNCIAS 2º ANO 

CIÊNCIAS - 2º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CO-

NHECIMENTO 

HABILIDADES CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

Matéria e 

energia 

Propriedades e 

usos dos materi-

ais. 

 Prevenção de 

acidentes domés-

ticos. 

Origem e o uso dos 

materiais ao longo 

do tempo. 

Introdução às pro-

priedades dos ma-

teriais (massa, vo-

lume, densidade, 

durabilidade). 

Símbolos e códigos 

em materiais para 

conhecimento e 

prevenção no uso 

cotidiano. 

(EF02CI01) Identificar de que ma-

teriais (metais, madeira, vidro etc.) 

são feitos os objetos que fazem 

parte da vida cotidiana, como es-

ses objetos são utilizados e com 

quais materiais eram produzidos 

no passado. 

(EF02CI02) Propor o uso de dife-

rentes materiais para a constru-

ção de objetos de uso cotidiano, 

tendo em vista algumas proprie-

dades desses materiais (flexibili-

dade, dureza, transparência etc.). 

(EF02CI03) Discutir os cuidados 

necessários à prevenção de aci-

dentes domésticos (objetos cor-

tantes e inflamáveis, eletricidade, 

produtos de limpeza, medicamen-

tos etc.). 

Possui noções de ca-

racterísticas físicas 

dos materiais. 

Sabe reconhecer os 

cuidados necessários 

para evitar acidentes. 

Vida e evolu-

ção 

Seres vivos no 

ambiente 

(EF02CI04) Descrever caracterís-

ticas de plantas e animais (tama-

nho, forma, cor, fase da vida, local 

onde se desenvolvem etc.) que 

Identifica semelhan-

ças e diferenças de 

seres vivos. 
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 Plantas. 

Principais caracte-

rísticas dos ani-

mais (habitat e ali-

mentação). 

Partes, funções e 

cuidados com as 

plantas. 

Água como fonte 

de vida. 

Fotossíntese. 

Relações ecológi-

cas. 

Noções da impor-

tância do cultivo e 

consumo dos ali-

mentos orgânicos. 

fazem parte de seu cotidiano e re-

lacioná-las ao ambiente em que 

eles vivem. 

(EF02CI05) Investigar a importân-

cia da água e da luz para a manu-

tenção da vida de plantas em ge-

ral. 

(EF02CI06) Identificar as princi-

pais partes de uma planta (raiz, 

caule, folhas, flores e frutos) e a 

função desempenhada por cada 

uma delas, e analisar as relações 

entre as plantas, o ambiente e os 

demais seres vivos. 

Reconhece a impor-

tância do ambiente 

para os seres vivos. 

Reconhece a impor-

tância da água para a 

manutenção da vida. 

Observa e descreve 

diferentes tipos de 

plantas comuns na 

comunidade. 

Diferencia a água po-

tável da não potável. 

Compreende a impor-

tância do cultivo e 

consumo de alimen-

tos orgânicos. 

Terra e Uni-

verso 

Movimento apa-

rente do Sol no 

céu. 

O Sol como 

fonte de luz e 

calor. 

Efeito da radia-

ção solar sobre a 

saúde humana e 

os demais seres 

vivos. 

(EF02CI07) Descrever as posi-

ções do Sol em diversos horários 

do dia e associá-las ao tamanho 

da sombra projetada. 

(EF02CI08) Comparar o efeito da 

radiação solar (aquecimento e re-

flexão) em diferentes tipos de su-

perfície (água, areia, solo, superfí-

cies escura, clara e metálica etc.). 

Difere as posições do 

sol em diferentes ho-

rários do dia e reco-

nhece os efeitos da 

radiação solar. 

 

2.2.4 QUADRO ORGANIZADOR:  CIÊNCIAS 3º ANO  

CIÊNCAS - 3º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CO-

NHECIMENTO 

HABILIDADES CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 
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Matéria e 

energia 

 

Produção de som 

Diferentes tipos de 

sons (naturais e ar-

tificiais). 

 

Efeitos da luz nos 

materiais 

Propriedades dos 

materiais  

 

 Saúde auditiva e 

visual 

Sistemas senso-

riais 

Formas de comuni-

cação em casos de 

baixa visão e audi-

ção (Libras e 

Braile) 

(EF03CI01) Produzir diferentes 

sons a partir da vibração de varia-

dos objetos e identificar variáveis 

que influem nesse fenômeno. 

(EF03CI02) Experimentar e rela-

tar o que ocorre com a passagem 

da luz através de objetos transpa-

rentes (copos, janelas de vidro, 

lentes, prismas, água etc.), no 

contato com superfícies polidas 

(espelhos) e na intersecção com 

objetos opacos (paredes, pratos, 

pessoas e outros objetos de uso 

cotidiano). 

(EF03CI03) Discutir hábitos ne-

cessários para a manutenção da 

saúde auditiva e visual conside-

rando as condições do ambiente 

em termos de som e luz. Enfati-

zando o uso adequado de recur-

sos digitais (celular, fone de ou-

vido, televisão, entre outros). 

Identifica e reconhece 

sons a partir de dife-

rentes objetos. 

Observa a reflexão da 

luz em diferentes ma-

teriais. 

Reconhece atitudes 

preventivas para a sa-

úde auditiva e visual. 

Vida e evolu-

ção 

Características e 

desenvolvimento 

dos animais 

Fauna local 

Classificação dos 

animais 

Cadeia alimentar 

Reprodução, lo-

comoção, habitat 

Ciclo de vida 

 

(EF03CI04) Identificar caracterís-

ticas sobre o modo de vida (o que 

comem, como se reproduzem, 

como se deslocam etc.) dos ani-

mais mais comuns no ambiente 

próximo.  

Desenvolver responsabilidade de 

cuidado e tratamento adequado 

com os animais. 

(EF03CI05) Descrever e comuni-

car as alterações que ocorrem 

desde o nascimento em animais 

de diferentes meios terrestres ou 

aquáticos, inclusive o homem. 

(EF03CI06) Comparar alguns ani-

mais e organizar grupos com base 

em características externas co-

muns (presença de penas, pelos, 

Reconhece as carac-

terísticas dos ani-

mais, bem como sua 

alimentação, modo de 

vida, habitat. 

Relaciona as caracte-

rísticas ecológicas 

com a fauna local. 

Relata diferenças e 

semelhanças entre 

espécies animais. 

Possui noções de cui-

dado com os animais 

e preservação ambi-

ental. 
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escamas, bico, garras, antenas, 

patas etc.). 

Terra e Uni-

verso 

Características da 

Terra  

Ciclo da água 

Observação do 

céu  

Sistema solar 

Fases da lua 

Usos do solo 

Tipos de solo 

Impactos ambien-

tais (erosão, conta-

minação, desmata-

mento) 

(EF03CI07) Identificar caracterís-

ticas da Terra (como seu formato 

esférico, a presença de água, solo 

etc.), com base na observação, 

manipulação e comparação de di-

ferentes formas de representação 

do planeta (mapas, globos, foto-

grafias etc.). 

(EF03CI08) Observar, identificar e 

registrar os períodos diários (dia 

e/ou noite) em que o Sol, demais 

estrelas, Lua e planetas estão vi-

síveis no céu. 

(EF03CI09) Comparar diferentes 

amostras de solo do entorno da 

escola com base em característi-

cas como cor, textura, cheiro, ta-

manho das partículas, permeabili-

dade etc. 

(EF03CI10) Identificar os diferen-

tes usos do solo (plantação e ex-

tração de materiais, dentre outras 

possibilidades), reconhecendo a 

importância do solo para a agricul-

tura e para a vida. 

Identifica as caracte-

rísticas da Terra. 

Elabora e apresenta 

hipóteses sobre a al-

ternância dia e noite, 

bem como as esta-

ções do ano. 

Observa e registra di-

ferenças no aspecto 

da lua. 

Descrever e registrar 

dados na forma de es-

crita, desenhos, tabe-

las, pequenos textos. 

Reconhece a impor-

tância do uso do solo 

e sua conservação, 

bem como as conse-

quências do mau uso. 

 

2.2.5 QUADRO ORGANIZADOR:  CIÊNCIAS – 4º ANO 
 

CIÊNCAS - 4º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CO-

NHECIMENTO 

HABILIDADES CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

Matéria e 

energia 

Misturas 

Misturas homogê-

neas e heterogê-

neas 

(EF04CI01) Identificar misturas na 

vida diária, com base em suas 

propriedades físicas observáveis, 

reconhecendo sua composição. 

Dado um sistema ho-

mogêneo e heterogê-

neo o aluno deverá 

classificar suas dife-

renças por meio de 

imagens, descrição 
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Transformações 

reversíveis e não 

reversíveis 

Estados físicos da 

matéria e transi-

ções (fusão, solidi-

ficação, vaporiza-

ção, condensação 

e sublimação) 

Ciclo da água. 

Reações e trans-

formações quími-

cas. 

(EF04CI02) Testar e relatar trans-

formações nos materiais do dia a 

dia quando expostos a diferentes 

condições (aquecimento, resfria-

mento, luz e umidade). 

(EF04CI03) Concluir que algumas 

mudanças causadas por aqueci-

mento ou resfriamento são rever-

síveis (como as mudanças de es-

tado físico da água) e outras não 

(como o cozimento do ovo, a 

queima do papel etc.). 

ou atividades práti-

cas. 

Avalia a capacidade 

de correlacionar as 

transformações quí-

micas e físicas com 

situações do cotidi-

ano. 

Reconhece a impor-

tância do ciclo da 

água, bem como sua 

aplicação como sol-

vente universal. 

Vida e  

evolução 

Cadeias alimen-

tares simples 

Fotossíntese 

Níveis da cadeia 

alimentar: produ-

tores, consumi-

dores e decom-

positores. 

 Microrganis-

mos 

Fungos, bacté-

rias, vírus e pro-

tozoários. 

  

Preparação de 

alimentos 

Produção de va-

cinas 

Medidas preven-

tivas de doenças 

Saneamento bá-

sico 

(EF04CI04) Analisar e construir 

cadeias alimentares simples, re-

conhecendo a posição ocupada 

pelos seres vivos nessas cadeias 

e o papel do Sol como fonte primá-

ria de energia na produção de ali-

mentos. 

(EF04CI05) Descrever e destacar 

semelhanças e diferenças entre o 

ciclo da matéria e o fluxo de ener-

gia entre os componentes vivos e 

não vivos de um ecossistema. 

(EF04CI06) Relacionar a partici-

pação de fungos e bactérias no 

processo de decomposição, reco-

nhecendo a importância ambiental 

desse processo. 

(EF04CI07) Verificar a participa-

ção de microrganismos na produ-

ção de alimentos, combustíveis, 

medicamentos, entre outros. 

(EF04CI08) Propor, a partir do co-

nhecimento das formas de trans-

missão de alguns microrganismos 

(vírus, bactérias e protozoários), 

atitudes e medidas adequadas 

Identifica as depen-

dências e relações 

entre as cadeias ali-

mentares dos seres 

vivos. 

Identifica os compo-

nentes de uma cadeia 

alimentar. 

Reconhece o fluxo de 

energia entre os se-

res vivos nas cadeias 

alimentares. 

Identifica os elemen-

tos necessários para 

a fotossíntese, assim 

como o resultado 

desse processo. 

Compreende a impor-

tância dos decompo-

sitores na ciclagem 

da matéria. 

Compreende que al-

guns microrganismos 

podem ser causado-

res de patologias e re-

conhece as medidas 
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Hábitos de higiene 

 

para prevenção de doenças a eles 

associadas. 

de prevenção às do-

enças. 

Reconhece a vacina 

como forma de pre-

venção de doenças. 

Identifica os tipos de 

microrganismos que 

são utilizados pelo 

homem. 

Terra e Uni-

verso 

Pontos cardeais 

Meios de orienta-

ção 

Movimento apa-

rente do sol 

Calendários 

Calendário solar e 

lunar 

Fases da lua 

Estações do ano 

Fenômenos cícli-

cos e cultura 

 

(EF04CI09) Identificar os pontos 

cardeais, com base no registro de 

diferentes posições relativas do 

Sol e da sombra de uma vara 

(gnômon). 

(EF04CI10) Comparar as indica-

ções dos pontos cardeais resul-

tantes da observação das som-

bras de uma vara (gnômon) com 

aquelas obtidas por meio de uma 

bússola. 

(EF04CI11) Associar os movimen-

tos cíclicos da Lua e da Terra a 

períodos de tempo regulares e ao 

uso desse conhecimento para a 

construção de calendários em di-

ferentes culturas.  

Reconhece os pontos 

cardeais. 

Compreende os movi-

mentos de rotação e 

translação e a impor-

tância para a manu-

tenção da vida na 

Terra. 

Estabelece relação 

cultural com as fases 

da lua. 

 

2.2.6 QUADRO ORGANIZADOR:  CIÊNCIAS 5º ANO 
 

CIÊNCAS - 5º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CO-

NHECIMENTO 

HABILIDADES CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

Matéria e 

energia 

Propriedades físi-

cas dos materiais 

(densidade, 

massa, volume, 

(EF05CI01) Explorar fenômenos 

da vida cotidiana que evidenciem 

propriedades físicas dos materiais 

– como densidade, condutibili-

dade térmica e elétrica, respostas 

Identifica as proprie-

dades físicas dos ma-

teriais. 

Reconhece que a 

água existente no 
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dureza, elastici-

dade, condutibili-

dade) 

Ciclo hidrológico 

Funções e impor-

tância na natureza 

e na vida dos seres 

vivos. 

Preservação e con-

servação dos re-

cursos hídricos. 

Consumo consci-

ente reciclagem 

Conscientização 

ambiental.  

a forças magnéticas, solubilidade, 

respostas a forças mecânicas (du-

reza, elasticidade etc.), entre ou-

tras. 

(EF05CI02) Aplicar os conheci-

mentos sobre as mudanças de es-

tado físico da água para explicar o 

ciclo hidrológico e analisar suas 

implicações na agricultura, no 

clima, na geração de energia elé-

trica, no provimento de água potá-

vel e no equilíbrio dos ecossiste-

mas regionais (ou locais). 

(EF05CI03) Selecionar argumen-

tos que justifiquem a importância 

da cobertura vegetal para a manu-

tenção do ciclo da água, a conser-

vação dos solos, dos cursos de 

água e da qualidade do ar atmos-

férico. 

(EF05CI04) Identificar os princi-

pais usos da água e de outros ma-

teriais nas atividades cotidianas 

para discutir e propor formas sus-

tentáveis de utilização desses re-

cursos. 

(EF05CI05) Construir propostas 

coletivas para um consumo mais 

consciente e criar soluções tecno-

lógicas para o descarte adequado 

e a reutilização ou reciclagem de 

materiais consumidos na escola 

e/ou na vida cotidiana 

planeta se mantém 

por meio das altera-

ções de estados físi-

cos. 

Identifica em quais fa-

ses do ciclo hidroló-

gico a água se apre-

senta no estado só-

lido, líquido e gasoso, 

relacionando com as 

variações da tempe-

ratura. 

Reconhece a finali-

dade do uso da água 

no plantio e como 

fonte de geração de 

energia. 

Reconhece que a 

ação antrópica contri-

bui no processo de 

contaminação ambi-

ental. 

Estabelece medidas 

de proteção e susten-

tabilidade ao meio 

ambiente. 

Vida e evolu-

ção 

Nutrição do or-

ganismo  

Hábitos alimen-

tares 

Consumo cons-

ciente dos ali-

mentos. 

(EF05CI06) Selecionar argumen-

tos que justifiquem por que os sis-

temas digestório e respiratório são 

considerados corresponsáveis 

pelo processo de nutrição do orga-

nismo, com base na identificação 

das funções desses sistemas. 

(EF05CI07) Justificar a relação 

entre o funcionamento do sistema 

Reconhece as fun-

ções do sistema di-

gestório e respirató-

rio, bem como a im-

portância da alimen-

tação saudável para 

manter a saúde do or-

ganismo. 
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Distúrbios alimen-

tares. 

Integração entre 

os sistemas di-

gestório, respi-

ratório e circula-

tório 

circulatório, a distribuição dos nu-

trientes pelo organismo e a elimi-

nação dos resíduos produzidos. 

(EF05CI08) Organizar um cardá-

pio equilibrado com base nas ca-

racterísticas dos grupos alimenta-

res (nutrientes e calorias) e nas 

necessidades individuais (ativida-

des realizadas, idade, sexo etc.) 

para a manutenção da saúde do 

organismo. 

(EF05CI09) Discutir a ocorrência 

de distúrbios nutricionais (como 

obesidade, subnutrição etc.) entre 

crianças e jovens a partir da aná-

lise de seus hábitos (tipos e quan-

tidade de alimento ingerido, prá-

tica de atividade física etc.). 

Compreende a impor-

tância da realização 

de atividades físicas 

para uma vida saudá-

vel. 

 

Sabe construir um 

cardápio adequado 

baseado na pirâmide 

alimentar. 

Terra e Uni-

verso 

Constelações e 

mapas celestes  

Movimento de ro-

tação da Terra  

Periodicidade das 

fases da Lua  

Instrumentos óti-

cos 

(EF05CI10) Identificar algumas 

constelações no céu, com o apoio 

de recursos (como mapas celes-

tes e aplicativos digitais, entre ou-

tros), e os períodos do ano em que 

elas são visíveis no início da noite. 

(EF05CI11) Associar o movimento 

diário do Sol e das demais estre-

las no céu ao movimento de rota-

ção da Terra. 

(EF05CI12) Concluir sobre a peri-

odicidade das fases da Lua, com 

base na observação e no registro 

das formas aparentes da Lua no 

céu ao longo de, pelo menos, dois 

meses. 

(EF05CI13) Projetar e construir 

dispositivos para observação à 

distância (luneta, periscópio etc.), 

para observação ampliada de ob-

jetos (lupas, microscópios) ou 

para registro de imagens (máqui-

nas fotográficas) e discutir usos 

sociais desses dispositivos. 

Identifica constela-

ções com auxílio de 

recursos. 

Reconhece e relaci-

ona os movimentos 

da Terra com as fases 

da lua e as posições 

das constelações. 

Observa e identifica 

as fases da lua. 

Reconhece e identi-

fica equipamentos au-

xiliares para observa-

ção e registro. 
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2.2.7 QUADRO ORGANIZADOR:  CIÊNCIAS 6º ANO 
 

CIÊNCAS - 6º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CO-

NHECIMENTO 

HABILIDADES CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

Matéria e 

energia 

Misturas homogê-

neas e heterogê-

neas 

Separação de ma-

teriais química no 

cotidiano 

Materiais sintéticos 

Comparação entre 

medicamentos sin-

téticos e naturais. 

Transformações 

químicas 

 

Industria química e 

produção de mate-

riais 

 

(EF06CI01) Classificar como ho-

mogênea ou heterogênea a mis-

tura de dois ou mais materiais 

(água e sal, água e óleo, água e 

areia etc.). 

(EF06CI02) Identificar evidências 

de transformações químicas e físi-

cas a partir do resultado de mistu-

ras de materiais que originam pro-

dutos diferentes dos que foram 

misturados (mistura de ingredien-

tes para fazer um bolo, mistura de 

vinagre com bicarbonato de sódio 

etc.). 

(EF06CI03) Selecionar métodos 

mais adequados para a separa-

ção de diferentes sistemas hetero-

gêneos a partir da identificação de 

processos de separação de mate-

riais (como a produção de sal de 

cozinha, a destilação de petróleo, 

entre outros). 

(EF06CI04) Associar a produção 

de medicamentos e outros materi-

ais sintéticos ao desenvolvimento 

científico e tecnológico, reconhe-

cendo benefícios e avaliando im-

pactos socioambientais. 

Dado um sistema ho-

mogêneo e heterogê-

neo o aluno deverá 

classificar suas dife-

renças por meio de 

imagens, descrição 

ou atividades práti-

cas. 

Avalia a capacidade 

de correlacionar as 

transformações quí-

micas com situações 

do cotidiano e proces-

sos industriais. 

 

Vida e evolu-

ção 

 

Diversidade de 

ecossistemas 

Classificação dos 

seres vivos 

(EF07CI07) Caracterizar os princi-

pais ecossistemas brasileiros 

quanto à paisagem, à quantidade 

de água, ao tipo de solo, à dispo-

nibilidade de luz solar, à 

Reconhece e des-

creve os principais bi-

omas brasileiros.  
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Biomas 

 

Fenômenos natu-

rais e impactos 

ambientais 

Desastres naturais 

Ações antrópicas 

 

temperatura etc., correlacionando 

essas características à flora e 

fauna específicas.  

(EF07CI08) Avaliar como os im-

pactos provocados por catástrofes 

naturais ou mudanças nos compo-

nentes físicos, biológicos ou soci-

ais de um ecossistema afetam 

suas populações, podendo amea-

çar ou provocar a extinção de es-

pécies, alteração de hábitos, mi-

gração etc. 

Diferencia catástrofes 

naturais das causa-

das por ação antró-

pica. 

Terra e Uni-

verso 

Forma, estrutura 

e movimentos da 

Terra 

Tipos de rochas  

Fósseis  

 

(EF06CI11) Identificar as diferen-

tes camadas que estruturam o 

planeta Terra (da estrutura interna 

à atmosfera) e suas principais ca-

racterísticas. 

(EF06CI12) Identificar diferentes 

tipos de rocha, relacionando a for-

mação de fósseis a rochas sedi-

mentares em diferentes períodos 

geológicos. 

(EF06CI13) Selecionar argumen-

tos e evidências que demonstrem 

a esfericidade da Terra. 

(EF06CI14) Inferir que as mudan-

ças na sombra de uma vara (gnô-

mon) ao longo de um dia em dife-

rentes períodos do ano são uma 

evidência dos movimentos relati-

vos entre a Terra e o Sol, que po-

dem ser explicados por meio dos 

movimentos de rotação e transla-

ção da Terra e da inclinação de 

seu eixo de rotação em relação ao 

plano de sua órbita em torno do 

Sol. 

Com o uso de ima-

gens ou amostras ge-

ológicas verificar se o 

aluno identifica as ca-

madas da Terra e os 

tipos de rocha. 

Associa fósseis com 

as rochas sedimenta-

res e a relação de re-

gistros fosseis com a 

evolução dos seres vi-

vos. 

Sabe utilizar um reló-

gio de sol e a partir 

dele se localiza. 
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2.2.8 QUADRO ORGANIZADOR:  CIÊNCIAS 7º ANO 
 

CIÊNCAS - 7º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CO-

NHECIMENTO 

HABILIDADES CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

Matéria e 

energia 

Máquinas simples 

Formas de propa-

gação do calor 

Equilíbrio termodi-

nâmico e vida na 

Terra 

História dos com-

bustíveis e das má-

quinas térmicas 

(EF07CI01) Discutir a aplicação, 

ao longo da história, das máqui-

nas simples e propor soluções e 

invenções para a realização de ta-

refas mecânicas cotidianas. 

(EF07CI02) Diferenciar tempera-

tura, calor e sensação térmica nas 

diferentes situações de equilíbrio 

termodinâmico cotidianas, intro-

duzindo o conceito de átomos e 

moléculas. 

(EF07CI03) Utilizar o conheci-

mento das formas de propagação 

do calor para justificar a utilização 

de determinados materiais (con-

dutores e isolantes) na vida cotidi-

ana, explicar o princípio de funcio-

namento de alguns equipamentos 

(garrafa térmica, coletor solar etc.) 

e/ou construir soluções tecnológi-

cas a partir desse conhecimento. 

(EF07CI04) Avaliar o papel do 

equilíbrio termodinâmico para a 

manutenção da vida na Terra.  

(EF07CI05) Discutir o uso de dife-

rentes tipos de combustível e má-

quinas térmicas ao longo do 

tempo, para avaliar avanços, 

questões econômicas e proble-

mas socioambientais causados 

pela produção e uso desses mate-

riais e máquinas compreendendo 

seu funcionamento mecânico. 

Partindo do conceito 

de calor avaliar a in-

terferência do calor 

em processos físicos, 

químicos e biológicos. 

Estabelece a relação 

entre a utilização de 

combustíveis na gera-

ção de energia e seus 

impactos ambientais. 
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(EF07CI06) Introduzir o objeto de 

estudo relacionado a novos mate-

riais e tecnologias (como automa-

ção e informatização). 

Vida e evolu-

ção 

Célula como uni-

dade da vida 

Introdução ao con-

ceito e organização 

celular 

Tipos celulares 

Interação entre os 

sistemas do corpo 

humano 

Complemento com 

alimentação saudá-

vel 

Programas e indi-

cadores de saúde 

pública 

 

(EF06CI05) Explicar a organiza-

ção básica das células e seu papel 

como unidade estrutural e funcio-

nal dos seres vivos. 

(EF06CI06) Concluir, com base 

na análise de ilustrações e/ou mo-

delos (físicos ou digitais), que os 

organismos são um complexo ar-

ranjo de sistemas com diferentes 

níveis de organização. 

(EF06CI07) Justificar o papel do 

sistema nervoso na coordenação 

das ações motoras e sensoriais do 

corpo, com base na análise de 

suas estruturas básicas e respec-

tivas funções. 

(EF06CI09) Deduzir que a estru-

tura, a sustentação e a movimen-

tação e funcionamento dos ani-

mais resultam da interação entre 

todos os sistemas do corpo. 

(EF06CI10) Explicar como o funci-

onamento de todos os sistemas 

podem ser afetados por substân-

cias psicoativas. 

(EF07CI09) Interpretar as condi-

ções de saúde da comunidade, ci-

dade ou estado, com base na aná-

lise e comparação de indicadores 

de saúde (como taxa de mortali-

dade infantil, cobertura de sanea-

mento básico e incidência de do-

enças de veiculação hídrica, at-

mosférica entre outras) e dos 

Através de aulas prá-

ticas de microscopia o 

aluno observa os dife-

rentes tipos de célula, 

compreender que o 

arranjo destas leva a 

formação de tecidos, 

órgãos, sistemas e o 

organismo como um 

todo. 

 

Com base no estudo 

da anatomia e fisiolo-

gia dos sistemas 

compreende as dife-

rentes patologias, as-

sociando com a ne-

cessidade de políticas 

públicas para preven-

ção e tratamento. 
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resultados de políticas públicas 

destinadas à saúde. 

(EF07CI10) Argumentar sobre a 

importância da vacinação para a 

saúde pública, com base em infor-

mações sobre a maneira como a 

vacina atua no organismo e o pa-

pel histórico da vacinação para a 

manutenção da saúde individual e 

coletiva e para a erradicação de 

doenças. 

(EF07CI11) Analisar historica-

mente o uso da tecnologia, inclu-

indo a digital, nas diferentes di-

mensões da vida humana, consi-

derando indicadores ambientais e 

de qualidade de vida. 

Terra e Uni-

verso 

Composição do ar 

Efeito estufa 

Camada de ozônio 

Fenômenos na-

turais (vulcões, 

terremotos e tsu-

namis) 

Placas tectônicas 

e deriva continen-

tal 

(EF07CI12) -(EF07CI13) De-

monstrar que o ar é uma mistura 

de gases, identificando sua com-

posição, e discutir fenômenos na-

turais ou antrópicos que podem 

alterar essa composição. 

(EF07CI14) Justificar a importân-

cia da camada de ozônio para a 

vida na Terra, identificando os fa-

tores que aumentam ou diminuem 

sua presença na atmosfera, e dis-

cutir propostas individuais e cole-

tivas para sua preservação.  

(EF07CI16) Justificar o formato 

das costas brasileira e africana 

com base na teoria da deriva dos 

continentes. 

(EF07CI15) Interpretar fenôme-

nos naturais (como vulcões, terre-

motos e tsunamis) e justificar a 

rara ocorrência desses 

Por meio de imagens 

avaliar a compreen-

são do aluno relacio-

nada à fenômenos 

naturais. 

Se o aluno compre-

ende como a ação hu-

mana está associa-

das às alterações cli-

máticas. 
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fenômenos no Brasil, com base 

no modelo das placas tectônicas. 

 

2.2.9 QUADRO ORGANIZADOR:  CIÊNCIAS 8º ANO 
 

CIÊNCAS - 8º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CO-

NHECIMENTO 

HABILIDADES CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

Matéria e 

energia 

Fontes e tipos de 

energia 

 

Transformação de 

energia 

 

Cálculo de con-

sumo de energia 

elétrica 

 

Circuitos elétricos 

 

Uso consciente de 

energia elétrica 

(EF08CI01) Identificar e classificar 

diferentes fontes (renováveis e 

não renováveis) e tipos de energia 

utilizados em residências, comuni-

dades ou cidades. 

(EF08CI02) Construir circuitos 

elétricos com pilha/ bateria, fios e 

lâmpada ou outros dispositivos e 

compará-los a circuitos elétricos 

residenciais. 

(EF08CI03) Classificar equipa-

mentos elétricos residenciais 

(chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rá-

dio, geladeira etc.) de acordo com 

o tipo de transformação de ener-

gia (da energia elétrica para a tér-

mica, luminosa, sonora e mecâ-

nica, por exemplo). 

(EF08CI04) Calcular o consumo 

de eletro domésticos a partir dos 

dados de potência (descritos no 

próprio equipamento) e tempo 

médio de uso para avaliar o im-

pacto de cada equipamento no 

consumo doméstico mensal. 

(EF08CI05) Propor ações coleti-

vas para otimizar o uso de energia 

elétrica em sua escola e/ou comu-

nidade, com base na seleção de 

Diferencia as fontes 

renováveis e não re-

nováveis de obtenção 

de energia. 

Compreende as for-

mas de transforma-

ção da energia e sua 

adequada aplicação. 

Por meio de materiais 

físicos, aplicativos ou 

vídeos, sabe construir 

circuitos elétricos e 

classificá-los. 
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equipamentos segundo critérios 

de sustentabilidade (consumo de 

energia e eficiência energética) e 

hábitos de consumo responsável. 

(EF08CI06) Discutir e avaliar usi-

nas de geração de energia elétrica 

(termelétricas, hidrelétricas, eóli-

cas etc.), suas semelhanças e di-

ferenças, seus impactos socioam-

bientais, e como essa energia 

chega e é usada em sua cidade, 

comunidade, casa ou escola. 

Vida e evolu-

ção 

Mecanismos repro-

dutivos 

Reprodução e de-

senvolvimento dos 

seres vivos 

Sexualidade 

Métodos contracep-

tivos 

Infecções Sexual-

mente Transmissí-

veis 

(EF08CI07) Comparar diferentes 

processos reprodutivos em plan-

tas e animais em relação aos me-

canismos adaptativos e evoluti-

vos. 

(EF08CI08) Analisar e explicar as 

transformações que ocorrem na 

puberdade considerando a atua-

ção dos hormônios sexuais e do 

sistema nervoso. 

(EF08CI09) Comparar o modo de 

ação e a eficácia dos diversos mé-

todos contraceptivos e justificar a 

necessidade de compartilhar a 

responsabilidade na escolha e na 

utilização do método mais ade-

quado à prevenção da gravidez 

precoce e indesejada e de Doen-

ças Sexualmente Transmissíveis 

(DST). 

(EF08CI10) Identificar os princi-

pais sintomas, modos de trans-

missão e tratamento de algumas 

DST (com ênfase na AIDS), e dis-

cutir estratégias e métodos de pre-

venção. 

(EF08CI11) Selecionar argumen-

tos que evidenciem as múltiplas 

Sabe diferenciar re-

produção sexuada e 

assexuada e quais or-

ganismos as reali-

zam. 

Compreende a anato-

mia do sistema geni-

tal masculino e femi-

nino, bem como a 

ação hormonal. 

Identifica os métodos 

contraceptivos e cor-

relacionar com pre-

venção às infecções 

sexualmente trans-

missíveis. 

 



 

147 
 

 

dimensões da sexualidade hu-

mana (biológica, sociocultural, 

afetiva e ética). 

Terra e Uni-

verso 

Composição, estru-

tura e localização 

do Sistema solar 

no Universo 

Sistema Sol, Terra 

e Lua 

Fases da lua 

Eclipses 

Estações do ano 

Clima 

Circulação atmos-

férica 

Meteorologia 

(EF09CI14) Descrever a composi-

ção e a estrutura do Sistema Solar 

(Sol, planetas rochosos, planetas 

gigantes gasosos e corpos meno-

res), assim como a localização do 

Sistema Solar na nossa Galáxia (a 

Via Láctea) e dela no Universo 

(apenas uma galáxia dentre bi-

lhões). 

(EF08CI12) Justificar, por meio da 

construção de modelos e da ob-

servação da Lua no céu, a ocor-

rência das fases da Lua e dos 

eclipses, com base nas posições 

relativas entre Sol, Terra e Lua. 

(EF08CI13) Representar os movi-

mentos de rotação e translação da 

Terra e analisar o papel da inclina-

ção do eixo de rotação da Terra 

em relação à sua órbita na ocor-

rência das estações do ano, com 

a utilização de modelos tridimensi-

onais. 

(EF08CI14) Relacionar climas re-

gionais aos padrões de circulação 

atmosférica e oceânica e ao aque-

cimento desigual causado pela 

forma e pelos movimentos da 

Terra. 

(EF08CI15) Identificar as princi-

pais variáveis envolvidas na previ-

são do tempo e simular situações 

nas quais elas possam ser medi-

das. 

(EF08CI16) Discutir iniciativas 

que contribuam para restabelecer 

Compreende o sis-

tema solar, sua locali-

zação, composição. 

Identifica as fases da 

lua, os tipos de eclip-

ses e correlaciona a 

inclinação do eixo da 

Terra com as esta-

ções do ano. 

Por meio de observa-

ções diferencia o 

tempo do clima e co-

nhece os diferentes 

equipamentos meteo-

rológicos. 
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o equilíbrio ambiental a partir da 

identificação de alterações climá-

ticas regionais e globais provoca-

das pela intervenção humana. 

  

2.2.10 QUADRO ORGANIZADOR:  CIÊNCIAS 9º ANO 

CIÊNCAS - 9º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CO-

NHECIMENTO 

HABILIDADES CRITÉRIOS DE AVALI-

AÇÃO 

Matéria e 

energia 

Estrutura da ma-

téria 

Modelos atômicos 

Tabela periódica 

Ligações químicas 

Transformações 

químicas 

Aspectos quantita-

tivos das transfor-

mações químicas 

Lei das proporções 

das massas 

 

 

 

 

Radiações e suas 

aplicações na sa-

úde 

Lentes corretivas 

(EF09CI03) Identificar modelos 

que descrevem a estrutura da ma-

téria (constituição do átomo e 

composição de moléculas sim-

ples) e reconhecer sua evolução 

histórica. 

(EF09CI02) Comparar quantida-

des de reagentes e produtos en-

volvidos em transformações quí-

micas, estabelecendo a proporção 

entre as suas massas. 

 (EF09CI01) Investigar as mudan-

ças de estado físico da matéria e 

explicar essas transformações 

com base no modelo de constitui-

ção submicroscópica. 

(EF09CI04) Planejar e executar 

experimentos que evidenciem que 

todas as cores de luz podem ser 

formadas pela composição das 

três cores primárias da luz e que a 

cor de um objeto está relacionada 

também à cor da luz que o ilumina. 

(EF09CI05) Investigar os princi-

pais mecanismos envolvidos na 

transmissão e recepção de 

Conhece a estrutura bá-

sica da matéria e corre-

lacionar com materiais 

cotidianos. 

Compreende a organiza-

ção dos elementos quí-

micos da tabela perió-

dica sua aplicação. 

Executa experimentos 

com fontes de luz primá-

ria (materiais físicos ou 

por meio de aplicativos) 

e associa com a forma 

como percebemos as 

cores. 

Associa a forma de re-

cepção da luz com doen-

ças visuais e a correção 

utilizando diferentes len-

tes. 
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imagem e som que revoluciona-

ram os sistemas de comunicação 

humana. 

 (EF06CI08) Explicar a importân-

cia da visão (captação e interpre-

tação das imagens) na interação 

do organismo com o meio e, com 

base no funcionamento do olho 

humano, selecionar lentes ade-

quadas para a correção de dife-

rentes defeitos da visão. 

(EF09CI06) Classificar as radia-

ções eletromagnéticas por suas 

frequências, fontes e aplicações, 

discutindo e avaliando as implica-

ções de seu uso em controle re-

moto, telefone celular, raio X, 

forno de micro-ondas, fotocélulas 

etc. 

(EF09CI07) Discutir o papel do 

avanço tecnológico na aplicação 

das radiações na medicina diag-

nóstica (raio X, ultrassom, resso-

nância nuclear magnética) e no 

tratamento de doenças (radiotera-

pia, cirurgia ótica a laser, infraver-

melho, ultravioleta etc.). 

Vida e evolu-

ção 

Ideias evolucionis-

tas 

Hereditariedade 

Estrutura do DNA 

Divisões celulares 

Preservação da 

biodiversidade 

(EF09CI10) Comparar as ideias 

evolucionistas de Lamarck e Dar-

win apresentadas em textos cien-

tíficos e históricos, identificando 

semelhanças e diferenças entre 

essas ideias e sua importância 

para explicar a diversidade bioló-

gica. 

(EF09CI11) Discutir a evolução e 

a diversidade das espécies com 

base na atuação da seleção natu-

ral sobre as variantes de uma 

Conhece os aspectos 

evolutivos e na sequên-

cia associa com a here-

ditariedade ao Neodar-

winismo. 

Compreende a estrutura 

do DNA e posterior-

mente diferencia mitose 

de meiose. 

Identifica o mecanismo 

de transmissão das 
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mesma espécie, resultantes de 

processo reprodutivo. 

(EF09CI08) Associar os gametas 

à transmissão das características 

hereditárias, estabelecendo rela-

ções entre ancestrais e descen-

dentes. 

(EF09CI09) Discutir as ideias de 

Mendel sobre hereditariedade (fa-

tores hereditários, segregação, 

gametas, fecundação), conside-

rando-as para resolver problemas 

envolvendo a transmissão de ca-

racterísticas hereditárias em dife-

rentes organismos. 

(EF09CI12) Justificar a importân-

cia das unidades de conservação 

para a preservação da biodiversi-

dade e do patrimônio nacional, 

considerando os diferentes tipos 

de unidades (parques, reservas e 

florestas nacionais), as popula-

ções humanas e as atividades a 

eles relacionados. 

(EF09CI13) Propor iniciativas indi-

viduais e coletivas para a solução 

de problemas ambientais da ci-

dade ou da comunidade, com 

base na análise de ações de con-

sumo consciente e de sustentabi-

lidade bem sucedidas. 

características entre as 

gerações. 

Conhece a importância 

das unidades de conser-

vação para manter a bio-

diversidades das espé-

cies. 
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Terra e Uni-

verso 

Astronomia e cul-

tura 

Vida humana fora 

da Terra 

Ordem de gran-

deza astronômica 

Evolução estelar 

(EF09CI15) Relacionar diferentes 

leituras do céu e explicações so-

bre a origem da Terra, do Sol ou 

do Sistema Solar às necessidades 

de distintas culturas (agricultura, 

caça, mito, orientação espacial e 

temporal etc.). 

(EF09CI16) Selecionar argumen-

tos sobre a viabilidade da sobrevi-

vência humana fora da Terra, com 

base nas condições necessárias à 

vida, nas características dos pla-

netas e nas distâncias e nos tem-

pos envolvidos em viagens inter-

planetárias e interestelares. 

(EF09CI17) Analisar o ciclo evolu-

tivo do Sol (nascimento, vida e 

morte) baseado no conhecimento 

das etapas de evolução de estre-

las de diferentes dimensões e os 

efeitos desse processo no nosso 

planeta 

Associa os conhecimen-

tos astronômicos com 

aspectos culturais. 

Identifica a viabilidade 

da vida humana fora da 

Terra. 
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2.3 EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

2.3.1 TEXTO INTRODUTÓRIO 
 

A Educação Física possui essencial importância e a escola, como entidade formativa hu-

mana, deve oportunizar a prática biopsicomotora, fundamental no desenvolvimento integral na in-

fância. O desenvolvimento das capacidades e habilidades corporais relacionadas ao movimento 

está diretamente ligado à maior eficiência humana nas questões culturais, sociais, de expressão 

dos sentimentos, afetos e emoções, além dos benefícios na melhoria da aptidão física relacionada 

à saúde. Suas ações devem ser integradas ao contexto multidisciplinar, permitindo a associação 

entre os conhecimentos propostos na disciplina com o que se pretende nas demais áreas como 

elementos formativos. 

Diferentemente dos demais componentes curriculares, a Educação Física possui particula-

ridades exclusivas, em que se destaca o movimento. Assim, enquanto área de conhecimento se 

entende nessa proposta a necessidade de amparar-se na cultura corporal de movimento, em que 

são destacadas as práticas corporais e a forma como estas evoluíram historicamente, representa-

das nas dimensões das brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, dança, lutas e práticas corporais 

de aventura. Conhecer, vivenciar e problematizar os conceitos e significados inerentes a estes ele-

mentos são conteúdos que perpassam os diversos níveis educacionais, iniciando na educação in-

fantil e prolongando-se por todos os ciclos de ensino. 

O período escolar compreendido entre a Educação Infantil e Ensino Fundamental deve 

assumir seu papel de relevância quando se pretende estimular crianças e adolescentes nas ques-

tões de aprendizagem, pois agrega o espaço de tempo onde se apresenta o mundo ao educando 

nas suas variadas manifestações. Essa multiplicidade de conceitos e representações contribui para 

ampliar os processos imaginativos e de criatividade, permitindo que o aluno desenvolva plenamente 

sua capacidade de criar. 

O Plano Municipal de Educação do município de Porto União - SC, elaborado no ano de 

2015 (PORTO UNIÃO, 2015a), estabelece como meta para Educação Infantil e Ensino Fundamen-

tal a universalização do ensino nesses níveis. Desse modo, o compromisso da disciplina de Edu-

cação Física torna-se ainda mais evidente, já que o maior acesso às crianças permitirá também 

que a escola seja um dos marcos referenciais da construção social. 

É importante destacar que o planejamento escolar deve ser alvo de constante avaliação, 

procurando adaptar suas ações às respostas recebidas quando realizadas as intervenções. 

Desta forma, a pandemia da Covid-19 configurou-se como uma emergência sanitária com 

impactos severos no campo educativo e, consequentemente, suscitou a necessidade de refletir 

acerca tanto das formas de acesso dos estudantes à escola, quanto da organização dos tempos 

pedagógicos. Nesse sentido, tornou-se imperativo priorizar os Referenciais Curriculares das Redes 

alinhados à Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018), e promover a chamada 

flexibilização curricular, que consiste em decidir quais habilidades são mais estruturantes para a 

construção do conhecimento, onde, de acordo com as Diretrizes Curriculares do Município de Brus-

que (BRUSQUE, 2012), flexibilizações curriculares são respostas educativas que devem ser dadas 

pelo sistema educacional, de forma a favorecer todos os alunos. 
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Esta é uma decisão pedagógica que permite adaptar o Referencial Curricular da Rede Mu-

nicipal, baseando-se também na Proposta Pedagógica Curricular da Disciplina de Educação Física 

do município (PORTO UNIÃO, 2015b), nas situações em que há a redução do tempo pedagógico 

regular e não é possível desenvolver todos os objetivos propostos, principalmente pela BNCC. A 

flexibilização curricular contribui para garantir o desenvolvimento de objetivos que são indispensá-

veis em cada etapa de ensino, a permanência dos estudantes no sistema escolar, o alcance de 

metas educativas e a estruturação de processos de progressão escolar sustentáveis, com o mínimo 

de defasagem possível, ressaltando que a flexibilização curricular é um processo transitório e emer-

gencial. 

Diante do cenário apresentado, segue as unidades temáticas, os objetos de conhecimento 

e as habilidades, flexibilizados, como também as Diretrizes para o ensino da Disciplina de Educa-

ção Física, tanto para a Educação Infantil quanto para o Ensino Fundamental, para o ano letivo de 

2022, embasados na BNCC, no currículo base da educação infantil e do ensino fundamental do 

território catarinense (SANTA CATARINA 2019), e na proposta pedagógica curricular da disciplina 

de Educação Física do município. Todas as proposições constantes nesse documento procuram 

dar subsídios que permitam a realização das aulas de Educação Física Escolar em tempos de 

pandemia. 

 

 

A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA BNCC 

 

Na BNCC, cada uma das práticas corporais tematizadas compõe uma das seis unidades 

temáticas abordadas ao longo do Ensino Fundamental. Cabe destacar que a categorização apre-

sentada não tem pretensões de universalidade, pois se trata de um entendimento possível, entre 

outros, sobre as denominações das (e as fronteiras entre as) manifestações culturais tematizadas 

na Educação Física Escolar (BRASIL, 2018). 

A unidade temática Brincadeiras e Jogos explora aquelas atividades voluntárias exercidas 

dentro de determinados limites de tempo e espaço, caracterizadas pela criação e alteração de re-

gras, pela obediência de cada participante ao que foi combinado coletivamente, bem como pela 

apreciação do ato de brincar em si. Essas práticas não possuem um conjunto estável de regras e, 

portanto, ainda que possam ser reconhecidos jogos similares em diferentes épocas e partes do 

mundo, esses são recriados, constantemente, pelos diversos grupos culturais. Mesmo assim, é 

possível reconhecer que um conjunto grande dessas brincadeiras e jogos é difundido por meio de 

redes de sociabilidade informais, o que permite denominá-los populares. 

É importante fazer uma distinção entre jogo como conteúdo específico e jogo como ferra-

menta auxiliar de ensino. Não é raro que, no campo educacional, jogos e brincadeiras sejam inven-

tados com o objetivo de provocar interações sociais específicas entre seus participantes ou para 

fixar determinados conhecimentos. O jogo, nesse sentido, é entendido como meio para se aprender 

outra coisa, como no jogo dos “10 passes” quando usado para ensinar retenção coletiva da posse 

de bola, concepção não adotada na organização dos conhecimentos de Educação Física na BNCC. 

Neste documento, as brincadeiras e os jogos têm valor em si e precisam ser organizados para ser 

estudados. São igualmente relevantes os jogos e as brincadeiras presentes na memória dos povos 

indígenas e das comunidades tradicionais, que trazem consigo formas de conviver, oportunizando 

o reconhecimento de seus valores e formas de viver em diferentes contextos ambientais e socio-

culturais brasileiros. 
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Por sua vez, a unidade temática Esportes reúne tanto as manifestações mais formais dessa 

prática quanto as derivadas. O esporte como uma das práticas mais conhecidas da contempora-

neidade, por sua grande presença nos meios de comunicação, caracteriza-se por ser orientado 

pela comparação de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos (adversários), regido 

por um conjunto de regras formais, institucionalizadas por organizações (associações, federações 

e confederações esportivas), as quais definem as normas de disputa e promovem o desenvolvi-

mento das modalidades em todos os níveis de competição. No entanto, essas características não 

possuem um único sentido ou somente um significado entre aqueles que o praticam, especialmente 

quando o esporte é realizado no contexto do lazer, da educação e da saúde. 

Como toda prática social, o esporte é passível de recriação por quem se envolve com ele. 

As práticas derivadas dos esportes mantêm, essencialmente, suas características formais de regu-

lação das ações, mas adaptam as demais normas institucionais aos interesses dos participantes, 

às características do espaço, ao número de jogadores, ao material disponível etc. Isso permite 

afirmar, por exemplo, que, em um jogo de dois contra dois em uma cesta de basquetebol, os parti-

cipantes estão jogando basquetebol, mesmo não sendo obedecidos os 50 artigos que integram o 

regulamento oficial da modalidade. 

Para a estruturação dessa unidade temática, é utilizado um modelo de classificação base-

ado na lógica interna, tendo como referência os critérios de cooperação, interação com o adversá-

rio, desempenho motor e objetivos táticos da ação. Esse modelo possibilita a distribuição das mo-

dalidades esportivas em categorias, privilegiando as ações motoras intrínsecas, reunindo esportes 

que apresentam exigências motrizes semelhantes no desenvolvimento de suas práticas. 

Assim, são apresentadas sete categorias de esportes (note-se que as modalidades citadas 

na descrição das categorias servem apenas para facilitar a compreensão do que caracteriza cada 

uma das categorias. Portanto, não são prescrições das modalidades a ser obrigatoriamente tema-

tizadas na escola): 

- Marca: conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em 

segundos, metros ou quilos (patinação de velocidade, todas as provas do atletismo, remo, ciclismo, 

levantamento de peso etc.). 

- Precisão: conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar/lançar um objeto, procu-

rando acertar um alvo específico, estático ou em movimento, comparando-se o número de tentati-

vas empreendidas, a pontuação estabelecida em cada tentativa (maior ou menor do que a do ad-

versário) ou a proximidade do objeto arremessado ao alvo (mais perto ou mais longe do que o 

adversário conseguiu deixar), como nos seguintes casos: bocha, curling, golfe, tiro com arco, tiro 

esportivo etc. 

- Técnico-combinatório: reúne modalidades nas quais o resultado da ação motora comparado é a 

qualidade do movimento segundo padrões técnico-combinatórios (ginástica artística, ginástica rít-

mica, nado sincronizado, patinação artística, saltos ornamentais etc.). 

- Rede/quadra dividida ou parede de rebote: reúne modalidades que se caracterizam por arremes-

sar, lançar ou rebater a bola em direção a setores da quadra adversária nos quais o rival seja 

incapaz de devolvê-la da mesma forma ou que leve o adversário a cometer um erro dentro do 

período de tempo em que o objeto do jogo está em movimento. Alguns exemplos de esportes de 

rede são voleibol, vôlei de praia, tênis de campo, tênis de mesa, badminton e peteca. Já os esportes 

de parede incluem pelota basca, raquetebol, squash etc. 

- Campo e taco: categoria que reúne as modalidades que se caracterizam por rebater a bola lan-

çada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as 

 



 

155 
 

 

bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o 

controle da bola, e, assim, somar pontos (beisebol, críquete, softbol etc.). 

- Invasão ou territorial: conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade 

de uma equipe introduzir ou levar uma bola (ou outro objeto) a uma meta ou setor da quadra/campo 

defendida pelos adversários (gol, cesta, touchdown etc.), protegendo, simultaneamente, o próprio 

alvo, meta ou setor do campo (basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol americano, handebol, 

hóquei sobre grama, polo aquático, rúgbi etc.). 

- Combate: reúne modalidades caracterizadas como disputas nas quais o oponente deve ser sub-

jugado, com técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de 

um determinado espaço, por meio de combinações de ações de ataque e defesa (judô, boxe, es-

grima, tae kwon do etc.). 

 

Na unidade temática Ginásticas, são propostas práticas com formas de organização e sig-

nificados muito diferentes, o que leva à necessidade de explicitar a classificação adotada: (a) gi-

nástica geral; (b) ginásticas de condicionamento físico; e (c) ginásticas de conscientização corporal. 

A ginástica geral, também conhecida como ginástica para todos, reúne as práticas corpo-

rais que têm como elemento organizador a exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas 

do corpo, a interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não competitividade.  

Podem ser constituídas de exercícios no solo, no ar (saltos), em aparelhos (trapézio, corda, 

fita elástica), de maneira individual ou coletiva, e combinam um conjunto bem variado de piruetas, 

rolamentos, paradas de mão, pontes, pirâmides humanas etc. Integram também essa prática os 

denominados jogos de malabar ou malabarismo. 

As ginásticas de condicionamento físico se caracterizam pela exercitação corporal orien-

tada à melhoria do rendimento, à aquisição e à manutenção da condição física individual ou à 

modificação da composição corporal. Geralmente, são organizadas em sessões planejadas de mo-

vimentos repetidos, com frequência e intensidade definidas. 

Podem ser orientadas de acordo com uma população específica, como a ginástica para 

gestantes, ou atreladas a situações ambientais determinadas, como a ginástica laboral. 

As ginásticas de conscientização corporal reúnem práticas que empregam movimentos su-

aves e lentos, tal como a recorrência a posturas ou à conscientização de exercícios respiratórios, 

voltados para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo.  

Algumas dessas práticas que constituem esse grupo têm origem em práticas corporais mi-

lenares da cultura oriental.  

Por sua vez, a unidade temática Danças explora o conjunto das práticas corporais carac-

terizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes 

também integradas a coreografias. As danças podem ser realizadas de forma individual, em duplas 

ou em grupos, sendo essas duas últimas as formas mais comuns. Diferentes de outras práticas 

corporais rítmico-expressivas, elas se desenvolvem em codificações particulares, historicamente 

constituídas, que permitem identificar movimentos e ritmos musicais peculiares associados a cada 

uma delas. 

A unidade temática Lutas focaliza as disputas corporais, nas quais os participantes empre-

gam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o 

oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do 

adversário. Dessa forma, além das lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser 

tratadas lutas brasileiras (capoeira, huka-huka, luta marajoara etc.), bem como lutas de diversos 

países do mundo (judô, aikido, jiu-jítsu, muay thai, boxe, chinese boxing, esgrima, kendo etc.). 
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Por fim, na unidade temática Práticas Corporais de Aventura, exploram-se expressões e 

formas de experimentação corporal centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações 

de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. 

Algumas dessas práticas costumam receber outras de nominações, como esportes de risco, espor-

tes alternativos e esportes extremos. 

Assim como as demais práticas, elas são objeto também de diferentes classificações, con-

forme o critério que se utilize. Neste documento, optou-se por diferenciá-las com base no ambiente 

de que necessitam para ser realizadas: na natureza e urbanas. As práticas de aventura na natureza 

se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o praticante na geração 

da vertigem e do risco controlado, como em corrida orientada, corrida de aventura, corridas de 

mountain bike, rapel, tirolesa, arborismo etc. Já as práticas de aventura urbanas exploram a “pai-

sagem de cimento” para produzir essas condições (vertigem e risco controlado) durante a prática 

de parkour, skate, patins, bike etc. 

Em princípio, todas as práticas corporais podem ser objeto do trabalho pedagógico em 

qualquer etapa e modalidade de ensino.  

Ainda assim, alguns critérios de progressão do conhecimento devem ser atendidos, tais 

como os elementos específicos das diferentes práticas corporais, as características dos sujeitos e 

os contextos de atuação, sinalizando tendências de organização dos conhecimentos. Na BNCC, 

as unidades temáticas de Brincadeiras e jogos, Danças e Lutas estão organizadas em objetos de 

conhecimento conforme a ocorrência social dessas práticas corporais, das esferas sociais mais 

familiares (localidade e região) às menos familiares (esferas nacional e mundial). Em Ginásticas, a 

organização dos objetos de conhecimento se dá com base na diversidade dessas práticas e nas 

suas características. Em Esportes, a abordagem recai sobre a sua tipologia (modelo de classifica-

ção), enquanto Práticas corporais de aventura se estrutura nas vertentes urbana e na natureza. 

A delimitação das habilidades deve privilegiar oito dimensões de conhecimento: experimen-

tação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compre-

ensão, e protagonismo comunitário (BRASIL, 2018).  

  

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Objetos de conhecimento a serem abordados no ano letivo de 2022, cabendo a cada pro-

fessor organizá-los conforme seu planejamento, suas necessidades, da comunidade e as caracte-

rísticas organizacionais de sua instituição: 

 

- Corpo, saúde e qualidade de vida 

- Corpo, natureza e meio ambiente 

- Brinquedos cantados com orientação para o próprio corpo e do outro 

- Brincadeiras com representação / expressão do corpo 

- Músicas populares (nacionais e regionais) 

- Brinquedos cantados, cantigas, atividades rítmicas com e sem objetos de percussão 

- Brinquedos e materiais musicais 

- Festas culturais e étnicas (indígenas, africanas...)  

- Atividades / brincadeiras com expressão de movimentos básicos das lutas 

- Atividades / brincadeiras pré-esportivas com objetos variados, espaços e movimentos 

- Atividades envolvidas a eventos esportivos como os jogos olímpicos de inverno e a copa do mundo 

de futebol 
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- Movimentos básicos naturais (ginásticos) de forma lúdica 

- Jogos e brincadeiras diversos, explorando a vivência e desenvolvimento psicomotor, e das capa-

cidades e habilidades físicas, cognitivas e afetivas, além de desenvolver valores sociais 

- Tecnologias eletrônicas nas práticas corporais. 

 

Destaca-se o fato de que na BNCC a Educação Física não é considerada componente cur-

ricular obrigatório para a Educação Infantil, porém, aos municípios que aplicam, podemos nos ba-

sear nos campos de experiência da Educação Infantil, principalmente no campo “Corpo, Gestos e 

Movimento”. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

Bebês 

zero a 1 ano e 6 meses 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 meses a 3 anos e 

11 meses 

Crianças pequenas 

4 anos a 5 anos e 11 

meses 

(EI01CG01) 

 

 

Movimentar as partes do corpo para 

exprimir corporalmente emoções, 

necessidades e desejos. 

 

 

 

(EI02CG01) 
 
 
Apropriar-se de gestos e mo-

vimentos de sua cultura no 

cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras. 

 

 

 

 

(EI03CG01) 

 

Criar com o corpo formas 

diversificadas de expres-

são de sentimentos, sen-

sações e emoções, tanto 

nas situações do cotidi-

ano quanto em brincadei-

ras, dança, teatro, mú-

sica. 

 

(EI01CG02) 

 

Experimentar as possibilidades 

corporais nas brincadeiras e intera-

ções em ambientes acolhedores e 

desafiantes. 

 

 

 

 

(EI02CG02) 

 

Deslocar seu corpo no es-

paço, orientando-se por no-

ções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, 

fora etc., ao se envolver em 

brincadeiras e atividades de 

diferentes naturezas. 

(EI03CG02) 

 

Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu 

corpo em brincadeiras e 

jogos, escuta e reconto de 

histórias, atividades artís-

ticas, entre outras possibi-

lidades. 

 

(EI01CG03) 

 

Imitar gestos e movimentos de ou-

tras crianças, adultos e animais. 

 

(EI02CG03) 

 

Explorar formas de desloca-

mento no espaço (pular, sal-

tar, dançar), combinando 

(EI03CG03) 

 

Criar movimentos, ges-

tos, olhares e mímicas em 

brincadeiras, jogos e ativi-

dades artísticas como 

dança, teatro e música. 

(EI01CG03) 
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movimentos e seguindo ori-

entações. 

(EI01CG04) 

 

Participar do cuidado do seu corpo e 

da promoção do seu bem-estar. 

(EI02CG04) 

 

Demonstrar progressiva in-

dependência no cuidado do 

seu corpo. 

 

(EI03CG04) 

 

Adotar hábitos de autocui-

dado relacionados a higi-

ene, alimentação, con-

forto e aparência. 

(EI01CG05) 

 

Utilizar os movimentos de preensão, 

encaixe e lançamento, ampliando 

suas possibilidades de manuseio de 

diferentes materiais e objetos. 

(EI02CG05) 

 

Desenvolver progressiva-

mente as habilidades manu-

ais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, fo-

lhear, entre outros. 

 

(EI03CG05) 

 

Coordenar suas habilida-

des manuais no atendi-

mento adequado a seus 

interesses e necessida-

des em situações diver-

sas. 

 

(BRASIL, 2018). 

 

Desta forma, a Educação Física no Ensino Infantil promove por meio de atividades físicas, 

do movimento, o desenvolvimento integral do aluno em seus aspectos físico, psicológico, intelec-

tual e social, onde, em suas atividades, não prioriza somente o intelecto e psicomotor, mas sim o 

aluno de forma global abrangendo a sua vida afetiva e social. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 9 

 

Unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades a serem abordadas no ano 

letivo (anos iniciais e finais), cabendo a cada professor organizá-los conforme seu planejamento, 

suas necessidades, da comunidade e as características organizacionais de sua instituição: 

 

1º e 2º ANO 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO 

Brincadeiras e jogos 
Atividades diversas respeitando as necessidades e possi-

bilidades da escola e do município 

Esportes Esportes de marca (atletismo) e precisão 

Ginásticas Ginástica geral 

 
9 Quanto as competências específicas de Educação Física para o Ensino Fundamental, toma-se como referência as 
apresentadas pela BNCC. 
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HABILIDADES 

Brincadeiras e jogos 

 

Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos 

da cultura popular presentes no contexto comunitário e re-

gional, reconhecendo e respeitando as diferenças indivi-

duais de desempenho dos colegas. 

 

Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, vi-

sual, oral e escrita), as brincadeiras e os jogos populares 

do contexto comunitário e regional, reconhecendo e valo-

rizando a importância desses jogos e brincadeiras para 

suas culturas de origem. 

 

Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de 

brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e 

regional, com base no reconhecimento das características 

dessas práticas. 

 

Colaborar na proposição e na produção de alternativas 

para a prática, em outros momentos e espaços, de brinca-

deiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na 

escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) 

para divulgá-las na escola e na comunidade. 

Esportes 

 

Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e 

pelo protagonismo, a prática de esportes de marca e de 

precisão, identificando os elementos comuns a esses es-

portes. 

 

Discutir a importância da observação das normas e das 

regras dos esportes de marca e de precisão para assegu-

rar a integridade própria e as dos demais participantes. 

Ginásticas 

 

Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos bási-

cos da ginástica (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acro-

bacias, com e sem materiais) e da ginástica geral, de 

forma individual e em pequenos grupos, adotando proce-

dimentos de segurança. 

 

Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferen-

tes elementos básicos da ginástica e da ginástica geral. 

 

Participar da ginástica geral, identificando as potencialida-

des e os limites do corpo, e respeitando as diferenças in-

dividuais e de desempenho corporal. 
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Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, 

oral, escrita e audiovisual), as características dos elemen-

tos básicos da ginástica e da ginástica geral, identificando 

a presença desses elementos em distintas práticas corpo-

rais. 

 

3º ao 5º ANO 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO 

Brincadeiras e jogos 
Atividades diversas respeitando as necessidades e possibi-

lidades da escola e do município 

Esportes 
Esportes de marca (atletismo), rede/parede (somente para 

o 4º e 5º), e invasão 

Ginásticas Ginástica geral 

Danças Do Brasil 

Lutas Do Brasil (somente no 5º) 

HABILIDADES 

Brincadeiras e jogos 

 

Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Bra-

sil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e afri-

cana, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimô-

nio histórico cultural. 

 

Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação 

segura de todos os alunos em brincadeiras e jogos popula-

res do Brasil e de matriz indígena e africana. 

 

Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, 

escrita, audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares 

do Brasil e de matriz indígena e africana, explicando suas 

características e a importância desse patrimônio histórico 

cultural na preservação das diferentes culturas. 

 

Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na es-

cola e fora dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil e 

do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, 

e demais práticas corporais tematizadas na escola, ade-

quando-as aos espaços públicos disponíveis. 

Esportes 

 

Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de rede/pa-

rede e invasão, identificando seus elementos comuns e cri-

ando estratégias individuais e coletivas básicas para sua 

execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protago-

nismo. 
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Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as 

características que os constituem na contemporaneidade e 

suas manifestações (profissional e comunitária/lazer). 

Ginásticas 

 

Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de di-

ferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, gi-

ros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo 

coreografias com diferentes temas do cotidiano. 

 

Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na exe-

cução de elementos básicos de apresentações coletivas de 

ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os limi-

tes do corpo e adotando procedimentos de segurança. 

Danças 

 

Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil, va-

lorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados 

dessas danças em suas culturas de origem. 

Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e 

diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças populares do 

Brasil. 

 

Formular e utilizar estratégias para a execução de elemen-

tos constitutivos das danças populares do Brasil. 

 

Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou 

presentes no contexto das danças e demais práticas corpo-

rais e discutir alternativas para superá-las. 

Lutas 

 

Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no 

contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e 

africana. 

 

Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do contexto 

comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana 

experimentadas, respeitando o colega como oponente e as 

normas de segurança. 

 

Identificar as características das lutas do contexto comuni-

tário e regional e lutas de matriz indígena e africana, reco-

nhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e 

as demais práticas corporais. 

 

6º e 7º ANO 
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UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO 

Brincadeiras e jogos Jogos eletrônicos e de tabuleiro 

Esportes 

Esportes de invasão, de marca (somente no 6º), de precisão 

(somente no 7º), e de técnicas combinatórias (somente no 

7º) 

Ginásticas De condicionamento físico 

Danças Danças urbanas 

Práticas corporais de aventura Urbanas 

HABILIDADES 

Brincadeiras e jogos 

 

Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos 

e de tabuleiro, diversos, valorizando e respeitando os senti-

dos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos 

sociais e etários. 

 

Identificar as transformações nas características dos jogos 

eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas 

respectivas exigências corporais colocadas por esses dife-

rentes tipos de jogos, como também, a adaptação dos jogos 

de tabuleiro para o formato eletrônico. 

 

Esportes 

 

Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e 

técnico-combinatórios, valorizando o trabalho coletivo e o 

protagonismo. 

 

Praticar um ou mais esportes de marca, precisão, invasão 

e técnico-combinatórios oferecidos pela escola, usando ha-

bilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras. 

 

Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios 

técnicos e táticos, tanto nos esportes de marca, precisão, 

invasão e técnico-combinatórios como nas modalidades es-

portivas escolhidas para praticar de forma específica. 

 

Analisar as transformações na organização e na prática dos 

esportes em suas diferentes manifestações (profissional e 

comunitário/lazer). 

 

Propor e produzir alternativas para experimentação dos es-

portes não disponíveis e/ou acessíveis na comunidade e 

das demais práticas corporais tematizadas na escola. 

Ginásticas 

 

Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferen-

tes capacidades físicas, identificando seus tipos (força, 

 



 

163 
 

 

velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações corpo-

rais provocadas pela sua prática. 

 

Construir, coletivamente, procedimentos e normas de con-

vívio que viabilizem a participação de todos na prática de 

exercícios físicos, com o objetivo de promover a saúde. 

 

Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alter-

nativas para a prática de exercícios físicos dentro e fora do 

ambiente escolar. 

Danças 

 

Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando 

seus elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos). 

 

Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos 

constitutivos das danças urbanas. 

 

Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações 

da dança, valorizando e respeitando os sentidos e significa-

dos atribuídos a eles por diferentes grupos sociais. 

Práticas corporais de aventura 

 

Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aven-

tura urbanas, valorizando a própria segurança e integridade 

física, bem como as dos demais. 

 

 

Identificar os riscos durante a realização de práticas corpo-

rais de aventura urbanas e planejar estratégias para sua su-

peração. 

 

Executar práticas corporais de aventura urbanas, respei-

tando o patrimônio público e utilizando alternativas para a 

prática segura em diversos espaços. 

 

Identificar a origem das práticas corporais de aventura e as 

possibilidades de recriá-las, reconhecendo as característi-

cas (instrumentos, equipamentos de segurança, indumen-

tária, organização) e seus tipos de práticas. 

 

8º e 9º ANO 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO 

Brincadeiras e jogos Jogos de tabuleiro 

Esportes Esportes de rede/parede, de campo e taco, e de invasão 

Ginásticas Condicionamento físico e conscientização corporal 
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Lutas Do mundo (exceto Brasil) 

Práticas corporais de aventura Urbanas e da natureza 

HABILIDADES 

Brincadeiras e jogos 

 

Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos de tabu-

leiro, diversos, valorizando e respeitando os sentidos e sig-

nificados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e 

etários. 

 

Identificar as transformações nas características dos jogos 

de tabuleiro em função dos avanços das tecnologias e nas 

respectivas exigências corporais colocadas por esses dife-

rentes tipos de jogos. 

Esportes 

 

Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e técnico) 

e fruir os esportes de rede/parede, campo e taco, e invasão, 

valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. 

 

Praticar um ou mais esportes de rede/parede, campo e 

taco, e invasão oferecidos pela escola, usando habilidades 

técnico-táticas básicas. 

 

Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios 

técnicos e táticos, tanto nos esportes de campo e taco, 

rede/parede, e invasão como nas modalidades esportivas 

escolhidas para praticar de forma específica. 

 

Identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos individu-

ais, combinações táticas, sistemas de jogo e regras das mo-

dalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as 

modalidades esportivas com base nos critérios da lógica in-

terna das categorias de esporte: rede/parede, campo e 

taco, e invasão. 

 

Identificar as transformações históricas do fenômeno espor-

tivo e discutir alguns de seus problemas (doping, corrupção, 

violência etc.) e a forma como as mídias os apresentam. 

 

Verificar locais disponíveis na comunidade para a prática de 

esportes e das demais práticas corporais tematizadas na 

escola, propondo e produzindo alternativas para utilizá-los 

no tempo livre. 

Ginásticas 

 

Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios 

físicos, identificando as exigências corporais desses 
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diferentes programas e reconhecendo a importância de 

uma prática individualizada, adequada às características e 

necessidades de cada sujeito. 

 

Discutir as transformações históricas dos padrões de de-

sempenho, saúde e beleza, considerando a forma como 

são apresentados nos diferentes meios (científico, midiático 

etc.). 

 

Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o 

uso de medicamentos para a ampliação do rendimento ou 

potencialização das transformações corporais. 

 

Experimentar e fruir um ou mais tipos de ginástica de cons-

cientização corporal, identificando as exigências corporais 

dos mesmos. 

 

Identificar as diferenças e semelhanças entre a ginástica de 

conscientização corporal e as de condicionamento físico e 

discutir como a prática de cada uma dessas manifestações 

pode contribuir para a melhoria das condições de vida, sa-

úde, bem-estar e cuidado consigo mesmo. 

Lutas 

 

Experimentar e fruir a execução dos movimentos perten-

centes às lutas do mundo, adotando procedimentos de se-

gurança e respeitando o oponente. 

 

 

 

 

Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimen-

tadas, reconhecendo as suas características técnico-táti-

cas. 

 

Discutir as transformações históricas, o processo de espor-

tivização e a midiatização de uma ou mais lutas, valorizando 

e respeitando as culturas de origem. 

Práticas corporais de aven-

tura 

 

Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aven-

tura urbanas, valorizando a própria segurança e integridade 

física, bem como as dos demais. 

 

Identificar os riscos durante a realização de práticas corpo-

rais de aventura urbanas e planejar estratégias para sua su-

peração. 
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Executar práticas corporais de aventura urbanas, respei-

tando o patrimônio público e utilizando alternativas para a 

prática segura em diversos espaços.  

 

Identificar a origem das práticas corporais de aventura e as 

possibilidades de recriá-las, reconhecendo as característi-

cas (instrumentos, equipamentos de segurança, indumen-

tária, organização) e seus tipos de práticas. 

 

Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aven-

tura na natureza, valorizando a própria segurança e integri-

dade física, bem como as dos demais, respeitando o patri-

mônio natural e minimizando os impactos de degradação 

ambiental. 

 

Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de 

segurança para superar os desafios na realização de práti-

cas corporais de aventura na natureza. 

 

Identificar as características (equipamentos de segurança, 

instrumentos, indumentária, organização) das práticas cor-

porais de aventura na natureza, bem como suas transfor-

mações históricas. 

 

Sendo assim, a Educação Física exerce um trabalho muito importante no Ensino Funda-

mental, pois possibilita aos alunos o desenvolvimento de habilidades corporais participando de ati-

vidades culturais como jogos, esportes, lutas, ginásticas, atividades de aventura, e atividades rít-

micas e expressivas, com a finalidade do aluno enquanto sujeito cidadão. Deve possibilitar a apren-

dizagem de diferentes conhecimentos sobre a cultura corporal de movimento, contemplando as 

três dimensões: procedimental (saber fazer), conceitual (saber sobre) e atitudinal (saber ser). 

 

 

DIRETRIZES PARA O ENSINO     

 

O ensino da Educação Física Escolar foi definido para este documento com base nas dis-

cussões e reflexões entre os professores efetivos e temporários atuantes no município, tendo como 

parâmetro a BNCC, o Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental de Santa 

Catarina, o Plano Municipal de Educação de Porto União, a Proposta Pedagógica Curricular da 

Disciplina de Educação Física do Município, e as diretrizes dos municípios de Criciúma (CRICIÚMA, 

2020) e Chapecó (CHAPECÓ, 2019).  

Destaca-se que o propósito deste documento é servir como referência e apoio à docência, 

tanto para os professores ingressantes, quanto para aqueles com um percurso histórico devida-

mente reconhecido, considerando que uma proposta curricular não deve trazer engessamentos ou 

excessiva formatação para a atuação docente, precisando estar aberta a reflexões, críticas e con-

tribuições. 
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Para que possamos chegar à compreensão de como trabalhar qualificadamente o ensino 

da Educação Física como um componente curricular, precisamos inicialmente entender o que a 

disciplina de Educação Física é. Para a BNCC (2018), a Educação Física é o componente curricular 

que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, 

entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diver-

sos grupos sociais no decorrer da história. Já no Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental do Território Catarinense (2019, p. 279), a Educação Física é definida como: 

 
[...] um componente curricular da Educação Básica que compõe a Área das Linguagens, 
dando continuidade ao percurso formativo iniciado na Educação Infantil, no campo de expe-
riências “Corpo, Gesto e Movimento”, no intuito de possibilitar aos estudantes o conhecimento 
amplo sobre a diversidade das capacidades expressivas, tendo um foco maior sobre a lin-
guagem corporal. 

 

Ainda, é importante registrar neste documento que a obrigatoriedade do ensino do compo-

nente curricular de Educação Física na Educação Básica está amparada, em âmbito nacional, pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual no § 3º do seu Artigo 26, determina que “a 

educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório 

da educação básica [...]” (BRASIL, 1996, p. 19).  

Sendo assim, a partir das análises documentais, apresenta-se as diretrizes entendidas 

como essenciais para que a Educação Física cumpra seu papel educacional no contexto escolar 

neste momento de flexibilização curricular, sendo estas: 

 

a) Conscientização acerca dos processos democráticos e de cidadania, numa escola voltada aos 

direitos de aprendizagem 

 

Por muito tempo percebeu-se a escola como um espaço de preparação para outras etapas 

da vida. No entanto, a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) caminha no sentido da 

compreensão de que cada fase da vida deve ser vivida em sua plenitude, indicando assim que o 

tempo escolar se caracteriza como um conjunto de ações e vivências em que a construção da 

cidadania e dos direitos é entendida como permanente. 

A Educação Física ainda tem arraigada em seu íntimo heranças dos períodos em que era 

voltada ao rendimento esportivo, à criação de sujeitos fortes para defender a pátria, esquecendo 

muitas vezes da sua função enquanto formadora de seres sociais e interativos. 

 
O que caracteriza o conjunto dessas práticas é que elas se baseiam numa concepção de 
homem-máquina, restrito a um conjunto de alavancas articuladas submetidas às leis de ren-
dimento, definido pelos princípios biomecânicos que priorizam os “fatores de execução”. 
Nossa posição é inversa: contrariamente à máquina, o homem é dotado de sensibilidade, e 
ainda que esta sensibilidade não seja educada, o que até então não é o caso nas nossas 
culturas, o homem é capaz de escutar seu funcionamento, de se autogerenciar, de sentir o 
efeito das diferentes práticas em seu corpo, enfim, de fazer uma escolha ou eliminá-la (LE 
BOUCH, 2008, p. 350). 

 

A concepção de cultura corporal amplia a contribuição da Educação Física escolar para o 

pleno exercício da cidadania, na medida em que, tomando seus conteúdos e as capacidades que 

se propõe a desenvolver como produtos socioculturais, afirma como direito de todos o acesso a 

eles. Além disso, adota uma perspectiva metodológica de ensino e aprendizagem que busca o 

desenvolvimento da autonomia, a cooperação, a participação social e a afirmação de valores e 
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princípios democráticos. O trabalho de Educação Física abre espaço para que se aprofundem dis-

cussões importantes sobre aspectos éticos e sociais. 

 

b) Compreensão do corpo por meio da utilização das diferentes linguagens corporais 

 

A Educação Física é entendida como responsável pelas discussões, estudos e problema-

tização das manifestações e representações corporais, utilizando como elementos as “Unidades 

Temáticas” da disciplina, a saber: a) Brincadeiras e Jogos; b) Esportes; c) Ginásticas; d) Danças; 

e) Lutas; f) Práticas Corporais de Aventura. 

Para isso, deve ser considerada a integralidade e historicidade do corpo. Algumas questões 

precisam ser debatidas profundamente: o que constitui meu corpo? Quais possibilidades de movi-

mento possuo? Quais as similaridades e diferenças do meu corpo e dos meus colegas? Como o 

corpo é visto na sociedade? Enfim, o diálogo e discussão sobre o corpo devem estar embasados 

na forma como os seres se comportam cultural e socialmente, buscando a promoção e manutenção 

da saúde e qualidade de vida e a criação de um ser autônomo e preparado para utilizar da sua 

corporeidade no cotidiano de forma eficiente e responsável. 

As práticas corporais, nessa perspectiva, são entendidas como uma forma de relação do 

ser humano com o mundo e de interação com os outros sujeitos, que, ao possibilitarem a constru-

ção de sentidos e significados singulares, configuram-se como produções diversificadas da cultura. 

Suas diferentes manifestações assumem, no mundo contemporâneo, uma importância cada vez 

maior no cotidiano das pessoas e na história social, constituindo subjetividades e identidades, quer 

seja na dimensão do lazer, quer seja na dimensão da saúde (BRASIL, 2018). 

Apesar de remeter a um conceito de percepção corporal multidimensional, a sociedade é 

levada diariamente a pensar o corpo como objeto do consumo, incentivando a busca pelo “corpo 

perfeito” esteticamente, massificando e tornando o corpo uma mercadoria. As demais dimensões 

corporais são deixadas de lado, principalmente as relacionadas aos aspectos psicológicos e soci-

ais, tão inerentes ao corpo como sua própria morfologia. 

A reflexão acima não se refere a dizer que não devemos nos preocupar com o corpo físico. 

Este deve sempre ser o ponto de partida das aulas de Educação Física, principalmente quando 

vivemos uma época de ampliação do sedentarismo e das doenças crônico-degenerativas, em 

grande parte causadas por um estilo de vida que não prioriza aspectos que otimizam a saúde e a 

qualidade de vida. Incentivar o exercício físico é função importante do professor/profissional de 

Educação Física, já que os impactos positivos de sua prática são amplamente comprovados na 

literatura.  

 
O ambiente escolar pode ser considerado um local privilegiado à prática de exercícios, pela 
diversidade de informações que pode propiciar. Inicialmente, sugere-se que além do estímulo 
ao exercício, sejam realizadas atividades de sensibilização quanto ao comportamento alimen-
tar durante a refeição, alimentação equilibrada, conhecimento dos alimentos e seus valores 
energéticos, efeitos do exercício físico para a saúde e qualidade de vida, entre outros temas 
que a escola considerar importante (AWAD, 2010, p. 188). 

 

Assim, é função da Educação Física oferecer atividades e práticas corporais que possam 

ser orientadas, debatidas e compreendidas, visando melhorar os quadros de saúde e auxiliar aos 

alunos adquirirem um estilo de vida mais saudável.  

No entanto, é importante destacar que o corpo precisa ser percebido em sua totalidade, 

compreendendo a unicidade das dimensões biológica, social, cultural, estética, afetiva, lúdica, 
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histórica, política, entre outras. Desse modo, entendemos que a escola, e a Educação Física inse-

rida nesta, deve ir além da transmissão de conteúdos e conhecimentos, construindo um saber sis-

tematizado sobre o corpo, atendendo ao proposto por Saviani (2012) quando propõe o conheci-

mento amparado nas perspectivas históricas e na transformação social, enfrentando os problemas 

sociais a partir de uma visão crítica da sociedade. 

Há uma necessidade premente de que se rompa com o conceito de corpo do ponto de vista 

puramente estético ou morfológico. O corpo precisa ser visto como resultado de uma gama de 

fatores biofisiológicos e sociais, onde é necessário levar em conta a individualidade de cada sujeito, 

respeitando suas limitações e permitindo a exploração de suas possibilidades, despertando ainda 

sua capacidade de superação e criatividade. 

 

c) Utilização do lúdico como elemento primordial do conhecimento das possibilidades e limitações 

do corpo nas questões individuais, coletivas e relacionadas com o ambiente 

 

Ao efetuarmos uma conceituação da necessidade de compreensão do corpo como ele-

mento integrado do ser humano com o mundo, um dos aspectos que se sobressai enquanto agente 

de aprendizagem é a ludicidade. 

A natureza humana é lúdica. Mesmo fora do ambiente escolar o brincar é ato natural, auxi-

liando também na criação da identidade pessoal e possibilitando compreender o mundo em que se 

vive e seu próprio lugar no mundo (HUIZINGA, 1999). O lúdico se embasa no conhecimento e 

vivência corporais, em que a realização de qualquer ação possui como essência a liberdade de 

escolha e o prazer na execução, onde o sujeito aprende a partir de suas próprias escolhas a assu-

mir responsabilidade pelos atos praticados, sejam quais forem estes. 

 
Todos nós sabemos como as crianças são: elas se arrastam, engatinham, correm, pulam, 
jogam, fantasiam, fazem e falam coisas que nós, adultos, nem sempre entendemos. De qual-
quer maneira, suas características mais marcantes são a intensidade da atividade motora e 
a fantasia (AWAD, 2010, p. 43). 

 

Desse modo, utilizar o lúdico como prática pedagógica formativa é essencial ao processo 

educacional. É constituído por jogos e brincadeiras, individuais ou coletivas, com ou sem regras. 

Somente quando torna a disciplina atraente ao educando poderá ser entendido como educativo, 

devendo ser utilizado tanto como estratégia de socialização como elemento facilitador do processo 

de ensino aprendizagem, de modo significante e prazeroso. 

 
Numa brincadeira, a criança faz uso espontâneo de sua habilidade de separar significado de 
um objeto sem saber que está fazendo isso, exatamente como não sabe estar falando em 
prosa, mas fala sem prestar atenção nas palavras. [...]. Assim de conceitos ou objetos, as 
palavras se tornam partes de uma coisa. Em certo sentido uma criança brincando está livre 
para determinar suas próprias ações, mas em outro, esta é uma liberdade ilusória, pois suas 
ações estão de fato subordinadas aos significados das coisas, e ela age de acordo com eles 
(VYGOTSKY, 1989, p. 33). 

 

Analisando a exposição de Vygotsky, entende-se que a atividade lúdica estimula a inteli-

gência, socialização, imaginação, criatividade, concentração e atenção, e possibilitando explorar 

questões relacionadas ao desempenho motor e conhecimento do próprio corpo (QUEIROZ, 2009; 

KISHIMOTO, 2000). 

Um de seus pontos principais é a possibilidade de criar regras, analisar as já propostas, 

construindo e reconstruindo o ambiente lúdico, com ações que certamente serão transferidas para 
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sua vida cotidiana. Assim, a exploração da ludicidade não deve ser pauta somente da educação 

infantil, mas permear toda vida educacional do aluno, fator que será uma constante dessa proposta. 

Piaget (1998) compreende a atividade lúdica como “berço obrigatório” do processo intelec-

tivo da criança, o que a torna indispensável à prática educativa. Concordando com o autor, a função 

da brincadeira na proposta porto uniense está comprometida com a variabilidade e transformação 

dos espaços e objetos de lazer como forma de desenvolvimento integral do aluno. 

d) Formação humana pautada na ética e estética, voltadas a promoção e desenvolvimento da sa-

úde e qualidade de vida. 

O ambiente escolar não pode ser pautado na reprodução de conceitos ou conteúdos me-

canicamente apreendidos. Se deve buscar uma escola em que tanto professores como alunos 

aprendem e ensinam, permitindo que conhecimento e intervenção sobre aquilo que é aprendido se 

encontrem. 

A escola deve proporcionar uma educação contra a dominação, onde as propostas aten-

dam o proposto por Freire (2002), onde destacou que as instituições educacionais precisam ser 

conscientizadoras, transformadoras e dialógicas. Defendemos aqui a ideia preconizada por ele de 

que os processos educacionais, em sua perspectiva epistemológica, devem favorecer a construção 

do conhecimento pautada em saberes e experiências onde se privilegie o debate, a crítica e o 

diálogo, conduzindo assim os sujeitos a uma vida autônoma e baseada em sua própria história. 

A Educação Física possui fundamental papel nessa questão, haja vista suas infinitas pos-

sibilidades de discussão do corpo, dos arranjos sociais, dos aspectos políticos, por meio de seus 

conteúdos, a exemplo dos jogos, esportes, atividades de expressão corporal, recreação, entre ou-

tros. Daí a importância de que suas atividades sejam planejadas de forma coerente e competente. 

A Educação Física, por meio das práticas corporais, deve visar uma discussão mais ampla 

e problematizar constantemente as interfaces componentes da cultura corporal de movimento, bus-

cando assim que o educando crie percepções próprias e singulares relacionados à sua saúde, 

qualidade de vida, ética e estética, em que o corpo não se torne apenas um repetidor de ações 

mecânicas, mas instrumento de compreensão do mundo e de participação/transformação ativa no 

mundo. 

Esta proposta se baseia nas concepções apresentadas na BNCC (BRASIL, 2018) de que 

a organização em ciclos visa estabelecer etapas baseadas nos direitos de aprendizagem do aluno, 

sendo que estas podem ser adiantadas, rediscutidas ou adiantadas em qualquer tempo, depen-

dendo das necessidades e arranjos que se façam para um aprendizado qualitativamente mais efi-

ciente e formativo. 

 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

A construção de uma proposta eficaz perpassa pelo conhecimento, compreensão, enten-

dimento e aceitação por toda comunidade escolar das ações e planejamento efetuados para de-

senvolvimento da disciplina em cada ano e período letivos, para que possamos abordar de maneira 

qualificada as questões didático-metodológicas relacionadas ao ensino dos conteúdos do compo-

nente curricular da disciplina de Educação Física. 

Partindo desse pressuposto, a responsabilidade do professor de Educação Física estará 

vinculada ao planejamento, proposição, condução, avaliação, mediação e intervenção junto aos 

alunos das propostas efetuadas. Para que essa metodologia tenha êxito, o aluno deverá estar 

consciente dos conteúdos propostos, sua finalidade e objetivos, o que se espera dele em relação 
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a cada ação concretizada, e o desenvolvimento de uma visão crítica (estimulada pelo professor) 

acerca de cada situação e como esta se aplica ao seu cotidiano.  

Cabe às demais instâncias escolares apoiarem as atividades desenvolvidas, prestando o 

suporte necessário à sua execução, intervindo quando necessário para garantir os direitos de 

aprendizagem ao aluno e o direito à atuação digna ao professor. Aos pais e responsáveis, é ne-

cessário que possuam ciência daquilo que ocorre no ambiente escolar, prestando suporte e apoi-

ando as ações de alunos e professores no que se refere ao desenvolvimento do processo de ensino 

e aprendizagem. Em resumo, o sucesso escolar somente será possível caso ocorra o engajamento 

de toda comunidade escolar com as entidades/órgãos responsáveis pela administração municipal, 

em prol do mesmo objetivo: a qualificação do ensinar e aprender. 

É importante destacar que o planejamento escolar deve ser alvo de constante avaliação, 

procurando adaptar suas ações às respostas recebidas quando realizadas as intervenções. Como 

destacam Pereira e Souza (2011, p. 130) “nem sempre os planos proveem a informação por com-

pleto. Algumas decisões ficam subordinadas à progressão das aulas e ao balanço das atividades 

diárias ou semanais”. Essa consideração demonstra a permitida e benéfica variabilidade que o 

planejamento terá no decorrer do ano letivo, sendo que sua efetividade dependerá da constante 

observação, experiência e atitudes do professor, alunos e comunidade escolar, para ocorrer de 

modo a gerar qualidade não somente ao ensino e a aprendizagem, mas também nas transforma-

ções sociais estabelecidas por meio do ensino. 

A Educação Física, enquanto disciplina fundamental no processo de ensinar e aprender 

deve assumir seu papel no planejamento de atividades relacionadas principalmente com as práticas 

corporais, que agreguem: a) Conexão entre teoria e prática, permitindo a compreensão do porquê 

fazer, diminuindo o fazer pelo simples fazer; b) Coerência entre conteúdos, métodos e recursos 

disponíveis ao ensino; c) Compreensão da pluralidade social e humana como aspectos fundamen-

tais da educação inclusiva; d) Utilização e valorização dos conhecimentos e experiências anteriores 

dos alunos; e) Ações interdisciplinares. 

É responsabilidade da Educação Física tratar das práticas corporais na escola como fenô-

meno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório, assegurando 

aos/às estudantes a construção de um conjunto de conhecimentos necessários à formação plena 

do cidadão. Desse modo, cabe a esse componente curricular problematizar, desnaturalizar e evi-

denciar a multiplicidade de sentidos/significados que os grupos sociais conferem às diferentes ma-

nifestações da cultura corporal de movimento, não se limitando, apenas, a reproduzi-las (BRASIL, 

2018). 

A Educação Física precisa ser vista como destacado por Kunz (2001), quando remete ao 

fato de que as aulas da disciplina precisam possuir tempo e espaço organizados, permitindo a 

formação cidadã por meio da aprendizagem eficiente, significativa e atraente, onde o aluno se per-

ceba parte essencial do processo de aprendizagem, e não somente mero espectador das ações do 

professor. 

Por ser a escola um espaço em constante transformação, assim como a própria sociedade, 

o processo de ensinar e aprender deve ser fruto da construção coletiva, em que o conhecimento é 

permeado pela relação professor-aluno e aluno-professor, de modo a permitir intervenções dirigi-

das e sistematizadas, que possibilitem a construção cognitiva e corporal. 

O posicionamento nessa proposta vai ao encontro a essa problematização das ações rela-

cionadas à cultura corporal de movimento, no sentido de possibilitar a experimentação, diálogo, 

contestação, além da sua transferência para outras situações de vida, atingindo assim os objetivos 

de proporcionar um ensino qualitativamente eficaz e condizente com uma educação voltada aos 
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direitos de aprendizagem. Ainda, não deve somente ser concisa com as necessidades do municí-

pio, mas coerente com a realidade de Porto União, onde o professor desempenha suas ações de 

acordo com as condições laborais oferecidas como, por exemplo, equipamentos adequados, for-

mação docente continuada, entre outros. 

E, embora esteja aqui apresentada uma indicação metodológica, faz-se necessário que o 

professor pense e desenvolva outras tantas estratégias didático-metodológicas, caso não consiga 

organizar o ensino e contemplar as unidades temáticas, as habilidades e os objetos de conheci-

mento/conteúdos, a partir das indicações descritas neste documento. 

 

 

Avaliação do Processo de Ensinar e Aprender 

 

A avaliação é assunto atual e fruto de constantes debates devido às características e fun-

ções no ambiente escolar. 

Paulo Freire já orientava que o conhecimento não pode ser mensurado pelo armazena-

mento de informações, mas sim compreender a vida como uma problemática que envolve diversos 

fatores, cuja solução está na constante reflexão e ação. Não se pauta na condição do professor 

instalar o conhecimento no aluno, mas sim na atitude provocativa de compreensão dos conteúdos 

e posicionamento crítico e autônomo sobre a situação analisada (KUNZ, 2001). 

O município de Porto União adotou por meio da Resolução n°004/2014 do Conselho Muni-

cipal de Educação, os critérios de avaliação a serem adotados pelo sistema municipal de ensino 

(PORTO UNIÃO, 2014). Desse modo, a avaliação ocorre diante desta regulamentação, da seguinte 

maneira: 

- Educação Infantil: o processo avaliativo será realizado durante todo o ano letivo mediante acom-

panhamento do trabalho pedagógico e registro do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental. 

- Ensino Fundamental Anos Iniciais: será realizado bimestralmente, por parecer descritivo interdis-

ciplinar, considerando toda a trajetória e aprendizagem de todos os educandos e a singularidade 

de cada um. 

- Ensino Fundamental Anos Finais: será realizado por notas bimestrais em cada disciplina e será 

considerado aprovado o educando que tiver média anual (MA) seis (6,0). 

 

É importante destacar que o processo avaliativo proposto pelo município compreende que 

independente da fase educacional, a avaliação seja diagnóstica, processual, participativa, formativa 

e cumulativa (neste sentido, o professor deve ter o direito de acessar o desempenho escolar de 

cada aluno, independente do momento escolar que o educando se encontra), de forma a possibilitar 

tomadas de decisões para redimensionamento da ação pedagógica. 

Para construção desse processo dentro da Educação Física, e visando atender a legislação 

municipal, cabe destacar os procedimentos adotados. 

Entendemos que a avaliação tem como finalidade diagnosticar o aprendizado do aluno, 

suas dificuldades, interesses e anseios, além de permitir ao docente, a instituição e a família refle-

tirem sobre a própria atuação, metodologias de ensino, adequação dos espaços às necessidades 

de aprendizagem, no sentido de encontrar estratégias para superar as dificuldades que se apre-

sentarem. 
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A avaliação também é uma forma de compreender o êxito e o sucesso escolares, e desse 

modo deve ser sempre vista como importante norteadora do planejamento e execução das ativida-

des de ensino e aprendizagem. 

 
A avaliação é uma tarefa didática necessária permanente do trabalho docente, que devemos 
acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através dela, os resulta-
dos que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor com os alunos são 
comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar progressos, dificuldades, e reo-
rientar o nível de qualidade do trabalho escolar tanto do professor como dos alunos (LIBÂ-
NEO, 1994, p. 195). 

 

Entretanto, é fato notório que nossa sociedade ainda se encontra enraizada no sistema de 

provas e notas, as quais foram estabelecidas culturalmente como eficazes para avaliar o aprendi-

zado, e desse modo, a proposição de uma avaliação processual e contínua ainda é fator que me-

rece atenção e qualificação dos professores promovida pelos setores pedagógicos. 

A avaliação deve ser entendida como um processo permanente, em que se identifiquem os 

êxitos e falhas ocorridas, e onde se possam ser tomadas ou retomadas atitudes que incentivem e 

melhorem a relação conhecimento-aluno-professor. 

 
...a avaliação não é do professor. A avaliação não é para o aluno. A avaliação precisa ser 
definida, discutida, refletida e transformada coletivamente, num processo de paridade entre 
professor e aluno, o que, naturalmente, corresponde a uma tarefa complexa e contínua. Com-
plexa porque exige por parte do professor o exercício e a adoção de uma postura de humil-
dade, o saber ouvir, o aprender a escutar e, por parte do aluno, a maturidade em perceber 
que deve mover suas escolhas não para o que, aparentemente, seja mais fácil ou simples, 
mas para o que, de fato, contribuirá em sua formação, em sua vida. E, naturalmente, contí-
nua, pois necessita de um processo constante de transformação, aprendizado com os erros, 
acertos, idas e vindas; parar nada resolverá; permanecer resultará numa batalha árdua, mas, 
no final, significativa, já que proporcionará o avanço, a emancipação de professores e alunos 
(MOREIRA; PEREIRA, 2011, p. 277). 

 

Nessa proposta, entendemos que a Educação Física deve usar de normas e critérios para 

efetuar os procedimentos avaliativos, conforme também é definido na Proposta Curricular de Edu-

cação Física de Minas Gerais (2010). As normas são entendidas como instrumentos de medida 

para selecionar os sujeitos pela ordem de desempenho nas atividades realizadas, como, por exem-

plo, os resultados obtidos em relação aos referenciais da aptidão física relacionada à saúde, que 

identifica os indivíduos em condições saudáveis e aqueles que apresentam predisposição ao aco-

metimento de males ocasionados pelo baixo desempenho físico (risco à saúde). Os critérios são 

entendidos como as situações observadas individualmente nos alunos em relação ao seu potencial 

de aprendizado/execução. Assim, o aluno é comparado com seus próprios desempenhos anterio-

res, objetivando identificar as dificuldades e potencialidades desenvolvidas no período avaliado. 

É preciso destacar aqui que os procedimentos de avaliação devem estar claros para todos 

os agentes do processo (professor, aluno, comunidade escolar), a fim de possibilitar amplamente 

que o educando exerça seu direito de aprender.  

Do mesmo modo, entendemos que a orientação da avaliação nesse sentido, permitirá que 

esta atinja seus objetivos e permita tanto ao professor como ao aluno compreenderem os significa-

dos de sua caminhada no ambiente escolar, deixando de serem meros instrumentos do processo, 

para se tornarem construtores e agentes ativos da construção da avaliação. 
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Para que tudo isso ocorra, destacam-se os critérios de avaliação aplicados para cada uni-

dade temática, seus objetos de conhecimento e suas habilidades, conforme apresentado na se-

quência. 

O professor, ao registrar a avaliação (parecer ou nota) de cada aluno, deve indicar clara-

mente a forma como avaliou as habilidades específicas de cada unidade temática, favorecendo a 

seus pares e, porque não, a toda a comunidade escolar e órgãos responsáveis pela administração 

da educação no município, a interpretação/compreensão dos resultados avaliativos alcançados, 

como também a possibilidade de continuidade deste na vida escolar de cada aluno.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS      

 

Desta forma, as ponderações efetuadas pelos professores no decorrer dos encontros de 

elaboração deste documento de flexibilização curricular e diretrizes para o ensino, se deu mediante 

sua experiência, competência profissional e embasamento teórico, em consonância com a reali-

dade apresentada pelo município no que se refere aos equipamentos/estruturas/espaços, organi-

zação educacional e contexto histórico, social, cultural. 

Tais Diretrizes/Currículo não apresentam receitas prontas para serem replicadas nos pla-

nejamentos dos professores. Ao elaborar as diretrizes, os professores e os colaboradores envolvi-

dos utilizaram as proposições apresentadas pela BNCC (2018) e os documentos produzidos pela 

Rede Municipal de Ensino de Porto União, de modo a contemplar o contexto e a história da educa-

ção municipal, os quais vêm se construindo a cada ano, sempre pensando naqueles que estão em 

sala de aula. Assim, para que esse documento alcance seus objetivos no cotidiano escolar, cada 

professor de Educação Física deve olhar para ele e aplicá-lo em suas práticas pedagógicas.  

Admitir a inviabilidade de cobertura de todo o currículo previsto e a necessidade de uma 

flexibilização pautada por diretrizes curriculares, que dê conta de garantir as aprendizagens essen-

ciais, é o primeiro passo para projetar e implementar uma proposta exequível, que salvaguarde a 

equidade defendida pela BNCC, embasado e fundamento no estudo da própria Base Nacional Co-

mum Curricular. 

Certamente, este documento congrega o pensar e a ação coletiva dos professores munici-

pais de Educação Física, assim como debate e analisa o compromisso da disciplina com a comu-

nidade e com o próprio ambiente escolar em tempos de pandemia da Covid-19. 
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2.3.2 QUADRO ORGANIZADOR:  EDUCAÇÃO FÍSICA 1º e 2º ANO 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 1º e 2º ANO 

UNIDADE  
TEMÁTICA 

OBJETO DE  
CONHECIMENTO 

 
HABILIDADES 

 
AVALIAÇÃO 

Brincadeiras 

e jogos 

Atividades diver-

sas respeitando as 

necessidades e 

possibilidades  

da escola e  

do município 

Experimentar, fruir e recriar dife-

rentes brincadeiras e jogos da 

cultura popular presentes no 

contexto comunitário e regional, 

reconhecendo e respeitando as 

diferenças individuais de desem-

penho dos colegas. 

 

Explicar, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, visual, oral 

e escrita), as brincadeiras e os 

jogos populares do contexto co-

munitário e regional, reconhe-

cendo e valorizando a importân-

cia desses jogos e brincadeiras 

para suas culturas de origem. 

 

Planejar e utilizar estratégias 

para resolver desafios de brinca-

deiras e jogos populares do con-

texto comunitário e regional, com 

base no reconhecimento das ca-

racterísticas dessas práticas. 

 

Colaborar na proposição e na 

produção de alternativas para a 

prática, em outros momentos e 

espaços, de brincadeiras e jogos 

e demais práticas corporais te-

matizadas na escola, produzindo 

textos (orais, escritos, audiovisu-

ais) para divulgá-las na escola e 

na comunidade. 

 

 

 

Conhece e reconhece 

jogos e brincadeiras 

das diversas culturas. 

 

Respeita as diferenças 

individuais e culturais.  

 

Participa ativamente 

dos jogos e brincadei-

ras. 

 

Apropria-se de gestos 

e movimentos de sua 

cultura no cuidado de 

si, durante jogos e 

brincadeiras. 

 

Propõe, elabora, su-

gere jogos e brincadei-

ras das diversas cultu-

ras. 

 

Explora os espaços fí-

sicos com a realização 

de jogos e brincadei-

ras. 

 

Demonstra controle e 

adequação do uso do 

corpo nas brincadeiras 

e jogos. 

 

Organiza autonoma-

mente alguns jogos, 

brincadeiras ou ativida-

des corporais simples, 

bem como é cauteloso 
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com a utilização dos 

materiais necessários 

para a realização das 

atividades 

Esportes 

Esportes de marca 

(atletismo)  

e precisão 

 

Experimentar e fruir, prezando 

pelo trabalho coletivo e pelo pro-

tagonismo, a prática de esportes 

de marca e de precisão, identifi-

cando os elementos comuns a 

esses esportes. 

 

Discutir a importância da obser-

vação das normas e das regras 

dos esportes de marca e de pre-

cisão para assegurar a integri-

dade própria e as dos demais 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 
Conhece e participa 
dos diferentes tipos de 
esporte de marca e 
precisão. 
 

Demonstra controle e 

adequação do uso do 

corpo na execução dos 

movimentos básicos. 

 

Compreende que na 

prática dos jogos há vi-

tórias, derrotas e re-

gras para serem res-

peitadas. 

 

Conhece e reconhece 

as semelhanças e dife-

renças nos esportes de 

marca e precisão. 

Ginásticas Ginástica geral 

 

Experimentar, fruir e identificar 

diferentes elementos básicos da 

ginástica (equilíbrios, saltos, gi-

ros, rotações, acrobacias, com e 

sem materiais) e da ginástica ge-

ral, de forma individual e em pe-

quenos grupos, adotando proce-

dimentos de segurança. 

 

Planejar e utilizar estratégias 

para a execução de diferentes 

elementos básicos da ginástica e 

da ginástica geral. 

 

Participar da ginástica geral, 

identificando as potencialidades 

e os limites do corpo, e respei-

tando as diferenças individuais e 

de desempenho corporal. 

 

 

Participa das ativida-

des da ginástica e com-

preende que esta pode 

ser coletiva e indivi-

dual. 

 

Cria com o corpo for-

mas diversas de ex-

pressão. 

 

Reconhece progressi-

vamente os limites e 

possibilidade do pró-

prio corpo. 

 

Conhece e reconhece 

a composição corporal 

e seus segmentos, 

bem como as possibili-

dades de movimento. 
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Descrever, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, oral, es-

crita e audiovisual), as caracte-

rísticas dos elementos básicos 

da ginástica e da ginástica geral, 

identificando a presença desses 

elementos em distintas práticas 

corporais. 

 

 

 

2.3.3 QUADRO ORGANIZADOR:  EDUCAÇÃO FÍSICA 3º ao 5º ANO 

EDUCAÇÃO FÍSICA 3º ao 5º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CO-

NHECIMENTO 
HABILIDADES AVALIAÇÃO 

Brincadeiras 

e jogos 

Atividades diver-

sas respeitando 

as necessidades 

e possibilidades 

da escola e  

do município 

Experimentar e fruir brincadeiras 

e jogos populares do Brasil e do 

mundo, incluindo aqueles de ma-

triz indígena e africana, e recriá-

los, valorizando a importância 

desse patrimônio histórico cultu-

ral. 

 

Planejar e utilizar estratégias 

para possibilitar a participação 

segura de todos os alunos em 

brincadeiras e jogos populares 

do Brasil e de matriz indígena e 

africana. 

 

Descrever, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, oral, es-

crita, audiovisual), as brincadei-

ras e os jogos populares do Bra-

sil e de matriz indígena e afri-

cana, explicando suas caracte-

rísticas e a importância desse 

patrimônio histórico cultural na 

preservação das diferentes cultu-

ras. 

 

Recriar, individual e coletiva-

mente, e experimentar, na escola 

e fora dela, brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do mundo, 

 

Conhece e reconhece 

jogos e brincadeiras da 

cultura brasileira, res-

peitando as diferenças 

individuais e culturais. 

 

Participa ativamente 

dos jogos e brincadei-

ras. 

 

Apropria-se de gestos 

e movimentos de sua 

cultura no cuidado de 

si, nos jogos e brinca-

deiras. 

 

Propõe, elabora, su-

gere jogos e brincadei-

ras das diversas cultu-

ras. 

 

 

Participa das brincadei-

ras e jogos assumindo 

determinadas posturas 

corporais, gestos e fa-

las que delineiam pa-

péis. 
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incluindo aqueles de matriz indí-

gena e africana, e demais práti-

cas corporais tematizadas na es-

cola, adequando-as aos espaços 

públicos disponíveis. 

Demonstra controle e 

adequação do uso do 

corpo nas brincadeiras 

e jogos. 

 

Organiza autonoma-

mente alguns jogos, 

brincadeiras ou ativida-

des corporais simples. 

 

Reconhece e descreve 

por meio de múltiplas 

linguagens as brinca-

deiras e os jogos popu-

lares do Brasil e do 

mundo. 

 

Reconhece e identifica 

as diferenças entre jo-

gos e brincadeiras. 

 

Compreende as carac-

terísticas das diferen-

tes categorias de jo-

gos.  

Esportes 

Esportes de marca 

(atletismo), rede/ 

parede (somente 

para o 4º e 5º),  

e invasão 

 

Experimentar e fruir diversos ti-

pos de esportes de rede/parede 

e invasão, identificando seus ele-

mentos comuns e criando estra-

tégias individuais e coletivas bá-

sicas para sua execução, pre-

zando pelo trabalho coletivo e 

pelo protagonismo. 

 

Diferenciar os conceitos de jogo 

e esporte, identificando as carac-

terísticas que os constituem na 

contemporaneidade e suas ma-

nifestações (profissional e comu-

nitária/lazer). 

 

 

 

 

 

Conhece e participa 

dos diferentes tipos de 

esportes, rede/parede, 

invasão e marca identi-

ficando seus elemen-

tos comuns e criando 

estratégias 

 

 

Conhece, respeita e 

faz uso das principais 

regras dos diferentes ti-

pos de esportes. 

 

Propõe, elabora, su-

gere regras e estraté-

gias para estes espor-

tes. 
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Conhece e reconhece 

os conhecimentos, ha-

bilidades e fundamen-

tos das modalidades 

esportivas. 

 

Conhece o repertório 

cultural destes espor-

tes, histórico, origem e 

desenvolvimento de 

cada modalidade es-

portiva, ampliando 

seus conhecimentos. 

 

Demonstra controle e 

adequação do uso do 

corpo na execução dos 

movimentos básicos de 

cada esporte. 

 

Compreende que na 

prática dos esportes há 

vitórias, derrotas e re-

gras para serem res-

peitadas. 

 

Conhece e reconhece 

as semelhanças e dife-

renças nos esportes. 

 

Reconhece as princi-

pais características das 

modalidades esporti-

vas. 

 

Diferencia os conceitos 

de jogos e esportes.  

Ginásticas Ginástica geral 

 

Experimentar e fruir, de forma 

coletiva, combinações de dife-

rentes elementos da ginástica 

geral (equilíbrios, saltos, giros, 

rotações, acrobacias, com e sem 

materiais), propondo 

 

Conhece e identifica os 

fundamentos históricos 

de cada modalidade da 

ginástica. 

 

Participa ativamente 

dos movimentos que 
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coreografias com diferentes te-

mas do cotidiano. 

 

Planejar e utilizar estratégias 

para resolver desafios na execu-

ção de elementos básicos de 

apresentações coletivas de gi-

nástica geral, reconhecendo as 

potencialidades e os limites do 

corpo e adotando procedimentos 

de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exploram os elementos 

corporais, aprimorando 

sua técnica. 

Demonstra controle e 

adequação do uso do 

corpo. 

 

Cria movimentos, ges-

tos e sons com o corpo. 

 

Explora desafios do es-

paço com autonomia e 

destreza utilizando ou 

não os aparelhos 

 

Explora formas de des-

locamento no espaço 

combinando movimen-

tos e seguindo orienta-

ções. 

 

Desenvolve progressi-

vamente habilidades 

manuais, adquirindo 

controle durante a exe-

cução de movimentos 

combinados. 

 

Identifica e executa os 

elementos que consti-

tui a ginástica 

 

Executa e explora os 

movimentos da ginás-

tica no coletivo e no in-

dividual. 

 

 

Elabora pequenas 

composições coreo-

gráficas a mãos livres e 

com auxílio de apare-

lho. 
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Desenvolve as ativida-

des corporais com 

consciência de seus 

movimentos reconhe-

cendo as potencialida-

des e limites. 

 

Adota hábitos de au-

tocuidado relacionados 

à saúde. 

Danças Do Brasil 

 

Experimentar, recriar e fruir dan-

ças populares do Brasil, valori-

zando e respeitando os diferen-

tes sentidos e significados des-

sas danças em suas culturas de 

origem. 

 

Comparar e identificar os ele-

mentos constitutivos comuns e 

diferentes (ritmo, espaço, ges-

tos) em danças populares do 

Brasil. 

 

Formular e utilizar estratégias 

para a execução de elementos 

constitutivos das danças popula-

res do Brasil. 

 

Identificar situações de injustiça 

e preconceito geradas e/ou pre-

sentes no contexto das danças e 

demais práticas corporais e dis-

cutir alternativas para superá-las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhece, identifica, 

valoriza e respeita os 

diferentes sentidos e 

significados das dan-

ças populares do Bra-

sil.  

 

Faz uso da dança, dos 

sons, das contagens 

para o desenvolvi-

mento rítmico. 

 

Dança, imita, cria e co-

ordena movimentos, 

explorando o espaço, 

os elementos das dife-

rentes danças. 

 

Compreende a classifi-

cação das danças, o 

contexto histórico e cul-

tural. 

 

Desenvolve progressi-

vamente habilidades 

corporais e técnicas na 

formulação de peque-

nas coreografias. 
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. 

Cria e organiza seus 

próprios instrumentos 

músicas e vestimentas. 

 

Identifica e compre-

ende situações de in-

justiça e preconceito 

geradas e/ou presen-

tes no contexto das 

danças e demais práti-

cas corporais. 

 

Dança com diferentes 

expressões corporais 

reconhecendo as ca-

racterísticas das dife-

rentes manifestações.  

Lutas 
Do Brasil (so-

mente no 5º) 

 

Experimentar, fruir e recriar dife-

rentes lutas presentes no con-

texto comunitário e regional e lu-

tas de matriz indígena e africana. 

 

Planejar e utilizar estratégias bá-

sicas das lutas do contexto co-

munitário e regional e lutas de 

matriz indígena e africana expe-

rimentadas, respeitando o colega 

como oponente e as normas de 

segurança. 

 

Identificar as características das 

lutas do contexto comunitário e 

regional e lutas de matriz indí-

gena e africana, reconhecendo 

as diferenças entre lutas e brigas 

e entre lutas e as demais práticas 

corporais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhece e reconhece 

as lutas presentes no 

contexto comunitário e 

regional e lutas de ma-

triz indígena e africana. 

 

Compreende e identi-

fica o histórico, funda-

mentos e as principais 

regras das lutas de 

curta, média e mista 

distância. 

 

Participa e experi-

menta dos diferentes 

movimentos e elemen-

tos das lutas. 

 

Identifica as caracterís-

ticas de cada estilo de 

luta. 

 

Compreende a luta de 

forma educativa agre-

gando valores e reco-

nhece a importância do 

adversário/oponente. 
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Reconhece os limites e 

possibilidades do pró-

prio corpo. 

 

Diferencia lutas e bri-

gas, utilizando-se do 

conhecimento das 

mesmas. 

 

Reconhece as regras 

das lutas. 

 

 

2.3.4 QUADRO ORGANIZADOR:  EDUCAÇÃO FÍSICA 6º e 7º ANO 

EDUCAÇÃO FÍSICA 6º e 7º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CO-

NHECIMENTO 
HABILIDADES AVALIAÇÃO 

 

 

 

Experimentar e fruir, na escola e 

fora dela, jogos eletrônicos e de 

tabuleiro, diversos, valorizando e 

respeitando os sentidos e signifi-

cados atribuídos a eles por dife-

rentes grupos sociais e etários. 

 

Identificar as transformações nas 

características dos jogos eletrô-

nicos em função dos avanços 

das tecnologias e nas respecti-

vas exigências corporais coloca-

das por esses diferentes tipos de 

jogos, como também, a adapta-

ção dos jogos de tabuleiro para o 

formato eletrônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhece e compreende 

os diferentes jogos ele-

trônicos respeitando e 

valorizando os seus 

sentidos e significados.  

 

Participa dos diferentes 

tipos de jogos eletrôni-

cos que envolvam 

corpo em movimento.  

 

Conhece e identifica as 

transformações e 

avanços tecnológicos 

dos jogos eletrônicos 

em relação às exigên-

cias corporais em suas 

práticas.  

 

Compreende a influên-

cia dos jogos eletrôni-

cos motores no com-

bate ao sedentarismo.  

 

Jogos  

eletrônicos e  

de tabuleiro 

 

Brincadeiras 

 e jogos 
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Desenvolve progressi-

vamente as habilida-

des propostas nas brin-

cadeiras e jogos.  

 

Participa ativamente 

dos jogos e brincadei-

ras.  

 

Compreende a impor-

tância da atividade fí-

sica.  

Esportes 

 

Esportes de 

 invasão, de marca  

(somente no 6º), 

de precisão  

(somente no 7º),  

e de técnicas  

combinatórias  

(somente no 7º) 

 

Experimentar e fruir esportes de 

marca, precisão, invasão e téc-

nico-combinatórios, valorizando 

o trabalho coletivo e o protago-

nismo. 

 

 

Praticar um ou mais esportes de 

marca, precisão, invasão e téc-

nico-combinatórios oferecidos 

pela escola, usando habilidades 

técnico-táticas básicas e respei-

tando regras. 

 

 

Planejar e utilizar estratégias 

para solucionar os desafios técni-

cos e táticos, tanto nos esportes 

de marca, precisão, invasão e 

técnico-combinatórios como nas 

modalidades esportivas escolhi-

das para praticar de forma espe-

cífica. 

 

 

Analisar as transformações na 

organização e na prática dos es-

portes em suas diferentes mani-

festações (profissional e comuni-

tário/lazer). 

 

Conhece e reconhece 

as principais caracte-

rísticas, fundamentos e 

regras das modalida-

des esportivas.  

 

 

Propõe estratégias 

para solucionar desa-

fios técnicos e táticos 

dos esportes.  

 

 

 

Compreende as dife-

rentes manifestações e 

formas de praticar os 

esportes. 

  

 

 

Participa ativamente 

das modalidades es-

portivas.  

 

 

 

Apresenta alternativas 

para prática das moda-

lidades esportivas não 

disponíveis na escola.  
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Propor e produzir alternativas 

para experimentação dos espor-

tes não disponíveis e/ou acessí-

veis na comunidade e das de-

mais práticas corporais tematiza-

das na escola. 

Ginásticas 

De  

condicionamento 

físico 

 

Experimentar e fruir exercícios fí-

sicos que solicitem diferentes ca-

pacidades físicas, identificando 

seus tipos (força, velocidade, re-

sistência, flexibilidade) e as sen-

sações corporais provocadas 

pela sua prática. 

 

Construir, coletivamente, proce-

dimentos e normas de convívio 

que viabilizem a participação de 

todos na prática de exercícios fí-

sicos, com o objetivo de promo-

ver a saúde. 

 

Diferenciar exercício físico de ati-

vidade física e propor alternati-

vas para a prática de exercícios 

físicos dentro e fora do ambiente 

escolar. 

 
Experimenta as dife-
rentes formas de ativi-
dades/exercícios físi-
cos.  

Conhece e reconhece 

as principais caracte-

rísticas, fundamentos, 

regras e habilidades 

para a prática de exer-

cícios físicos.  

 

Compreende e identi-

fica as diferenças entre 

exercício físico e ativi-

dade física.  

 

Conhece e reconhece 

as diferenças entre as 

ginásticas de condicio-

namento físico e sua 

relação com a quali-

dade de vida.  

 

Propõe procedimentos 

e normas de convívio, 

que possibilite a partici-

pação do coletivo na 

prática de exercícios fí-

sicos para melhorar a 

qualidade de vida.  

 

Participa ativamente 

das atividades propos-

tas.  
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Danças Danças urbanas 

 

Experimentar, fruir e recriar dan-

ças urbanas, identificando seus 

elementos constitutivos (ritmo, 

espaço, gestos). 

 

Planejar e utilizar estratégias 

para aprender elementos consti-

tutivos das danças urbanas. 

 

Diferenciar as danças urbanas 

das demais manifestações da 

dança, valorizando e respeitando 

os sentidos e significados atribu-

ídos a eles por diferentes grupos 

sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhece e reconhece 

as danças urbanas 

identificando seus ele-

mentos constitutivos.  

 

Reproduz e recria dan-

ças urbanas, conside-

rando seus elementos 

constitutivos.  

 

Elabora e utiliza estra-

tégias para aprender 

elementos constituti-

vos das danças urba-

nas.  

 

Compreende a dife-

rença ente as danças 

urbanas das demais 

manifestações de 

dança, valorizando e 

respeitando os sentido 

e significados. 

Práticas 

 corporais 

de aventura 

Urbanas 

 

Experimentar e fruir diferentes 

práticas corporais de aventura 

urbanas, valorizando a própria 

segurança e integridade física, 

bem como as dos demais. 

 

Identificar os riscos durante a re-

alização de práticas corporais de 

aventura urbanas e planejar es-

tratégias para sua superação. 

 

Executar práticas corporais de 

aventura urbanas, respeitando o 

patrimônio público e utilizando al-

ternativas para a prática segura 

em diversos espaços. 

 

Identificar a origem das práticas 

corporais de aventura e as 

 

Conhece e reconhece 

as diferentes práticas 

corporais de aventura 

urbana.  

 

Compreende e valoriza 

a importância da pró-

pria segurança e inte-

gridade física, e dos 

demais nas práticas 

corporais de aventura 

urbana.  

 

Conhece e compre-

ende os riscos durante 

a realização das práti-

cas corporais de aven-

tura e propõe estraté-

gias para superá-los.  

 



 

189 
 

 

possibilidades de recriá-las, re-

conhecendo as características 

(instrumentos, equipamentos de 

segurança, indumentária, organi-

zação) e seus tipos de práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica e reconhece 

a origem e as caracte-

rísticas das práticas 

corporais de aventura 

urbanas e as possibili-

dades de recriá-las.  

 

Respeita e valoriza o 

patrimônio público e 

propõe alternativas 

para prática segura, 

minimizando os impac-

tos de degradação am-

biental.  

 

 

2.3.5 QUADRO ORGANIZADOR:  EDUCAÇÃO FÍSICA 8º e 9º ANO 

EDUCAÇÃO FÍSICA 8º e 9º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CO-

NHECIMENTO 
HABILIDADES AVALIAÇÃO 

Brincadeiras 

e jogos 
Jogos de tabuleiro 

 

Experimentar e fruir, na escola e 

fora dela, jogos de tabuleiro, di-

versos, valorizando e respei-

tando os sentidos e significados 

atribuídos a eles por diferentes 

grupos sociais e etários. 

 

Identificar as transformações 

nas características dos jogos de 

tabuleiro em função dos avanços 

das tecnologias e nas respecti-

vas exigências corporais coloca-

das por esses diferentes tipos de 

jogos. 

Participa dos diferentes 

tipos de jogos de tabu-

leiro que envolvam 

corpo em movimento.  

 

Desenvolve progressi-

vamente as habilida-

des propostas nos jo-

gos de tabuleiro.  

 

Participa ativamente, 

cooperando e intera-

gindo, dos jogos. 

Esportes 

Esportes de 

rede/parede, de 

campo e taco, e 

 de invasão 

 

Experimentar diferentes papéis 

(jogador, árbitro e técnico) e fruir 

os esportes de rede/parede, 

campo e taco, e invasão, valori-

zando o trabalho coletivo e o pro-

tagonismo. 

 

Conhece e reconhece 

as principais caracte-

rísticas, fundamentos, 

regras e habilidades 

técnico táticas das mo-

dalidades esportivas. 
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Praticar um ou mais esportes de 

rede/parede, campo e taco, e in-

vasão oferecidos pela escola, 

usando habilidades técnico-táti-

cas básicas. 

 

Formular e utilizar estratégias 

para solucionar os desafios téc-

nicos e táticos, tanto nos espor-

tes de campo e taco, rede/pa-

rede, e invasão como nas moda-

lidades esportivas escolhidas 

para praticar de forma especí-

fica. 

 

Identificar os elementos técnicos 

ou técnico-táticos individuais, 

combinações táticas, sistemas 

de jogo e regras das modalida-

des esportivas praticadas, bem 

como diferenciar as modalida-

des esportivas com base nos cri-

térios da lógica interna das cate-

gorias de esporte: rede/parede, 

campo e taco, e invasão. 

 

Identificar as transformações 

históricas do fenômeno espor-

tivo e discutir alguns de seus 

problemas (doping, corrupção, 

violência etc.) e a forma como as 

mídias os apresentam. 

 

Verificar locais disponíveis na 

comunidade para a prática de 

esportes e das demais práticas 

corporais tematizadas na escola, 

propondo e produzindo alternati-

vas para utilizá-los no tempo li-

vre. 

 

Compreende os dife-

rentes papéis de joga-

dor, arbitro e técnico. 

 

Desfruta os esportes 

valorizando o coletivo e 

o protagonismo. 

 

Pratica os esportes uti-

lizando e propondo es-

tratégias técnicos e tá-

ticas. 

 

Formula e utiliza estra-

tégias individuais e co-

letivas para solucionar 

os desafios das moda-

lidades esportivas. 

 

Compreende o fenô-

meno esportivo identifi-

cando as transforma-

ções históricas, os pro-

blemas (violência, do-

ping...) e a mídia. 

 

Propõe alternativas 

para prática das moda-

lidades esportivas no 

tempo livre. 

 

Participa ativamente 

das modalidades es-

portivas. 

Ginásticas 

 

Condicionamento 

físico e  

 

Experimentar e fruir um ou mais 

programas de exercícios físicos, 

identificando as exigências 

Compreende os pro-

gramas de exercícios 

físicos e identifica as 
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conscientização 

corporal 

corporais desses diferentes pro-

gramas e reconhecendo a impor-

tância de uma prática individuali-

zada, adequada às característi-

cas e necessidades de cada su-

jeito. 

 

Discutir as transformações histó-

ricas dos padrões de desempe-

nho, saúde e beleza, conside-

rando a forma como são apre-

sentados nos diferentes meios 

(científico, midiático etc.). 

 

Problematizar a prática exces-

siva de exercícios físicos e o uso 

de medicamentos para a amplia-

ção do rendimento ou potenciali-

zação das transformações cor-

porais. 

 

Experimentar e fruir um ou mais 

tipos de ginástica de conscienti-

zação corporal, identificando as 

exigências corporais dos mes-

mos. 

 

Identificar as diferenças e seme-

lhanças entre a ginástica de 

conscientização corporal e as de 

condicionamento físico e discutir 

como a prática de cada uma des-

sas manifestações pode contri-

buir para a melhoria das condi-

ções de vida, saúde, bem-estar 

e cuidado consigo mesmo. 

exigências das capaci-

dades físicas. 

 

Compreende a prática 

de exercícios físicos, 

adequada às caracte-

rísticas e necessidades 

de cada um. 

 

Identifica as transfor-

mações históricas dos 

padrões de desempe-

nho, saúde e beleza, 

considerando o modo 

como são apresenta-

dos nos diferentes 

meios. 

 

Analisa e compreende 

o uso inadequado de 

substâncias para am-

pliação do rendimento 

e potencialização das 

transformações corpo-

rais. 

 

Conhece e reconhece 

as manifestações das 

ginásticas de conscien-

tização corporal e iden-

tifica as exigências das 

capacidades físicas. 

 

Reconhece as diferen-

ças e semelhanças en-

tre as ginásticas de 

condicionamento físico 

e conscientização cor-

poral e sua relação 

com a qualidade de 

vida. 

Lutas 
Do mundo 

 (exceto Brasil) 

 

Experimentar e fruir a execução 

dos movimentos pertencentes 

às lutas do mundo, adotando 

 

Conhece e reconhece 

as lutas. 
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procedimentos de segurança e 

respeitando o oponente. 

 

Planejar e utilizar estratégias bá-

sicas das lutas experimentadas, 

reconhecendo as suas caracte-

rísticas técnico-táticas. 

 

Discutir as transformações histó-

ricas, o processo de esportiviza-

ção e a midiatização de uma ou 

mais lutas, valorizando e respei-

tando as culturas de origem. 

Compreende a impor-

tância da segurança e 

respeito ao oponente 

na prática das lutas. 

 

Compreende e identi-

fica o histórico, carac-

terísticas, fundamentos 

e as principais regras 

das lutas. 

 

Cria e propõe estraté-

gias, reconhecendo as 

características técnico-

táticas, das lutas. 

 

Analisa as transforma-

ções históricas e o pro-

cesso de esportivi-za-

ção e midiatização das 

lutas, respeitando as 

culturas de origem. 

Práticas  

corporais de 

aventura 

Urbanas e da 

 natureza 

 

Experimentar e fruir diferentes 

práticas corporais de aventura 

urbanas, valorizando a própria 

segurança e integridade física, 

bem como as dos demais. 

 

Identificar os riscos durante a re-

alização de práticas corporais de 

aventura urbanas e planejar es-

tratégias para sua superação. 

 

Executar práticas corporais de 

aventura urbanas, respeitando o 

patrimônio público e utilizando 

alternativas para a prática se-

gura em diversos espaços.  

 

Identificar a origem das práticas 

corporais de aventura e as pos-

sibilidades de recriá-las, reco-

nhecendo as características 

(instrumentos, equipamentos de 

 

Compreende e valoriza 

a importância da pró-

pria segurança e inte-

gridade física, e dos 

demais nas práticas 

corporais de aventura 

urbana e na natureza. 

 

Identifica e reconhece 

a origem e as caracte-

rísticas das práticas 

corporais de aventura 

urbanas e na natureza 

e as possibilidades de 

recriá-las. 

 

Respeita e valoriza o 

patrimônio público e 

natural e propõe alter-

nativas para prática se-

gura, minimizando os 
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segurança, indumentária, orga-

nização) e seus tipos de práti-

cas. 

 

Experimentar e fruir diferentes 

práticas corporais de aventura 

na natureza, valorizando a pró-

pria segurança e integridade fí-

sica, bem como as dos demais, 

respeitando o patrimônio natural 

e minimizando os impactos de 

degradação ambiental. 

 

Identificar riscos, formular estra-

tégias e observar normas de se-

gurança para superar os desa-

fios na realização de práticas 

corporais de aventura na natu-

reza. 

 

Identificar as características 

(equipamentos de segurança, 

instrumentos, indumentária, or-

ganização) das práticas corpo-

rais de aventura na natureza, 

bem como suas transformações 

históricas. 

impactos de degrada-

ção ambiental. 

 

Conhece e compre-

ende os riscos durante 

a realização das práti-

cas corporais de aven-

tura urbanas e na natu-

reza e propõe estraté-

gias para superá-los. 

 

Reconhece e identifica 

as características e 

transformações históri-

cas das práticas corpo-

rais de aventura urba-

nas e na natureza. 

 

Elabora e propõe pos-

sibilidades de práticas 

corporais de aventura 

com base nos saberes 

adquiridos. 

 

. 
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2.4 ENSINO RELIGIOSO  

 

2.4.1 TEXTO INTRODUTÓRIO 
 

1.  GRUPO DE TRABALHO  

A religião é, no interior das ciências sociais, configurada como fenomeno social. Mas, no 

Brasil, expressa, dentre muitas coisas, como alívio para corações cansados; como nos dizeres 

de Marx (2010, p. 151), “a religião é o coração para um mundo sem coração”. Também, é digno 

de nota, instrumento para alavanca política, o fortalecimento das bancadas religiosas e a 

interferência direta na pauta da agenda política. Por tudo isso, para mutos, o ensino religioso 

deve ser dispensado dos bancos escolares do ensino público. Não se pretende andetrar nesse 

debate, tampouco, fazer juízo de valor sobre religião e religiosidades no documento em curso. 

O que se pretende é, à luz da Base Nacional Curricular Comum, pensar sobre uma área do 

conhecimento que se denomina de ensino religioso e seu vínculo com esse expediente, as 

manifestações religiosas. Isso, é claro, considerando o universo do ensino, o chão da escola, 

como nas palavras de Ruedell: 

De um lado, cabe valorizar as potencialidades e valores religiosos no processo educativo. 

De outra parte, é imperioso direcionar os esforços de educadores e educandos para a 

superação de limites e empecilhos e para a correção da ambiguidade. Dito de outra 

forma, a educação, visando servir ao desenvolvimento humano, não pode prescindir de 

se referir à cultura e à religião. E o Ensino Religioso toma o fenômeno religioso, com suas 

riquezas e pobrezas humano-religiosas, como objeto próprio de sua tarefa educativa 

específica (2007, p.63). 

Decerto que o ensino religioso, no Brasil, configura-se como componente curricular e, 

em alguns casos, somente como tema transversal. É sabido que, históricamente, o ensino 

religioso servia aos interesses de grupos religiosos e, por isso, na sala de aula, o seu exercício 

era catequético, uma profissão de fé. O passado dar testemunho de um ensino proselitista e 

conservador, o que dificulta o debate, já que o entendimento é sempre de se fazer como outrora, 

a defesa explicita de determinadas religiões.  

 

2. O ENSINO RELIGIOSO NA HISTÓRIA DO BRASIL 

2.1 O Ensino da Religião nos Períodos Colonial e Imperial 

Para Azzi (1981, p. 22): “Na mente dos reis de Portugal, o que importava, sobretudo era 

estabelecer na colônia brasileira um Estado Católico, prolongamento do reino lusitano. O Brasil 

devia constituir-se basicamente como uma Cristandade Católica”.  

O ensino, de um modo geral, primava para o asseguramento do catolicismo e suas influên-

cias na constituição de um Estado confessional. Sobre esse período, acrescenta Saviani: 
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 “Em todo esse primeiro período, a pedagogia católica gozou de uma hegemonia incontestá-

vel que, na verdade, não chegou a ser abalada nem mesmo após a expulsão dos jesuítas em 

1759 e a promulgação das reformas pombalinas da instrução pública” (2015, p. 56).  

 

2.2 O Ensino religioso na Primeira República 

A constituição de 1891 declarava que o Estado era laico. Por isso, a relação entre o 

Estado e a religião foi cortada. Nas palavras de Saviani: 

“Representado principalmente pelas correntes do liberalismo e do positivismo abraçadas por 

parte significativa de nossas elites letradas formadas na Europa. E a solução do conflito en-

caminhou-se na direção da dissolução do regime do padroado, consumada pela separação 

entre Igreja e Estado ao ser implantado o regime republicano em 1889, cuja consequência 

foi à exclusão do ensino religioso das escolas públicas”. (2013, p. 179). 

A partir da assertiva de Saviani, Gonzalez e Carvalho ajudam no debate:  

“O advento da República, marcado pelos ventos da laicização, fez com que o Estado brasi-

leiro se torna laico. Assim, a religião católica deixou de ser a legião oficial do Brasil e a legis-

lação decretou o ensino como público e laico”. (2015, p. 4). 

 

2.3 O Ensino religioso na Era Vargas 

Estado e Vargas tentaram constituir um diálogo sólido, isto é, a manutenção do poder a 

partir dessa relação entre Estado e Religião. Em 1931, Francisco Campos, ministro da educação 

e da saúde pública, decreta o que ficou conhecido como Reforma Francisco Campos, um 

conjunto de sete decretos, dos quais um é emblemático: a reivindicação católica, a inclusão do 

ensino religioso nas instituições públicas de ensino. Desse modo, graças ao movimento que se 

constituiu contra a Constituição de 1891, a laicidade do Estado, a igreja católica celebra a 

institucionalização do ensino confecional nas Escolas púbicas.  

Constituição de 1934, artigo 153: 

“O ensino religioso será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os princípios 

da confissão religiosa do aluno manifestada pelo país ou responsáveis e constituirá matéria 

dos horários normais nas escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais. 

(BRASIL, 1934)”. 

2.4 Ensino religioso na Ditadura Militar  

“Ressaltar a necessidade de a evolução nacional ser fundamentada nas tradições cristãs 

brasileiras, dando ênfase à língua, aos símbolos nacionais, às tradições culturais 

(inclusive o folclore), ao papel das etnias formadoras, e às biografias sintéticas de 

brasileiros, já falecidos, cuidadosamente selecionados, que se hajam constituído modelo 

(sic) de virtudes morais e cívicas. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 1968, p. 2856)”. 

Mas, a partir dos anos oitenta, mudanças significativas aconteceram no entorno da 

educação, constituindo novos paradigmas no cenário da democracia, da inclusão social e do 

próprio ensino. E nesse contexto de mundança, a discussão sobre o ensino religioso propicia 

diferentes perspectivas teórico-metodológicas, sobretudo, no que compreendem a pluralidade das 
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manifestações religiosas e da laicidade, na prática, do Estado como execultor das políticas 

educacionais.  

É sabido que a Constituição Federal de 1988 (artigo 210) e a LDB nº 9.394/1996 (artigo 33, 

alterado pela Lei nº 9.475/1997) estabeleceram os princípios e os fundamentos para o Ensino 

Religioso. A Resolução CNE/CEB nº 04/2010 e a Resolução CNE/CEB nº 07/2010 reconheceram 

o Ensino Religioso como uma das cinco áreas de conhecimento do Ensino Fundamental de 09 

(nove) anos, especialmente, depois de um amplo e longo debate sobre o lugar do Ensino Religioso 

como componente curricular. Todavia, é preciso considerar que, a matrícula é facultativa, mas a 

oferta é obrigatória no Ensino Fundamental Público.  

Esse dado é importante: o Estado tem a obrigação de ofertar o componente curricular, 

Ensino Religioso. Mas, não se trata de catequisar como outrora, pelo contrário, o ensino religioso, 

a partir dos documentos oficiais, deve respeitar as diferenças e primar para o exercicio da cidadania 

e dos direitos humanos. Partindo desse príncipio, graças à oportunidade ofertada pela Secretaria 

de Educação do Município de Porto União, as professoras e professores da rede municipal, 

construiram, à luz da BNCC, um caminho de travessia: respaudar a importância desse componente 

curricular para formação ética dos estudantes já a partir das primeiras idades. Nesse sentido, 

tomando como base a cultura da paz, as professoras e professores fizeram um estudo minucioso 

sobre o Ensino Religioso e sua importância no chão da Escola. Estudo que, no seu conjunto, 

privilegiou a cultura da paz, já que, na sociedade contemporânea, a intolerâcia religiosa promove, 

por meio da violência física e símbolica, um número cada vez mais crescente de vítimas. Por isso, 

nesse contexto de cultura da paz, elencam-se alguns pressupostos:  

 

3. PRESSUPOSTOS PARA CULTURA DA PAZ 

A ideia, a partir da leitura do livro: Pressupostos da Educação para uma cultura ética de paz, 

organizado pelo professor Jorge Miranda de Almeida, foi de sistematizar reflexões críticas sobre a 

importância dessa temática no entrono do ensino religioso. Para tanto, a partir de um longo debate, 

as professoras e os professores da rede municipal da cidade de Porto União, Santa Catarina, deixam 

aqui problmatizações que encontraram ao londo de cada capítulo apresentado no livro acimaa já 

mencionado. Como dito, são pressupostos éticos de uma cultura de paz.  

 

3.1 Pressupostos Teológicos 

 

SCHUTEN, Henrique. Pressupostos Teológicos para uma Cultura de Paz. In. ALMEIDA, de 

Jorge Miranda. Pressupostos da Educação para uma cultura ética de paz. São Paulo: Com-

panhia ilimitada, 2010. p, 47-68.   

Segundo Henrique Schuten (2010), quanto aos pressupostos teológicos para uma cultura 

da paz, a finalidade de todas as religiões é orientar o ser humano. Considerando que, independente 

da religião ou filosofia de vida, seus conceitos e crenças agregam de forma a potencializar o sentido 

da vida e a almejada cultura da paz, pois desde os primórdios, a religião acompanhou a sociedade.  
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O ser humano não é somente um ser corporal e espiritual, mas também um ser racional, 

emocional, social, cultural e etc... E a alma não é um ser distinto do corpo, mas é a própria existên-

cia consciente do ser humano. 

Em nossa época, chamada de pós-moderna, dúvidas a respeito de compreender a plena 

realidade permeiam nossos dias, e, seja através de conceitos filosóficos, científicos ou históricos, 

encontramos limites em compreender racionalmente a existência humana. A Teologia surge, neste 

contexto, justamente para agregar a ânsia de alcançar esta paz e responder aos dilemas existen-

ciais da humanidade.  

Para entendermos seu papel, precisamos nos perguntar qual é a função da teologia na 

religião cristã. Teologia é a busca de Deus com todas as nossas potencialidades humanas de co-

nhecer, para isso, de acordo com Schuten: 

O dom da Razão, a capacidade de pensar sobre o ser humano e sobre a realidade em que 

se vive é um dom maravilhoso, mas também a fé, a capacidade de poder crer. Ou seja, a 

função da teologia cristã é circular com a luz da razão, em redor do alvo da fé cristã: o mistério 

do Deus vivo (2010, p. 48). 

 Atualmente o desafio da teologia é amparar de forma a conscientizar os fiéis nas ba-

ses, em sua rotina e tentativas de novas maneiras de praticar individualmente e comunitariamente 

sua fé contra qualquer abuso ou autoritarismo imposto pela ordem dominante. Porém, segundo 

Schuten (2010), esse é o maior perigo, a divergência na visão da missão da igreja no mundo de 

hoje, sendo que todos os cristãos devem ajudar, começando consigo mesmo, dando continuidade 

ao sonho de Jesus: uma humanidade justa e fraterna. Em linhas gerais, no que compreende ao 

pressuposto teológico, é preciso, para o asseguramento da cultura da paz, o ensino religioso pre-

cisa, de posse de conhecimentos teológicos, garantir que os estudantes entendam a diversidade 

das religiões e suas conexões com o transcendente, independentemente da matriz religiosa. Não 

se trada de conduzir os estudantes na trilha da religiosidade, mas, por meio desse universo, garantir 

que todos conheçam e respeitem a diversidade religiosa e suas manifestações no terreno do sa-

grado.  

 

3.2 Educação integral: um caminho para paz 

 

BARBOSA, Adriana Maria de Abreu. Educação e Desenvolvimento Integral da pessoa humana: 

um caminho para paz. In. ALMEIDA, de Jorge Miranda. Pressupostos da Educação para uma 

cultura ética de paz. São Paulo: Companhia ilimitada, 2010. p, 165-174.   

A professora Adriana Maria de Abreu Barbosa (2004), sugere uma mudança na Educação, 

pois, a mesma não dar conta do desenvolvimento integral da pessoa humana. Nesse caso, visando 

à construção de uma Cultura de Paz tão desejada pela humanidade. Seguindo o tema, Barbosa 

propõe uma educação pelo argumento, trabalhando quaisquer áreas do saber. A construção do 

conhecimento remete em duvidar e construir hipóteses sobre o que o educando não sabe da abs-

tração, da imaginação, que pode não ser bem aceito como realidade. Apostar na imaginação exige 

autonomia do aluno.  
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Adriana cita Paulo Freire para apoiar o conceito de humano e a identidade do indivíduo, no 

qual, é um processo em construção continua que inicia no nascimento e está sempre incompleta.  

Tornando-se a presença no mundo, não podemos escapar da responsabilidade ética vigente, seja 

genética, cultural ou social, reconhecendo que somos condicionados, mas, que isso não determina 

o que podemos ser.  

A visão não determinista traz a esperança do mover-se, que convoca o ser humano a par-

ticipar de forma ativa.  A Mudança na Educação sugere que o educando possa ser cada vez mais 

consciente e crítico na construção da própria identidade. A autora aposta no elogio da dúvida, que 

seria viver numa Cultura de Paz, e diz mais, promove-la através da educação. Ainda que vivamos 

num cenário cultural de dominação. A “lógica da dominação” baseia-se no medo, na guerra e é 

incutida no consumismo e nas mídias.  

A autora menciona o teólogo Leonardo Boff usando o termo acima descrito para fazer emer-

gir novas lógicas, através da argumentação, isto é, na leitura e produção de texto, transformar 

alunos copiadores em autores. Nesse sentido, promover a dúvida, não significa deixar pontas sol-

tas, e sim admitir que verdades possam ser superadas, e podem gerar mudanças no modo de 

pensar em determinadas situações. Não podemos afirmar categoricamente nada, sem passar pelo 

rigor da investigação e da argumentação, quaisquer que sejam as conclusões, mesmo que provi-

sórias. O exercício da criticidade do pensamento exige a capacidade de diálogo, quer dizer, ame-

nizar as práticas violentas do silenciamento, que se naturalizam através do controle de conceitos. 

O Texto cita os quatro pilares da educação do Relatório para UNESCO da Comissão Inter-

nacional sobre a Educação para o século XXI, como via importante para análise, no qual, percebe-

se que: “Aprender a conhecer, a fazer, aprender a viver juntos e a ser.” Os dois últimos são saberes 

que uma educação pelo argumento pode desenvolver. Nesse sentido, aprender a ser e viver juntos 

fora da Cultura de violência e da dominação.  Nesse ponto a autora da à chave de ruptura, na qual, 

precisamos aprender e ensinar um novo mundo possível. Então, para a Barbosa o “elogio da dú-

vida” ensina que existe o fato e a imaginação. A cultura de dominação é o fato, da imaginação 

surge à paz e consequentemente o conhecimento. 

A autora apoia-se em Leonardo Boff para nos esclarecer que somos herdeiros da cultural 

patriarcal, a qual domina toda a sociedade baseada na cultura do capital, na atualidade globalizada. 

E nos desumaniza, gera desigualdades, injustiças e violências.  Parte dela foi superada pelo Movi-

mento Feminista que integra uma das lógicas desconstrucionistas do século XX, operando mudan-

ças de mentalidades.  Por tudo isso, torna-se necessário crer no papel transformador da Educação, 

visando uma sociedade que acredite na convivência pacifica, respeite as diferenças, com trata-

mento igualitário, porque somos todos seres humanos. Homens e mulheres, dividindo responsabi-

lidades, unidos por uma vida melhor, direitos há mais tempo no privado e com novas relações no 

mundo público.  A autora demonstra que há exemplos em outros países, onde as discussões ge-

raram direitos no mundo do trabalho. A paz está presente na essência humana, porém, a sociedade 

a corrompe, através das circunstâncias que desvirtuam o seu desenvolvimento.  

Então, o papel da Educação diante do cenário de violência é fazer ver onde a sociedade 

tem feito silenciar, ver com outros olhos aquilo que nos oprime e domina. Fazendo o questiona-

mento: como seria o mundo sem violências? Ou outro mundo é possível? 
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3.3 Pressupostos éticos para a cultura de paz 

 

ALMEIDA; DE Jorge Miranda. Pressupostos Teológicos para uma Cultura de Paz. In. ALMEIDA, 

de Jorge Miranda. Pressupostos da Educação para uma cultura ética de paz. São Paulo: 

Companhia ilimitada, 2010. p, 15-32.   

Segundo Almeida (2010) a ética e a paz estão para além de qualquer essência ou concei-

tualização, pois para ele, tematizar sobre elas é uma tarefa relativamente fácil, mas a exposição, 

reduplicação da paz e da ética em cada ação torna-se algo raro nos dias atuais, porque ambas são 

praticadas na gratuidade, na resignação, no altruísmo do eu, no engajamento concreto edificado 

no amor-crítico. 

O autor ainda considera que a paz e a ética não brotam em árvores como frutos e flores ou 

ainda não se compram ou se vendem em farmácias e nem são sinônimos de neutralidade anônima 

e diante disto, ainda cita, que a paz e a ética são frutos da decisão pessoal, do esforço e de relações 

edificantes, transparentes, comprometidas na perspectiva da construção coletiva do bem comum e 

da responsabilidade que precede a liberdade. 

Em outro ponto, relata o papel dos meios de comunicação, grupos religiosos, políticos 

econômicos, não governamentais, educativos, onde estes constroem discursos, teses e projetos 

favoráveis à realização da paz, mas de fato existe o questionamento do por que ela não acontece. 

Em meio a isto indica que a paz não é rentável para as indústrias, e como acabar com a guerra se 

esta gera tanta concentração econômica, territorial e poder? 

 Assim, destaca que a paz não é bem-vinda em um mundo globalizado, pois esta não pro-

porciona às divisas econômicas da indústria da violência e da guerra. 

Em relação à ética, o autor cita que é a mais elevada das ações que a pessoa humana 

pode desenvolver e seu princípio absoluto consiste na promoção e legitimação da dignidade da 

pessoa humana e que esta só se constrói mediante ações políticas estruturais, e ressalta-se a 

busca pela paz estrutural, em consonância com a ética da alteridade. 

O autor ainda apresenta alguns pressupostos como: transparência, coerência, autentici-

dade entre o que se pensa e o que se concretiza no interior da responsabilidade-liberdade-vontade, 

pois na ética da alteridade, responsabilidade, liberdade e vontade não podem ser concebidas se-

paradamente e conclui que a única coisa que Deus realmente estima é a ética, porque a ética é 

capaz de concretizar a promessa de uma vida plena para cada pessoa e o sinônimo de vida plena 

é a paz. 

 

3.4 Pressupostos históricos, no Brasil 

 

IVO; Isnara Pereira. Considerações Históricas sobre a ausência de uma cultura de paz no Brasil. 

In. ALMEIDA, de Jorge Miranda. Pressupostos da Educação para uma cultura ética de paz. 

São Paulo: Companhia ilimitada, 2010. p, 69-82.          
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A autora nos faz revisitar o processo de implantação da sociedade colonial, mediante uma 

relação violenta entre colonizadores e colonizados. Resultando na formação de uma população 

sem demandas políticas sendo assim, sem o conhecimento de seus direitos. Instalando-se então 

a violência entre as relações interpessoais no dia a dia da vida em sociedade. 

A incidência das práticas autoritárias dos grupos privados locais, no interior do país, man-

donismo, coronelismo e familismo. A autora cita Queiroz que atribui a forte influência ao mando-

nismo local, resultado de uma estrutura baseada no latifúndio e na escravidão. Tornados proprie-

tários dos destinos locais e também pessoais os latifundiários comandavam a política de acordo 

com seus interesses. Não alterando o centro da política dos mandões locais na pessoa do coronel 

e das parentelas locais. Vale lembrar que, para o autor, a força eleitoral e propriedade fundiária 

eram os elementos mantenedores do coronelismo. 

A cultura política estruturada desde o processo de colonização forjou um comportamento 

político violento nas elites locais, com o engendramento do desapego às liberdades democráticas 

e a ausência de uma cultura de paz. O mandonismo assumiu formas diferentes em determinados 

momentos, onde o poder local sempre recebeu respaldo das autoridades políticas em nível regional 

e federal, uma vez que aos mandões locais estavam subordinadas social e politicamente a popu-

lação local. 

A estrutura política e administrativa do estado brasileiro, somada a uma cultura política 

alicerçada na dominação e na subordinação, proporcionou aos senhores de terras o destino político 

da população, fosse ela rural ou urbana. 

Cultura da paz nos setores da vida em sociedade e noções mínimas de política nunca 

estiveram presentes nas instâncias de representação política local, materializada pelas câmaras 

municipais. A miscigenação durante a colonização produziu-se sob a lógica da dominação e da 

hierarquia social. Aos interesses portugueses que eram a exploração econômica associada a ma-

nutenção e ao controle da integridade política. 

A forte influência da colonização portuguesa permitiu que nossa vida política fosse alicer-

çada sob o controle dos grupos privados que na maioria das vezes usou como forma de violência 

fazer valer seus desejos, com isso à sociedade brasileira reproduziu e fermentou estas influencias 

nos demais setores da vida social. 

 

3.5 Reflexões Sobre As Políticas Inclusivistas Nas Práxis Social E Na Educação 

 

SANTANA; Nivaldo Vieira. Reflexões sobre as políticas inclusivistas na práxis social e na edu-

cação. In. ALMEIDA, de Jorge Miranda. Pressupostos da Educação para uma cultura ética 

de paz. São Paulo: Companhia ilimitada, 2010. p, 83-96.   

A exclusão social é, inicialmente, de cunho político e se efetiva em todos os setores da 

sociedade. As políticas inclusivistas determinadas pelo estado, por si só não garante a inserção de 

grupos sociais na sociedade global. 

As relações políticas estabelecidas no seio da sociedade contribuem para a identificação, 

análise e compreensão das práticas dos processos inclusivistas. 
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Para Norberto Boblio (2022) o preconceito é uma opinião falsa, construída a partir de um 

conjunto de opiniões apresentadas conjuntamente, esse tipo de aceitação possibilita que o indiví-

duo abra mão de qualquer reflexão com base em argumentos racionais. 

Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos: Todas as pessoas nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos, e dotados de razão e consciência. Porém esta clausula de contrato 

social tem sido insuficiente para garantir igualdade de oportunidade.  

Partindo da premissa de que o sentido da política é a liberdade sem perder da vista que a 

política se baseia na pluralidade entre os homens e na convivência entre os diferentes. 

Neste sentido, as lutas políticas das pessoas por inserção sociocultural, é uma luta que 

deve se estabelecer dentro dos princípios da liberdade. Liberdade para pensar sua própria existên-

cia, liberdade para expor sua visão de mundo, liberdade para compreender a realidade em que está 

inserida, liberdade inclusive para propor e novas formas de viver. 

A título de conclusão é possível perceber que o impacto das políticas educacionais pouco 

tem contribuído de avanços de políticas públicas democratizantes ou mesmo integracionistas. 

Como por exemplo, o advento das políticas afirmativas, dos processos inclusivistas, em grupos 

caracterizados pelas suas particularidades e identidades. Há significativas mudanças das relações 

estabelecidas entre o Estado e sociedade quando se trata de educação enquanto direito e bem 

social. 

 

3.6 . Pressupostos Filosóficos Da Educação Para Uma Cultura De Paz 

 

SIDEKUM; Antonio. Os pressupostos filosóficos da educação para uma cultura da paz. In. AL-

MEIDA, de Jorge Miranda. Pressupostos da Educação para uma cultura ética de paz. São 

Paulo: Companhia ilimitada, 2010. p, 33-46.   

 No decorrer do tempo em diferentes períodos ocorreram diversas tentativas de se 

implantar uma cultura de paz, algumas vezes de forma equivocada resultando em opressão onde 

prevalecia a ideia do mais forte. 

 Durante a prática docente em sala de aula deve-se tomar cuidado para evitar práxis 

opressoras, homicidas e alienantes. Para tanto, alguns desafios se estabelecem em contraposição 

as forças naturais, biológicas, psíquicas, sociais, culturais ou ideológicas, políticas e pessoais. 

 Para a elaboração desta cultura de paz há uma tarefa árdua de superar as diversas 

formas de violência e censura do inconsciente social levando o indivíduo a refletir com responsabi-

lidade as ameaças que pairam sobre a dignidade da pessoa humana, desenvolvendo o caráter 

ético educacional possibilitando que sejam supridas as necessidades vitais do ser humano. 

 Neste sentido, conclui-se que para aprofundar o conhecimento sobre a Pessoa Hu-

mana o educador tem o desafio de construir em si mesmo uma postura ética no manejo dos confli-

tos procurando construir vínculos transversais em todo o processo educativo.  
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4. METODOLOGIAS 

 

As metodologias de ensino e aprendizagem do Componente Curricular, Ensino Religioso, 

devem orientar-se por um rol de referências que, dentre outras coisas, possa articular a formação 

crítica do estudante a partir das primeiras idades. Outrossim, compete ao Ensino Religioso, fomen-

tar a integração e articulação do diálogo intercultural, interdisciplinar e plural. Em outras palavras: 

garantir a vivência do diálogo, isso, alinhado ao que diz Freire: 

Ser dialógico, para o humanismo verdadeiro, não é dizer-se descomprometidamente dialó-

gico; é vivenciar o diálogo. Ser dialógico é não invadir, é não manipular, é não sloganizar. Ser 

dialógico é empenhar-se na transformação constante da realidade. Esta é a razão pela qual, 

sendo o diálogo o conteúdo da forma de ser própria à existência humana, está excluído de 

toda relação na qual alguns homens sejam transformados em “seres para outro” por homens 

que são falsos “seres para si”. É que o diálogo não pode travar-se numa relação antagônica 

(FREIRE, 1983. p.43). 

 

As metodologias de ensino devem atinar para a formação cidadã dos estudantes e, nesse 

movimento, objetivar uma imbricação entre teoria e prática. Por isso, a partir das práticas recorren-

tes das metodologias aplicadas em sala, acrescenta-se, com o ensino religioso, o universo simbó-

lico e suas significações cotidianas: os desdobramentos da vida religiosa como fenômeno social.  

Por isso, tomando como base que o ensino religioso, dentre outras coisas, aspira a cultura 

da paz, faz-se premente que os métodos e técnicas atinem para a emancipação dos estudantes, a 

saber, conceber a todos, indistintamente, a oportunidade de reconhecer a si e ao outro como pes-

soa humana que é autônoma e livre, valendo-se para todas as dimensões humanas: espiritual, 

afetiva, religiosa, social e cultural. 

 

5. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é uma atividade da vida humana, pois, cotidianamente o homem julga, compara 

e avalia ações que são, segundo Max weber (1980), dotadas de sentido. Por assim dizer, a avalia-

ção é uma atividade imprescindível para o curso da vida humana. No que compreende a disciplina 

Ensino Religioso, faz-se premente considerar avaliação como instrumento de acompanhamento e 

melhoramento do ensino e do aprendizado, sobretudo, no que se refere a dinâmica da vida socia. 

Desse modo, numa perspectiva muito próxima da de Paulo Freire, avaliar como princípio imbricado 

ao planejamento, noutros termos, asseguramento de metas.  

Nesse contexto de planejamento/avaliação, não se pode dissociar ensino de aprendizado, 

uma vez que, desta associação, o discente deve ser levando, numa perspectiva histórico-crítica, 

compreensão do mundo e sua circunstância, ou seja, dialeticamente o discente deve compreender 

a relação que existe entre mundo, realidade universal, e circunstância, realidade particular.  Desse 

modo, a avaliação deve contemplar não o caráter exclusivista da quantidade, ou seja, avaliação 

quantitativa, mas, para além disso, deve garantir, por meio da participação entre docente e dis-

cente, avaliação emancipatória.  
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Compreendemos como avaliação o processo, isto é, o caminho do ensino e da aprendiza-

gem que se faz de forma contínua e sistematizada. Na concepção de ensino adotada nesse projeto 

é necessário assumir a avaliação como um elemento processual do ensino-aprendizagem, pois se 

for tratada à parte do processo, como instrumento disciplinador, seletivo, classificatório, não per-

derá seu caráter autoritário e excludente, impossibilitando a socialização do conhecimento.  

A avaliação apresenta, basicamente, três funções: diagnosticar, controlar e classificar. Re-

lacionadas a essas três funções, existem três modalidades de avaliação, que devem ser trabalha-

das de forma deliberadas, integradas e contínuas. De acordo com Luckesi (1986, p. 23), “a avalia-

ção não se dá nem se dará num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modelo teórico 

do mundo e da educação traduzido em prática pedagógica”. 

É preciso, no processo do ensino e da aprendizagem, saber diagnosticar: quando avançar, 

como avançar e porque avançar. São questões que devem povoar o imaginário d professor. Deve 

também controlar, isto é, os limites, sobretudo, considerando as idades dos estudantes. E por úl-

timo, a classificação não dos alunos, mas do conteúdo e rendimento do grupo, o chão da escola. 

Por isso, conectada com as metodologias, a avaliação deve primar para a emancipação dos estu-

dantes. Em linhas gerais, com a avaliação, pretende-se formar o estudante para a vida, conforme 

Delors:  
A educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais, que, ao 

longo de toda a vida, serão de algum modo, para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: 

aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para 

poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar 

com os outros em todas as atividades humanas; e finalmente, aprender a ser, via essencial 

que integra as três precedentes.  (Delors, 1998, p.89-90 apud ROCHA, 2018). 

Desse modo, a partir da assertiva acima, é preciso que a comunidade escolar busque, 

dentre tantas coisas, fortalecer entre todos a compreensão e o debate sobre a diversidade e a 

complexidade do tecido social, por assim dizer, habilitar os estudantes para atuação da cidadania 

e da cultura da paz. E, também, que, nesse processo, os critérios estejam postos para que a ava-

liação consiga, dentre outras coisas, atinar para uma formação sólida e cidadã. Por critérios enten-

demos a intencionalidade de atingir objetivos claros, já que por critério entendemos que:  

A palavra critério vem do latim criterium e do grego kriterion, que quer dizer discernir. Em sua 

acepção comum, é uma regra que se aplica para julgar a verdade. No sentido filosófico, é um 

signo ou característica que permite avaliar uma coisa, uma noção, ou apreciar um objeto. É 

o que serve de fundamento a um juízo. Pode-se dizer que critério de avaliação é um princípio 

que se toma como referência para julgar alguma coisa. Parâmetro, padrão de julgamento, 

padrão de referência são alguns sinônimos de critério (DEPRESBÍTERES,1998, p.166). 
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Filmes:  

Divertidamente 

O Touro Ferdinando 

Encanto 

Zootopia 

VIVA, A Vida é uma Festa. 

Vídeo: Mitos nas Diferentes Tradições Religiosas. 

A Colcha de Retalhos: https://youtu.be/yCXYnADbZAo 
 
Vídeo: O Deus dos Mares: www.ensinoreligioso.com.br; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm%3E
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html
https://youtu.be/yCXYnADbZAo
http://www.ensinoreligioso.com.br/
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Dinâmica “Ilha Deserta”:  www.aulaemfoco.com.br; 
 

Orum Axé História Africana: www.ensinoreligioso.com.br 

https://youtu.be/gVmdDEJu0n8 

http s://youtu.be/50TfIuHET7 

https://youtu.be/TGM_DAx3S6k 

https://youtu.be/CjAmNWemwVo 

 

 

http://www.aulaemfoco.com.br/
http://www.ensinoreligioso.com.br/
https://youtu.be/gVmdDEJu0n8
https://youtu.be/50TfIuHET7
https://youtu.be/TGM_DAx3S6k
https://youtu.be/CjAmNWemwVo
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2.4.2 QUADRO ORGANIZADOR:  ENSINO RELIGIOSO 1º ANO 

ENSINO RELIGIOSO - 1º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS  

DE  

CONHEC. 

HABILIDADES SUGESTÕES 

METOD. E 

 PRÁTICAS  

PEDAGÓGICAS 

CRITÉRIOS 

DE  

AVALIAÇÃO 

Identidades 

e  

Alteridades 

O eu, o outro 

e o nós 

 

(EF01ER01) Identificar 

e acolher as semelhan-

ças e diferenças entre 

o eu, o outro e o nós. 

(EF01ER02) Reconhe-

cer que o seu nome e o 

das demais pessoas os 

identificam e os dife-

renciam. 

 

https://youtu.be/g

VmdDEJu0n8 

http 

s://youtu.be/50TfI

uHET7 

A partir do file “O 

Touro Ferdi-

nando”, 

 

Álbum das famí-

lias 

Avaliação Di-

agnostica - Es-

pera-se que o 

estudante re-

conheça as di-

ferenças entre 

ele e o outro a 

partir da ideia 

de pluralidade.  

Imanência e 

transcendên-

cia 

(EF01ER03) Reconhe-

cer e respeitar as ca-

racterísticas físicas e 

subjetivas de cada um. 

 

(EF01ER04) Valorizar 

a diversidade de for-

mas de vida. 

Manifesta-

ções  

Religiosas 

Sentimentos, 

lembranças, 

memórias e 

saberes 

 

(EF01ER05) Identificar 

e acolher sentimentos, 

lembranças, memórias 

e saberes de cada um. 

https://youtu.be/T
GM_DAx3S6k 

https://youtu.be/C
jAmNWemwVo 

Livros dos Senti-
mentos;  

Filme: “Divertida-
mente”. 

Atividades das 
Emoções; 

 

https://youtu.be/gVmdDEJu0n8
https://youtu.be/gVmdDEJu0n8
https://youtu.be/50TfIuHET7
https://youtu.be/50TfIuHET7
https://youtu.be/50TfIuHET7
https://youtu.be/TGM_DAx3S6k
https://youtu.be/TGM_DAx3S6k
https://youtu.be/CjAmNWemwVo
https://youtu.be/CjAmNWemwVo
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Suas memórias 
pessoais e lem-
branças 

(EF01ER06) Identificar 

as diferentes formas 

pelas quais as pessoas 

manifestam sentimen-

tos, ideias, memórias, 

gostos e crenças em di-

ferentes espaços. 

A Colcha de Re-
talhos: 

https://youtu.be/y
CXYnADbZAo 

 

Atividades a partir 
da história. 

 

2.4.3 QUADRO ORGANIZADOR:  ENSINO RELIGIOSO 2º ANO 

ENSINO RELIGIOSO - 2º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS  

DE  

CONHEC. 

HABILIDADES SUGESTÕES 

 METOD.  E  

PRÁTICAS  

PEDAGÓGICAS 

CRITÉRIOS  

DE 

 AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

Identidades 

e  

alteridades 

O eu, a famí-

lia e o ambi-

ente de con-

vivência 

(EF02ER01) Reconhe-

cer os diferentes espa-

ços de convivência 

 

Filme “Encanto”. 
(diferenças dentro 

do núcleo familiar e 

a importância da 

valorização da alte-

ridade); 

Avaliação Di-

agnostica – 

entenda a di-

versidade das 

manifesta-

ções religio-

sas e a plura-

lidade de pen-

samentos e 

crenças.  

 

(EF02ER02) Identificar 

costumes, crenças e 

formas diversas de vi-

ver em variados ambi-

entes de convivência. 

Memórias e 

símbolos 

(EF02ER03) Identificar 

as diferentes formas de 

registro das memórias 

pessoais, familiares e 

escolares (fotos, músi-

cas, narrativas, ál-

buns...) 

Exposição de foto-

grafias relaciona-

das ao núcleo fami-

liar de cada aluno 

com roda de con-

versa para debate. 

 

https://youtu.be/yCXYnADbZAo
https://youtu.be/yCXYnADbZAo
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Símbolos 

religiosos 

(EF02ER04) Identificar 

os símbolos presentes 

nos variados espaços 

de convivência. 

Trabalhar outros 

símbolos que não 

estão na cultura 

predominante. Ex. 

de outras culturas 

para reconheci-

mento e respeito. 

Pesquisar outros 

símbolos para 

além da cultura 

predominante. 

Exposição de sím-

bolos religiosos; 

Alimentos 

sagrados 

(EF02ER05) Identificar, 

distinguir e respeitar 

símbolos religiosos de 

distintas manifesta-

ções, tradições e insti-

tuições religiosas. 

Pesquisar as fes-

tas e tradições que 

acontecem na re-

gião a partir da cul-

tura e da religião. 

(EF02ER06) Exemplifi-

car alimentos conside-

rados sagrados por di-

ferentes culturas, tradi-

ções e expressões reli-

giosas. 

 

Pesquisa de 

campo com os nú-

cleos familiares 

para levantamento 

de comidas de 

cada cultura religi-

osa. 

Degustação de co-

midas sagradas 

das diferentes 

    

(EF02ER07) Identificar 

significados atribuídos 

a alimentos em diferen-

tes manifestações e 

tradições religiosas. 

manifestações reli-

giosas. 

Eleger uma receita 

de comidas sagra-

das e produzir 

junto aos alunos. 
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2.4.4 QUADRO ORGANIZADOR:  ENSINO RELIGIOSO 3º ANO 

ENSINO RELIGIOSO - 3º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS 

DE 

CONHEC. 

HABILIDADES SUGESTÕES 

METOD.  E  

PRÁTICAS  

PEDAGÓGICAS 

CRITÉRIOS 

DE  

AVALIAÇÃO 

Manifestações 
Religiosas 

Defender 
espaços e 
territórios 
religiosos 

(EF03ER01) Identificar 
os diferentes espaços 
e territórios religiosos 
de diferentes tradições 
e práticas religiosas. 

 

(EF03ER02) Compre-
ender as diferenças 
presentes nos espaços 
e territórios religiosos 
como locais de realiza-
ção das práticas cele-
brativas. 

 

 

Rodas de con-
versa de forma a 
identificar as dife-
renças presentes 
e as característi-
cas dos ambien-
tes religiosos que 
os alunos estão 
inseridos; 

Utilizar de repre-
sentações gráfi-
cas dos diferentes 
espações e terri-
tórios religiosos, 
priorizando as ob-
servações levan-
tadas pelos alu-
nos perpassando 
os espaços que 
estão inseridos. 

Conseguir 
compreender 
as caracterís-
ticas de cada 
espaço e terri-
tório religioso, 
demonstrando 
compreensão 
e respeito pe-
los mesmos 

Identidade e 
Alteridade 

Defender 
espaços e 
territórios 
religiosos 

Filme Zootopia: 
(trabalhar diferen-
ças físicas e cultu-
rais, preconceito, 
crenças...). 

  

Práticas  

Celebrativas 

 

(EF03ER03) Identificar 
e respeitar práticas ce-
lebrativas (cerimônias, 
orações, festividades, 
peregrinações, entre 
outras) de diferentes 
tradições religiosas. 

 

Filme VIVA, A 
Vida é uma Festa. 
Para apresentar 
uma celebração 
religiosa diferente, 
para instigar os 
alunos em conhe-
cer outras formas 
de celebrações. 
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(EF03ER04) Caracteri-
zar as práticas celebra-
tivas como parte inte-
grante do conjunto das 
manifestações religio-
sas de diferentes cultu-
ras e sociedades. 

 

Apresentar as di-
ferenças e pontos 
de encontro pre-
sentes em cerimo-
nias religiosas 
através do uso de 
fotos, vídeos, e 
até mesmo relatos 
dos alunos.  

 

 

2.4.5 QUADRO ORGANIZADOR:  ENSINO RELIGIOSO 4º ANO 

ENSINO RELIGIOSO - 4º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHEC.  

HABILIDADES 
SUGESTÕES  

METOD.  E  

PRÁTICAS  

PEDAGÓGICAS 

CRITÉRIOS 
DE  

AVALIAÇÃO 

Manifesta-

ções  

Religiosas 

Ritos 

 Religiosos 

(EF04ER01) Identifi-

car ritos presentes no 

cotidiano pessoal, fa-

miliar, escolar e co-

munitário. 

 

(EF04ER02) Identifi-

car ritos e suas fun-

ções em diferentes 

manifestações e tradi-

ções religiosas 

 

. (EF04ER03) Carac-

terizar ritos de inicia-

ção e de passagem 

em diversos grupos 

religiosos (nasci-

mento, casamento e 

morte). 

 

Uso de dicionário, 

ritos; 

 

Levantamento das 

diferentes religiões 

em sala de aula; 

 

Pesquisa sobre ri-

tos existentes, na 

comunidade esco-

lar; 

 

 

 

 

Avaliação 

Diagnostica 
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 Conceito – nasci-

mento, casamento 

e morte (pesquisa, 

roda de conversa, 

teatro, representa-

ções artísticas. 

Programa Escola 

da Inteligência 

(Gênios). 

Conhecer diferen-

tes expressões de 

espiritualidade 

(orações e cantos). 

Apresentações da 

diversidade de ex-

pressão em Hora 

Cívicas, Dia da Fa-

mília na escola. 

 

Representações 
 religiosas 

na Arte 

(EF04ER04) Identifi-

car as diversas for-

mas de expressão da 

espiritualidade (ora-

ções, cultos, gestos, 

cantos, dança, medi-

tação) nas diferentes 

tradições religiosas. 

Confecção de es-

culturas; 

Passeio para co-

nhecer arquiteturas 

do município; 

Pesquisa e repre-

sentação de sím-

bolos e imagens. 

 

 

 

 

Crenças  

Religiosas e 

Filosofias 

 de Vida 

Ideias de  

Divindades 

(EF04ER05) Identifi-

car representações 

religiosas em diferen-

tes expressões artísti-

cas (pinturas, arquite-

tura, esculturas, íco-

nes, símbolos, ima-

gens), reconhecendo-

as como parte da 

identidade de diferen-

tes culturas e tradi-

ções religiosas. 

Pesquisar a partir 

do conhecimento 

prévio dos alunos 

figuras divinas; 
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(EF04ER06) Identifi-

car nomes, significa-

dos e representações 

de divindades nos 

contextos familiar e 

comunitário. 

Trabalhar a Histó-

ria do Contestado 

como movimento 

religioso: Monge; 

(EF04ER07) Reco-

nhecer e respeitar as 

ideias de divindades 

de diferentes manifes-

tações e tradições re-

ligiosas. 

Confeccionar car-

tazes informativos, 

trabalho em grupo 

que contemple a 

imagem. 

 

QUADRO ORGANIZADOR:  ENSINO RELIGIOSO 5º ANO 

ENSINO RELIGIOSO - 5º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS 

 DE  

CONHEC. 

HABILIDADES SUGESTÕES  

METOD.  E  

PRÁTICAS  

PEDAGÓGICAS 

CRITÉRIOS 

DE  

AVALIAÇÃO 

Crenças  

Religiosas e 

Filosofia  

de Vida 

Narrativas  

Religiosas 

(EF05ER01) Identifi-

car e respeitar aconte-

cimentos sagrados de 

diferentes culturas e 

tradições religiosas 

como recurso para 

preservar a memória. 

Roda de conversa 

sobre o significado 

do sagrado/ pro-

fano. 

Texto sobre os es-

pações sagrados 

da comunidade. 

Dinâmica “Ilha De-

serta” www.aula-

emfoco.com.br; 

Assessoria peda-

gógica. 

Exposição de fotos 

e objetos sagra-

dos/ profano. 

Avaliação 

Diagnostica 

– compre-

enda o uni-

verso sa-

grado / sim-

bólico e sua 

relação com 

a vida cotidi-

ana.  

Mitos nas  

tradições  

Religiosas 

(EF05ER02) Identifi-

car mitos de criação 

em diferentes culturas 

e tradições religiosas. 

(EF05ER03) Reco-

nhecer funções e 

mensagens religiosas 

contidas nos mitos de 

criação (concepções 

 

http://www.aulaemfoco.com.br/
http://www.aulaemfoco.com.br/
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de mundo, natureza, 

ser humano, divinda-

des, vida e morte).  

www.aulaem-

foco.com.br; As-

sessoria pedagó-

gica. 

Vídeo: O Deus dos 

Mares www.ensi-

noreligioso.com.br; 

Vídeo: Mitos nas 

Diferentes Tradi-

ções Religiosas. 

Orum Axé História 

Africana www.ensi-

noreligioso.com.br; 

Textos: Ancestrali-

dade e Tradição 

Oral (trabalhar ár-

vore genealógica); 

Contos Africanos. 

(EF05ER04) Reco-

nhecer a importância 

da tradição oral para 

preservar memórias e 

acontecimentos religi-

osos. 

Ancestralidade 

e Tradição 

Oral 

(EF05ER05) Identifi-

car elementos da tra-

dição oral nas culturas 

e religiosidades indí-

genas, afro-brasilei-

ras, ciganas, entre ou-

tras. 

(EF05ER06) Identifi-

car o papel dos sábios 

e anciãos na comuni-

cação e preservação 

da tradição oral. 

(EF05ER07) Reco-

nhecer, em textos 

orais, ensinamentos 

relacionados a modos 

de ser e viver. 

 

QUADRO ORGANIZADOR:  ENSINO RELIGIOSO 6º ANO 

ENSINO RELIGIOSO - 6º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS  

DE  

CONHEC.  

HABILIDADES SUGESTÕES  

METOD.  E  

PRÁTICAS  

PEDAGÓGICAS 

CRITÉRIOS 

DE  

AVALIAÇÃO 

Crenças 

 Religiosas e 

Tradição es-

crita: registro 

dos 

(EF06ER01) Reco-

nhecer o papel da tra-

dição escrita na pre-

servação de  

Textos Sagrados 
Escritos. 
 

Exposição de livros 

sagrados e 

 

 

http://www.aulaemfoco.com.br/
http://www.aulaemfoco.com.br/
http://www.ensinoreligioso.com.br/
http://www.ensinoreligioso.com.br/
http://www.ensinoreligioso.com.br/
http://www.ensinoreligioso.com.br/
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Filosóficas 

De Vida 

ensinamentos 

sagrados 

memórias, aconteci-

mentos e ensinamen-

tos religiosos. 

(EF06ER02) Reco-

nhecer e valorizar a 

diversidade de textos 

religiosos escritos 

(textos do Budismo, 

Cristianismo, 

exposição. 
 
Tradição oral e an-
cestralidade. 
 
Contação de Histó-
ria. 
 
Arte sagrada. 
 
Os Símbolos co-
municam. 
 
Mandalas nas di-
versas religiões. 

Avaliação 

Diagnostica 

– compreen-

são das for-

mas de co-

municação e 

suas tradi-

ções, sabe-

res... 

Espiritismo, Hindu-

ísmo, Islamismo, Ju-

daísmo, entre outros). 

Princípios éticos 
nos textos Sagra-
dos. 

Ensinamentos 

da tradição  

escrita 

(EF06ER05) Discutir 

como o estudo e a in-

terpretação dos textos 

religiosos influenciam 

os adeptos a vivencia-

rem os ensinamentos 

das tradições religio-

sas 

(EF06ER06) Reco-

nhecer a importância 

dos mitos, ritos, sím-

bolos e textos na es-

truturação das dife-

rentes crenças, tradi-

ções e movimentos 

religiosos. 

(EF06ER07) Exempli-

ficar a relação entre 

mito, rito e símbolo 

nas práticas celebrati-

vas de diferentes tra-

dições religiosas 

Símbolos Sagra-
dos na Natureza. 

 Símbolos Sagra-
dos: vestimentas 
religiosas. 

 
 Símbolos Sagra-
dos: o Fogo nas di-
versas religiões.  
 
Símbolos Sagra-
dos: a Água nas di-
versas religiões. 
 
Narrativas Míticas 
e Cosmovisões; 
 
Diferentes formas 
de expressões e 
manifestações ritu-
alísticas nas orga-
nizações religio-
sas.  
 
Descobrindo os 
Símbolos Sagra-
dos.  
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Articular a interdis-
ciplinaridade de 
disciplinas para vi-
sitação de territó-
rios religiosos. Ex: 
junto ao professor 
de história traba-
lhando o contes-
tado, visitar os pon-
tos religiosos deste 
movimento 

 

QUADRO ORGANIZADOR:  ENSINO RELIGIOSO 7º ANO 

ENSINO RELIGIOSO - 7º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS  

DE  

CONHEC. 

HABILIDADES SUGESTÕES 

 METOD.  E  

PRÁTICAS  

PEDAGÓGICAS 

CRITÉRIOS 

DE  

AVALIAÇÃO 

Manifesta-

ções  

religiosas 

Místicas e  

espiritualidades 

(EF07ER01) Reco-

nhecer e respeitar as 

práticas de comunica-

ção com as divinda-

des em distintas mani-

festações e tradições 

religiosas. 

(EF07ER02) Identifi-

car práticas de espiri-

tualidade utilizadas 

pelas pessoas em de-

terminadas situações 

(acidentes, doenças, 

fenômenos climáti-

cos). 

Pesquisar os mitos 

que entornam as 

religiões, especial-

mente com relação 

a origem do mundo 

e do homem. 

Fazer com que o 

aluno perceba a re-

lação que existe 

entre a cabeça (fé) 

e mito (explicação). 

Promover debates 

que intensifiquem a 

noção de direito à 

liberdade de cons-

ciência, crença ou 

convicção, questio-

nando as concep-

ções e práticas so-

ciais que a violam. 

Avaliação 

Diagnostica 

Lideranças  

religiosas/ 

Carismáticas 

(EF07ER03) Reco-

nhecer os papéis atri-

buídos às lideranças 

de diferentes tradi-

ções religiosas. 
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(EF07ER04) Exempli-

ficar líderes religiosos 

que se destacaram 

por suas contribui-

ções à sociedade. 

 

(EF07ER05) Discutir 

estratégias que pro-

movam a convivência 

ética e respeitosa en-

tre as religiões. 

 

Pesquisa sobre ca-

rismas relaciona-

dos religiosos e pa-

pel do carisma na 

formação das lide-

ranças religiosas. 

Crenças 

religiosas 

e 

 filosofias 

de vida 

Princípios  

éticos e valores 

religiosos 

(EF07ER06) Identifi-

car princípios éticos 

em diferentes tradi-

ções religiosas e filo-

sofias de vida, discu-

tindo como podem in-

fluenciar condutas 

pessoais e práticas 

sociais. 

Liderança e di-

reitos 

humanos 

(EF07ER07) Identifi-

car e discutir o papel 

das lideranças religio-

sas e seculares na de-

fesa e promoção dos 

direitos humanos. 

(EF07ER08) Reco-

nhecer o direito à li-

berdade de consciên-

cia, crença ou convic-

ção, questionando 

concepções e práti-

cas sociais que a vio-

lam. 

 

QUADRO ORGANIZADOR:  ENSINO RELIGIOSO 8º ANO 

ENSINO RELIGIOSO - 8º ANO 
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UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS 

DE CO-

NHEC. 

HABILIDADES SUGESTÕES  

METOD.  E  

PRÁTICAS  

PEDAGÓGICAS 

CRITÉRIOS 

DE  

AVALIAÇÃO 

 

Crenças  

Religiosas e 

Filosofia 

 de Vida 

 

Crenças, 

Convicções e 

Atitudes 

(EF08ER01) Discutir 

como as crenças e 

convicções podem in-

fluenciar escolhas e 

atitudes pessoais e 

coletivas. 

(EF08ER02) Analisar 

filosofias de vida, ma-

nifestações e tradi-

ções religiosas desta-

cando seus princípios 

éticos. 

Realizar levanta-

mento sobre a reli-

gião dos alunos; 

Apresentar a forma 

de organização 

das religiões; 

 

 

 

 

Avaliação  

Diagnostica 

Pesquisar filosofias 

de vida, manifesta-

ções e tradições 

religiosas. 

Pesquisa de territó-

rios e filosofia de 

vida na cidade em 

que está inserido. 

Doutrinas  

Religiosas 

 

(EF08ER04) Discutir 

como filosofias de 

vida, tradições e insti-

tuições religiosas po-

dem influenciar dife-

rentes campos da es-

fera pública (política, 

saúde, educação, 

economia). 

(EF08ER05) Debater 

sobre as possibilida-

des e os limites da  

Entrevistar as famí-

lias através de 

questionários vi-

sando conhecer 

doutrinas, tradi-

ções religiosas e 

suas concepções 

de vida e morte  

Organizar espaço 

para socialização 

das informações 

coletadas. 

Entrevistar com di-

ferentes líderes re-

ligiosos para pes-

quisa de diferentes 

concepções de 

vida e morte. 
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Crenças 

Religiosas 

e Filosofia 

de Vida  

e Esfera 

Pública 

 

 

interferência das tra-

dições religiosas na 

esfera pública. 

 

(EF08ER06) Analisar 

práticas, projetos e 

políticas públicas que 

contribuem para a 

promoção da liber-

dade de pensamento, 

crenças e convicções. 

Passeio pelo muni-

cípio, identificar 

símbolos religio-

sos. 

Em um segundo 

momento, realizar 

pesquisa no labo-

ratório de informá-

tica sobre como es-

tes símbolos inter-

ferem e/ou impor-

tam na economia e 

estabelecer rela-

ções sobre outros 

municípios. 

Tradições 

Religiosas, 

Mídias e 

Tecnologia 

(EF08ER07) Analisar 

as formas de uso das 

mídias e tecnologias 

pelas diferentes deno-

minações religiosas. 

Organizar trabalho 

em grupo onde os 

alunos deverão le-

var a sala de aula 

exemplo de tecno-

logias utilizadas, 

ou não, nas dife-

rentes denomina-

ções religiosas. 

 

 

QUADRO ORGANIZADOR:  ENSINO RELIGIOSO 9º ANO 

ENSINO RELIGIOSO - 9º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHEC. 

HABILIDADES SUGESTÕES  

METOD. E  

PRÁTICAS  

PEDAGÓGICAS 

CRITÉRIOS 

DE  

AVALIAÇÃO 

 

 

Crenças  

Religiosas e 

Filosofia  

de Vida 

 

 

Imanência e 

Transcendên-

cia 

(EF09ER01) Analisar 

princípios e orienta-

ções para o cuidado 

da vida e nas diversas 

tradições religiosas e 

filosofias de vida. 

 

Pesquisa sobre 

Imanência e trans-

cendência; 

Roda de Conversa 

sobre Imanência e 

transcendência; 

 

 

 

Avaliação 

 Diagnostica 
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(EF09ER02) Discutir 

as diferentes expres-

sões de valorização e 

de desrespeito à vida, 

por meio da análise 

de matérias nas dife-

rentes mídias. 

Textos sagrados; 

Expressão de valo-

rização e de des-

respeito à vida; 

Tradições religio-

sas; 

Lenda da “Flor de 

Lótus no Hindu-

ísmo”; 

Conceitos de  

finitude humana e 

transcendências e 

o sentido da vida 

Crenças  

Religiosas e 

Filosofia  

de Vida 

 

Vida e Morte 

 

 

(EF09ER03) Identifi-

car sentidos do viver e 

do morrer em diferen-

tes tradições religio-

sas, através do es-

tudo de mitos fundan-

tes. 

Textos: “Vida e 

Morte”; 

Sentido de viver e 

do morrer em dife-

rentes culturas e 

tradições religio-

sas. 

 

(EF09ER04) Identifi-

car concepções de 

vida e morte em dife-

rentes tradições religi-

osas e filosofias de 

vida, por meio da aná-

lise de diferentes ritos 

fúnebres. 

(EF09ER05) Analisar 

as diferentes ideias de 

imortalidade elabora-

das pelas tradições 

religiosas (ancestrali-

dade, reencarnação, 

transmigração e res-

surreição). 

Vida e morte em di-

ferentes tradições 

religiosas e filosó-

fica de vida;  

Conceito de imora-

lidade nas tradi-

ções religiosas e 

não religiosas an-

cestralidade, reen-

carnação, transmi-

gração e ressurei-

ção; 
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Princípios e 

Valores Éticos 

(EF09ER06) Reco-

nhecer a coexistência 

como uma atitude 

ética de respeito à 

vida e à dignidade hu-

mana. 

(EF09ER07) Identifi-

car princípios éticos 

(familiares, religiosos 

e culturais) que pos-

sam alicerçar a cons-

trução de projetos de 

vida.  

Rodas de conversa 

sobre princípios e 

valores éticos; 

Textos: “Valores 

Humanos”; “A Lu-

neta Distorcida”. 

Os quatro princí-

pios éticos; 

Dignidade hu-

mana: respeito a 

convivência; 

 

(EF09ER08) Cons-

truir projetos de vida 

assentados em princí-

pios e valores éticos. 

A coexistência e si-

nais de intercultu-

ralidade  

A ética: proteção e 

preservação da 

vida; 

A ética nas tradi-

ções religiosas.  

Pesquisar a dife-

rença entre ética e 

moral diante as di-

ferentes percep-

ções religiosas. 
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2.5 GEOGRAFIA 
 

 

2.5.1 TEXTO INTRODUTÓRIO 

 
 

A ÁREA DAS CIÊNCIAS HUMANAS 

 

Na área das Ciências Humanas, os componentes curriculares de Geografia e História tem 

por objetivo explorar as relações do tempo e do espaço, desenvolvendo o raciocínio espaço-tem-

poral, tendo como base a compreensão que os seres humanos produzem o espaço em que vivem, 

apropriando de determinadas circunstancias espaciais e históricas. 

Desta forma, a área de ciências humanas abrange as diversas constituições das relações 

da sociedade, em todas as suas produções de vivencias, percepções e manifestação favorecendo 

a compreensão pelos estudantes dos tempos sociais e da natureza e de suas relações com os 

espaços. Nesse sentido, o desenvolvimento das aprendizagens estabelece uma relação temporal 

e espacial, materializando-se enquanto conceitos essenciais dessa área. Considerando esses 

pressupostos, a área de ciências humanas garante no processo ensino aprendizagem o desenvol-

vimento de competências específicas: 

 
 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS PARA O ENSINO FUNDAMEN-
TAL 

 

1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à 

diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. 

2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico- -informacional com base 

nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no 

tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas 

do mundo contemporâneo. 

3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, 

exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação es-

pacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. 

4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e 

às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, pro-

movendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e 

eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. 

6. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar e 

defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência soci-

oambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 
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7. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tec-

nologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-tempo-

ral relacionado a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e co-

nexão. 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR GEOGRAFIA - SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 

A Geografia como componente do currículo do Município de Porto União para as séries 

iniciais, foi pensada a partir dos conceitos teórico-metodológicos que a sustentam como conheci-

mento científico: Lugar, Paisagem, Região, Espaço Geográfico, Território, Redes, Sociedade e Na-

tureza, que estão articulados com as unidades temáticas definidas pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC, 2017), que contemplam: o sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, 

mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambiente e quali-

dade de vida. 

Essas unidades temáticas em conjunto com as habilidades constituem e organizam a 

aprendizagem de modo a propiciar nos estudantes conforme indica a BNCC (2017, p. 359) a opor-

tunidade para compreender o mundo em que se vive, desenvolvendo as noções de pertencimento 

e de identidade, e com vistas a compreender as diferentes relações escalares entre o local e o 

global e as especificidades do campo e da cidade, articulando processos físico-naturais e humanos 

em variados tempos e espaços. 

Para isso, o estudo da Geografia desenvolverá o raciocínio geográfico, de modo a exercitar 

o pensamento espacial, de forma a aplicar os princípios de analogia, de conexão, de diferenciação, 

de distribuição, de extensão, de localização e de ordem por meio da utilização das linguagens car-

tográficas e iconográficas, diferentes gêneros textuais e das geotecnologias. 

Assim, no primeiro ano do Ensino Fundamental, os processos de ensino-aprendizagem 

perpassam a identificação e a compreensão do espaço escolar e de moradia. Já no segundo ano, 

o bairro e a comunidade de vivência tornam-se referências para desenvolvimento do pensar geo-

gráfico. Ainda contemplando as especificidades de seus lugares de vivência, no terceiro ano, os 

conteúdos geográficos discutirão questões de sustentabilidade, identificação e caracterização dos 

espaços da cidade e do campo: transformações, atividades econômicas, a relação dos sujeitos do 

campo com a Terra, os modos de vida no campo e o respeito para com o ambiente e o outro. No 

quarto ano e no quinto ano, o estudo do espaço geográfico redimensiona-se, de modo a incorporar 

novos conceitos e ampliar escalas de análises.   

As metodologias de ensino e avaliação escolhidas pelos docentes devem dar conta de tal 

perspectiva. Prioriza-se, portanto, as atividades em que estudantes se envolvam com a produção 

de saberes e não se limitem à passividade na recepção de conteúdos em sala de aula. Diante 

disso, a Avaliação deve ser contínua, processual e formativa e ser desenvolvida a partir das habili-

dades, podendo ser realizada de diferentes formas, considerando a realidade de cada comunidade 

escolar, a particularidade dos estudantes e a autonomia dos professores.  Assim sendo, a avaliação 

em Geografia deve considerar uma vastidão de atividades: provas objetivas, apresentações orais, 

trabalhos em grupo, debates, relatos individuais, auto avaliações, observações e tantos outros ins-

trumentos. Destaca-se que a avaliação deve fazer parte das atividades escolares de forma a con-

tribuir com a construção do pensamento espacial e do raciocínio geográfico para uma aprendiza-

gem significativa.  
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 Os conhecimentos da Geografia  permitem refletir questões relacionadas a: Educação das 

relações étnico-raciais e o ensino de História e cultura afro-brasileira, africana e indígena; Educação 

em direitos humanos; Educação Ambiental; Direitos da criança e do adolescente; Saúde, vida fa-

miliar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência, tecnologia 

e diversidade cultural;  Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso; Educação 

para o trânsito e  Educação alimentar e nutricional.  Todas essas temáticas podem ser trabalhadas 

juntamente com os objetivos/habilidades existentes para o componente curricular Geografia objeti-

vando levar o estudante a organizar o seu pensamento a partir de situações geográficas que per-

mitam refletir sobre as temáticas.    

 

 
GEOGRAFIA ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES FINAIS 

 

O mundo em que vivemos está em permanente transformação, o processo de ensino e de 

aprendizagem em Geografia não está deslocado desse contexto e deve estar atento a essas mu-

danças com o objetivo de auxiliar os estudantes na sua leitura, compreensão, interpretação e re-

presentação do mundo, relacionando elementos da sociedade e natureza. A BNCC apresenta no-

vas dimensões para a realização da leitura de mundo, com foco no pensamento espacial e no 

raciocínio geográfico como ferramentas para uso da cidadania a partir de situações que façam os 

estudantes entender o mundo, a si mesmo, bem como as diferentes relações espaciais escalares.  

 
Para fazer a leitura do mundo em que vivem, com base nas aprendizagens em Geografia, os 

alunos precisam ser estimulados a pensar espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geo-

gráfico. O pensamento espacial está associado ao desenvolvimento intelectual que integra 

conhecimentos não somente da Geografia, mas também de outras áreas (como Matemática, 

Ciência, Arte e Literatura). Essa interação visa à resolução de problemas que envolvem mu-

danças de escala, orientação e direção de objetos localizados na superfície terrestre, efeitos 

de distância, relações hierárquicas, tendências à centralização e à dispersão, efeitos da pro-

ximidade e vizinhança etc. (BRASIL, 2017, p. 311).  

 
O pensamento espacial está presente no cotidiano e o raciocino geográfico significa enten-

der o mundo, a vida e o cotidiano. Para isso, a BNCC detalha e articula os princípios pelos quais 

os estudantes podem ser conduzidos para pensar dessa forma, que são: analogia, conexão, dife-

renciação, distribuição, extensão, localização e ordem. Assim, a Geografia foi pensada a partir dos 

conceitos teórico-metodológicos que a sustentam como conhecimento científico: Lugar, Paisagem, 

Região, Espaço Geográfico, Território, Redes, Sociedade e Natureza. Articulados, esses conceitos 

instrumentalizam as unidades temáticas definidas pela BNCC para a Geografia, que contemplam:  

o sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação 

e pensamento espacial, natureza, ambiente e qualidade de vida.  

A partir do 6º ano é proporcionado aos estudantes a apropriação de conceitos essências 

para o desenvolvimento do pensamento espacial com base na distribuição dos fenômenos na su-

perfície terrestre. No sétimo ano, os conceitos de região, de regionalização, de redes e de territori-

alidade estruturam o conhecimento do território brasileiro e suas especificidades, tendo, nas lingua-

gens gráfica e cartográfica, a representação e a análise das informações geográficas. O oitavo ano 

e o nono ano trazem o estudo da América Latina – Brasil - África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida 

respectivamente.  
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Para tanto, o trabalho do professor se torna imprescindível no estabelecimento das relações 

entre os objetivos de aprendizagem/habilidades (Tabela 01) a fim de que os estudantes consigam 

entender o espaço bem como as mudanças espaciais a partir do seu espaço de vivencia. Portanto, 

o ensino de Geografia deve comprometer-se com o desenvolvimento do raciocino geográfico que 

envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo, e, assim, possibilitar aos estudantes, 

se apropriar de conhecimentos que fornecem apoio para enfrentar, atuar e fazer escolhas mais 

conscientes em diferentes situações do cotidiano.  

Diante disso, a Avaliação deve ser contínua, processual e formativa e ser desenvolvida a 

partir das habilidades, podendo ser realizada de diferentes formas, considerando a realidade de 

cada comunidade escolar, a particularidade dos estudantes e a autonomia dos professores. Assim 

sendo, a avaliação em Geografia deve considerar uma vastidão de atividades: provas objetivas, 

dissertativas, apresentações orais, seminários, trabalhos em grupo, debates, relatórios individuais, 

autoavaliações, observações e tantos outros instrumentos. Destaca-se que a avaliação é um pro-

cesso contínuo que deve fazer parte das atividades escolares de forma a contribuir com a constru-

ção do pensamento espacial e do raciocínio geográfico para uma aprendizagem significativa.  

Os diferentes encaminhamentos metodológicos devem auxiliar nesse desenvolvimento, en-

volvendo práticas provocadoras e desafiadoras em situações de estímulo à curiosidade, à reflexão 

e ao protagonismo, priorizando as metodologias ativas, e a utilização de diferentes tecnologias, 

dando ênfase ao papel protagonista do estudante, ao seu envolvimento direto, participativo e refle-

xivo. A linguagem cartográfica, é imprescindível para a compreensão do espaço geográfico, bem 

como para a construção do raciocínio geográfico, tendo em vista que mapas, imagens de satélite, 

desenhos, croquis, perfis topográficos são fundamentais para o entendimento do espaço geográfico 

e a construção de habilidades críticas por parte dos estudantes. 

Os conhecimentos da Geografia permitem refletir questões relacionadas a: Educação das 

relações étnico-raciais e o ensino de História e cultura afro-brasileira, africana e indígena; Educação 

em direitos humanos; Educação Ambiental; Direitos da criança e do adolescente; Saúde, vida fa-

miliar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência, tecnologia 

e diversidade cultural;  Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso; Educação 

para o trânsito e  Educação alimentar e nutricional.  Todas essas temáticas podem ser trabalhadas 

juntamente com os objetivos/habilidades existentes para o componente curricular Geografia objeti-

vando levar o estudante a organizar o seu pensamento a partir de situações geográficas que per-

mitam refletir sobre as temáticas.    

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e exer-

citar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. 

2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a 

importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem 

uso dos recursos da natureza ao longo da história. 

3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico 

na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, 

conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. 
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4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográfi-

cas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que 

envolvam informações geográficas. 

5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender 

o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e informacional, avaliar 

ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem co-

nhecimentos científicos da Geografia. 

6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pon-

tos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversi-

dade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza. 

7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliên-

cia e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com base em princípios 

éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 

Tabela 01- Competências do Ensino de Geografia nas séries finais do Ensino Fundamental. 

Fonte: BNCC (2017, p. 366). 
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2.5.2 QUADRO ORGANIZADOR:  GEOGRAFIA 1º ANO 

GEOGRAFIA - 1º ANO 

 

UNIDADE 
TEMÁTICA  

OBJETOS 
DE  

CONHECIMENTO 

 
HABILIDADES 

CRITÉRIOS 
DE 

AVALIAÇÃO 

 
O sujeito e 

seu lugar no 
mundo 

 
 

Mundo do 
trabalho 

 
O modo de 

vida das 
crianças 

em  
diferentes  
Lugares 

 
 

Situações 
de  

Convívio 
em  

diferentes 
lugares  

 
 

Diferentes 
tipos de 
trabalho 

existentes 
no seu  

dia a dia 

 
Nomear aconteci-
mentos ocorridos 
em diferentes tem-
pos e lugares de im-
portância afetiva e 
significante para a 
sua comunidade fa-
miliar e local. 
 
Distinguir elementos 
naturais e construí-
dos, existentes nas 
paisagens urbanas 
e rurais. 
 
Identificar e compa-
rar as condições de 
existência (alimenta-
ção, moradia, sa-
úde, lazer, vestuário 
e educação) de dife-
rentes grupos de 
convívio, em dife-
rentes períodos de 
tempo e em diferen-
tes localidades. 

 
(EF01GE01) Des-
crever característi-
cas observadas de 
seus lugares de vi-
vência (moradia, es-
cola etc.) e identifi-
car semelhanças e 
diferenças entre es-
ses lugares. 
 
(EF01GE02) Identifi-
car semelhanças e 
diferenças entre jo-
gos e brincadeiras 
de diferentes épo-
cas e lugares. 
 
(EF01GE03) Identifi-
car e relatar seme-
lhanças e diferenças 
de usos do espaço 
público (praças, par-
ques) para o lazer e 
diferentes manifes-
tações. 
 
(EF01GE04) Discu-
tir e elaborar, coleti-
vamente, regras de 
convívio em diferen-
tes espaços (sala de 
aula, escola etc.). 
 
(EF01GE06) Des-
crever e comparar 
diferentes tipos de 
moradia ou objetos 
de uso cotidiano 
(brinquedos, roupas, 
mobiliários), consi-
derando técnicas e 
materiais utilizados 
em sua produção. 
 

 
Observar e descre-
ver as característi-
cas dos lugares vi-
vidos;  
 
Identificar as dife-
renças e seme-
lhanças entre as 
brincadeiras e jo-
gos;  
 
Identificar os espa-
ços públicos e seus 
diversos usos;  
 
Elaborar regras de 
convivência nos di-
ferentes espaços;  
 
Identificar, descre-
ver e comparar os 
diferentes tipos de 
moradias e objetos 
do cotidiano.  
 
Diferenciar as ativi-
dades de trabalho 
no seu cotidiano e 
da sua comuni-
dade (no campo e 
na cidade).  
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(EF01GE07) Des-
crever atividades de 
trabalho relaciona-
das com o dia a dia 
da sua comunidade. 

 
Formas de  

representação 
e pensamento 

espacial 

 
Pontos de 
referência 

 
Localizar no espaço 
a posição do corpo e 
de outros objetos, 
reconhecendo no-
ções de posiciona-
mento (frente, atrás, 
entre, perto, longe) e 
lateralidade (es-
querda, direita). 
 
Desenvolver noções 
de localização espa-
cial (dentro e fora, 
ao lado, entre), ori-
entação (esquerda e 
direita) e legenda 
(cores e formas). 
 
Localizar nos traje-
tos de deslocamen-
tos diários informa-
ções como endere-
ços, nomes de ruas, 
pontos de referên-
cia. 
 
Reconhecer as dife-
rentes formas de re-
presentação do es-
paço de convivên-
cia. 

 
(EF01GE08) Criar 
mapas mentais e de-
senhos com base 
em itinerários, con-
tos literários, histó-
rias inventadas e 
brincadeiras. 
 
(EF01GE09) Elabo-
rar e utilizar mapas 
simples para locali-
zar elementos do lo-
cal de vivência, con-
siderando referenci-
ais espaciais (frente 
e atrás, esquerda e 
direita, em cima e 
embaixo, dentro e 
fora) e tendo o corpo 
como referência. 

 
Criar mapas men-
tais a partir de dife-
rentes procedimen-
tos; 
 
Elaborar mapas 
simples tendo o 
seu corpo como re-
ferência;  
 
Utilizar correta-
mente noções de 
lateralidade. 
 

 
Conexões e 

escalas 

 
Ciclos  

naturais  
e a vida 
cotidiana 

 
Identificar instru-
mentos e marcado-
res de tempo (reló-
gios, calendários) 
elaborados e/ou uti-
lizados por socieda-
des ou grupos de 
convívio em diferen-
tes localidades 

 
(EF01GE05) Obser-
var e descrever rit-
mos naturais (dia e 
noite, variação de 
temperatura e umi-
dade etc.) em dife-
rentes escalas espa-
ciais e temporais, 
comparando a sua 
realidade com ou-
tras. 

 
Descrever os fenô-
menos climáticos 
na sua realidade e 
em outras escalas. 

 
Natureza, 

ambientes e 

 
Condições 

de vida 

 
Identificar as mu-
danças e 

 
(EF01GE10) Des-
crever 

 
Perceber as modifi-
cações das 
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qualidade 
de vida 

nos luga-
res de  

vivência 

permanências ocor-
ridas nos diferentes 
espaços ao longo do 
tempo. 

características de 
seus lugares de vi-
vência relacionadas 
aos ritmos da natu-
reza (chuva, vento, 
calor etc.). 
 
(EF01GE11) Asso-
ciar mudanças de 
vestuário e hábitos 
alimentares em sua 
comunidade ao 
longo do ano, decor-
rentes da variação 
de temperatura e 
umidade no ambi-
ente. 

paisagens dos lu-
gares de vivência;  
 
Associar as mu-
danças de vestuá-
rio e hábitos ali-
mentares em sua 
comunidade ao 
longo do ano.  

 

 

2.5.3 QUADRO ORGANIZADOR:  GEOGRAFIA 2º ANO 

 

GEOGRAFIA - 2º ANO 

 

UNIDADE 
TEMÁTICA  

OBJETOS 
 DE 

 CONHECIMENTO 

 
HABILIDADES  

CRITÉRIOS  
DE 

 AVALIAÇÃO 

 
O sujeito e 

seu lugar no 
mundo 

 
Conexões e 

escalas 

 
Convivência e 

interações  
entre pessoas 

na  
comunidade 

 
 

Experiências 
da  

comunidade 
no tempo e no 

espaço 
 
 
 

Mudanças e 
permanências 

 
Nomear aconte-
cimentos ocorri-
dos em diferen-
tes tempos e lu-
gares de impor-
tância afetiva e 
significante para 
a sua comuni-
dade familiar, lo-
cal e regional. 

 
(EF02GE01) Descre-
ver a história das mi-
grações no bairro ou 
comunidade em que 
vive. 
 
(EF02GE02) Compa-
rar costumes e tradi-
ções de diferentes 
populações inseridas 
no bairro ou comuni-
dade em que vive, re-
conhecendo a impor-
tância do respeito às 
diferenças. 
 
(EF02GE04) Reco-
nhecer semelhanças 
e diferenças nos há-
bitos, nas relações 
com a natureza e no 
modo de viver de 
pessoas em diferen-
tes lugares. 

 
Descrever o pro-
cesso migratório no 
espaço de vivencia, 
reconhecendo a di-
versidade populaci-
onal; 
  
Reconhecer, dife-
renciar e respeitar 
os diferentes costu-
mes e tradições no 
lugar de vivencia e 
em diferentes luga-
res.  
 
Analisar as mudan-
ças e permanências 
na paisagem em di-
ferentes tempos.  
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(EF02GE05) Analisar 
mudanças e perma-
nências, comparando 
imagens de um 
mesmo lugar em dife-
rentes tempos. 

Formas de  
representação 
e pensamento 

espacial 

Localização, 
orientação e 

representação 
espacial 

Localizar no es-
paço a posição do 
corpo e de outros 
objetos, reconhe-
cendo noções de 
posicionamento 
(frente, atrás, en-
tre, perto, longe) e 
lateralidade (es-
querda, direita).  
 
Desenvolver no-
ções de localiza-
ção espacial 
(dentro e fora, ao 
lado, entre), ori-
entação (es-
querda e direita) 
e legenda (cores 
e formas). 
 
Localizar nos tra-
jetos de desloca-
mentos diários 
informações 
como endere-
ços, nomes de 
ruas, pontos de 
referência. 
 
Reconhecer as 
diferentes for-
mas de repre-
sentação do es-
paço de convi-
vência. 

(EF02GE08) Identifi-
car e elaborar dife-
rentes formas de re-
presentação (dese-
nhos, mapas men-
tais, maquetes) para 
representar compo-
nentes da paisagem 
dos lugares de viven-
cia. 
 
(EF02GE09) Identifi-
car objetos e lugares 
de vivência (escola e 
moradia) em imagens 
aéreas e mapas (vi-
são vertical) e foto-
grafias (visão oblí-
qua). 
 
 
(EF02GE10) Aplicar 
princípios de localiza-
ção e posição de ob-
jetos (referenciais es-
paciais, como frente e 
atrás, esquerda e di-
reita, em cima e em-
baixo, dentro e fora) 
por meio de repre-
sentações espaciais 
da sala de aula e da 
escola. 
 

Identificar e elaborar 
diferentes formas de 
representar os luga-
res de vivencia (ima-
gens aéreas, foto-
grafias e mapas), e 
os objetos em dife-
rentes perspectivas;  
 

 
Mundo do  
trabalho 

 
Tipos de tra-
balho em lu-
gares e tem-

pos diferentes 

 
Identificar instru-
mentos e marca-
dores de tempo 
(relógios, calen-
dários) elabora-
dos e/ou utiliza-
dos por socieda-
des ou grupos de 

 
(EF02GE06) Relacio-
nar o dia e a noite a 
diferentes tipos de ati-
vidades sociais (horá-
rio escolar, comercial, 
sono etc.). 

 
Relacionar o dia e 
noite a diferentes ti-
pos de atividades 
sociais realizadas 
no cotidiano dos lu-
gares de vivência;  
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convívio em dife-
rentes localida-
des. 
 
Compreender a 
ordenação dos 
dias da semana, 
mês e ano na 
perspectiva da 
construção do 
tempo cronoló-
gico. 

 
 

Conexões e 
escalas 

 
 

Mudanças e 
permanências 

  
 
Identificar as mu-
danças e perma-
nências ocorri-
das nos diferen-
tes espaços ao 
longo do tempo. 

 
 
(EF02GE05) Analisar 
mudanças e perma-
nências, comparando 
imagens de um 
mesmo lugar em dife-
rentes tempos. 

 
 
Analisar as mudan-
ças das paisagens 
no espaço de viven-
cia.   
 

 
Mundo do  
trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 

Natureza,  
ambientes e 
qualidade  

de vida 

 
Tipos de tra-
balho em lu-
gares e tem-

pos diferentes 
 
 
 
 
 
 

Os usos dos 
recursos natu-

rais: solo e 
água no 

campo e na 
cidade 

 
Distinguir ele-
mentos naturais 
e construídos, 
existentes nas 
paisagens rurais 
e urbanas 

 
(EF02GE07) Descre-
ver as atividades ex-
trativas (minerais, 
agropecuárias e in-
dustriais) de diferen-
tes lugares, identifi-
cando os impactos 
ambientais. 
 
(EF02GE11) Reco-
nhecer a importância 
do solo e da água 
para a vida, identifi-
cando seus diferentes 
usos (plantação e ex-
tração de materiais, 
entre outras possibili-
dades) e os impactos 
desses usos no cotidi-
ano da cidade e do 
campo. 

 
Descrever as ativi-
dades extrativistas, 
considerando seus 
impactos ambien-
tais;  
 
 
 
 
Reconhecer a im-
portância do solo e 
da água para a vida 
na Terra, identifi-
cando os diferentes 
usos do solo e da 
água pelos seres hu-
manos com foco no 
lugar de vivência. 
 

 
O sujeito e 

seu lugar no 
mundo 

 
Natureza,  

ambientes e 
qualidade 
 de vida  

 
Riscos e cui-
dados nos 
meios de 
transporte  

e de comuni-
cação 

 
Os usos dos 

recursos 

 
Identificar e com-
parar as condi-
ções de existên-
cia (alimentação, 
moradia, saúde, 
lazer, vestuário e 
educação) de di-
ferentes grupos, 
em diferentes 

 
(EF02GE03) Compa-
rar diferentes meios 
de transporte e de co-
municação, indicando 
o seu papel na cone-
xão entre lugares, e 
discutir os riscos para 
a vida e para o 

 
Identifica os diferen-
tes meios de trans-
porte e de comuni-
cação em seus res-
pectivos usos.  
 
Discutir os riscos 
dos meios de trans-
porte para a vida e o 
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naturais: solo 
e água no 

campo e na 
cidade 

períodos de 
tempo e em dife-
rentes localida-
des rurais e ur-
banas. 
 
Identificar impac-
tos no ambiente 
decorrentes da 
ação humana. 
 
Reconhecer as 
transformações 
nos modos de 
vida relaciona-
das ao desenvol-
vimento das tec-
nologias da infor-
mação e comuni-
cação.  

ambiente e seu uso 
responsável. 
 
 
 
(EF02GE11) Reco-
nhecer a importância 
do solo e da água 
para a vida, identifi-
cando seus diferentes 
usos (plantação e ex-
tração de materiais, 
entre outras possibili-
dades) e os impactos 
desses usos no cotidi-
ano da cidade e do 
campo. 

ambiente, identifi-
cando formas de uso 
responsável e irres-
ponsáveis;    
 
Reconhecer a im-
portância do solo e 
da água para a vida 
na Terra, identifi-
cando os diferentes 
usos do solo e da 
água pelos seres hu-
manos com foco no 
lugar de vivência. 
 

 

2.5.4 QUADRO ORGANIZADOR:  GEOGRAFIA 3º ANO 

 

GEOGRAFIA - 3º ANO 

 

UNIDADE 

TEMÁTICA  

OBJETOS  

DE  

CONHECIMENTO 

 

HABILIDADES  

CRITÉRIOS  

DE  

AVALIAÇÃO 

 
O sujeito e 

seu lugar no 
mundo 

 

 
A cidade 

 e o campo: 
aproximações  
e diferenças 

 
Nomear acon-
tecimentos 
ocorridos em 
diferentes tem-
pos e lugares 
de importância 
afetiva e signifi-
cante para a 
sua comuni-
dade familiar, 
local e regional. 

 
(EF03GE02) Identifi-
car, em seus lugares 
de vivência, marcas 
de contribuição cultu-
ral e econômica de 
grupos de diferentes 
origens. 
 

 
Reconhecer e res-
peitar as contribui-
ções econômicas e 
culturais de todos os 
grupos sociais de 
seus lugares de vi-
vência;  
 

 
Formas de 

 representa-
ção e  

pensamento 
espacial 

 
Representações 

cartográficas 

 
Localizar nos 
trajetos de des-
locamentos diá-
rios informa-
ções como en-
dereços, no-
mes de ruas, 
pontos de refe-
rência. 

  
(EF03GE06) Identifi-
car e interpretar ima-
gens bidimensionais 
e tridimensionais em 
diferentes tipos de 
representação carto-
gráfica. 
 

 
Identificar e interpre-
tar imagens bidi-
mensionais e tridi-
mensionais em dife-
rentes tipos de re-
presentação carto-
gráficas; 
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(EF03GE07) Reco-
nhecer e elaborar le-
gendas com símbo-
los de diversos tipos 
de representações 
em diferentes esca-
las cartográficas. 

Reconhecer e ela-
borar legendas e 
símbolos em  
representações car-
tográficas.  
 

 
sujeito e seu 

lugar no 
mundo 

 
 
 
 
 

Conexões  
escalas 

 
A cidade e o 

campo: aproxi-
mações e  
diferenças 

 
 
 
 

Paisagens natu-
rais e antrópi-

cas em transfor-
mação  

 
Identificar as 
mudanças e 
permanências 
ocorridas nos 
diferentes es-
paços ao longo 
do tempo. 

 
(EF03GE01) Identifi-
car e comparar as-
pectos culturais dos 
grupos sociais de 
seus lugares de vi-
vência, seja na ci-
dade, seja no campo. 
 
(EF03GE02) Identifi-
car, em seus lugares 
de vivência, marcas 
de contribuição cultu-
ral e econômica de 
grupos de diferentes 
origens. 
 
(EF03GE04) Explicar 
como os processos 
naturais e históricos 
atuam na produção e 
na mudança das pai-
sagens naturais e 
antrópicas nos seus 
lugares de vivência, 
comparando-os a ou-
tros lugares. 

 
Identificar e compa-
rar aspectos cultu-
rais dos grupos soci-
ais de seus lugares 
de vivência, e suas 
contribuições eco-
nômicas e culturais;  
 
Explicar como os 
processos históricos 
atuam na produção 
e na mudança das 
paisagens naturais e 
antrópicas.  

 
Natureza,  

ambientes e 
qualidade  

de vida 

 
Impactos das 

atividades  
humanas 

 
Distinguir ele-
mentos natu-
rais e construí-
dos, existentes 
nas paisagens 
rurais e urba-
nas. 

 
(EF03GE09) Investi-
gar os usos dos re-
cursos naturais, com 
destaque para os 
usos da água em ati-
vidades cotidianas 
(alimentação, higi-
ene, cultivo de plan-
tas etc.), e discutir os 
problemas ambien-
tais provocados por 
esses usos. 
 
(EF03GE10) Identifi-
car os cuidados ne-
cessários para utili-
zação da água na 

 
Identificar os usos 
dos recursos natu-
rais, em especial a 
água nas atividades 
cotidianas;  
 
Identificar os impac-
tos ambientais de-
correntes das ativi-
dades cotidianas ur-
banas e rurais;  
 
Comparar impactos 
das atividades eco-
nômicas no urbano e 
no rural, com 
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agricultura e na gera-
ção de energia de 
modo a garantir a 
manutenção do pro-
vimento de água po-
tável. 

destaque para a 
agricultura; 
 
Reconhecer a água 
como fonte geradora 
de energia elétrica;  
 
Conhecer a fonte de 
provimento de água 
potável do lugar de 
vivência.  

 
Mundo do  
trabalho  

 
 
 
 

Natureza,  
ambientes  

e qualidade 
de vida 

 
Matéria-prima  

e indústria 
 

Produção,  
circulação  
e consumo 

 
Impactos das 

atividades  
humanas 

 
Identificar e   
comparar as 
condições de 
existência (ali-
mentação, mo-
radia, saúde, la-
zer, vestuário e 
educação) de 
diferentes gru-
pos, em diferen-
tes períodos de 
tempo e em di-
ferentes locali-
dades rurais e 
urbanas. 
 
 
Identificar im-
pactos no ambi-
ente decorren-
tes da ação hu-
mana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconhecer as 
práticas de con-
servação, de-
senvolvendo 
atitudes susten-
táveis. 

 
(EF03GE03) Reco-
nhecer os diferentes 
modos de vida de po-
vos e comunidades 
tradicionais em dis-
tintos lugares. 
 
(EF03GE05) Identifi-
car alimentos, mine-
rais e outros produ-
tos cultivados e ex-
traídos da natureza, 
comparando as ativi-
dades de trabalho 
em diferentes luga-
res. 
 
(EF03GE09) Investi-
gar os usos dos re-
cursos naturais, com 
destaque para os 
usos da água em ati-
vidades cotidianas 
(alimentação, higi-
ene, cultivo de plan-
tas etc.), e discutir os 
problemas ambien-
tais provocados por 
esses usos. 
 
(EF03GE11) Compa-
rar impactos das ati-
vidades econômicas 
urbanas e rurais so-
bre o ambiente físico 
natural, assim como 
os riscos provenien-
tes do uso de ferra-
mentas e máquinas. 
 

 
Reconhecer e res-
peitar diferentes mo-
dos de vida dos po-
vos e comunidades 
tradicionais;  
 
 
Identificar no cotidi-
ano, a presença de 
alimentos, minerais 
e outros produtos 
cultivados e/ou ex-
traídos da natureza 
e sua produção;  
 
 
 
Identificar os impac-
tos ambientais de-
correntes das ativi-
dades cotidianas ur-
banas e rurais;  
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreender a im-
portância da água 
para a vida humana.  
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Natureza,  
ambientes  

e qualidade 
de vida  

 
Produção,  
circulação  
e consumo 

 
Identificar dife-
rentes ações 
humanas nos 
espaços e nos 
serviços públi-
cos no cotidi-
ano (coleta de 
lixo, correio, 
postos de sa-
úde, lazer). 

 
(EF03GE08) Relaci-
onar a produção de 
lixo doméstico ou da 
escola aos proble-
mas causados pelo 
consumo excessivo 
e construir propostas 
para o consumo 
consciente, conside-
rando a ampliação 
de hábitos de redu-
ção, reuso e recicla-
gem/descarte de ma-
teriais consumidos 
em casa, na escola 
e/ou no entorno. 

 
Relacionar a produ-
ção de lixo (casa e 
escola) e problemas 
causados pelo con-
sumo inconsciente.  
 

 

2.5.5 QUADRO ORGANIZADOR:  GEOGRAFIA 4º ANO 

GEOGRAFIA - 4º ANO 

 

UNIDADE 

TEMÁTICA  

OBJETOS  

DE  

CONHECIMENTO 

 

HABILIDADES  

CRITÉRIOS  

DE  

AVALIAÇÃO 

 
 

O sujeito e 
seu lugar no 

mundo 
 
 
 
 

 
 

Instâncias do 
poder público 
e canais de 
participação 

social 

 
 
Identificar os 
lugares de vi-
vência, em re-
lação a recor-
tes espaciais 
diferenciados, 
identificando 
sua localiza-
ção em dimen-
sões político-
administrativa. 

 
 
(EF04GE03) Distin-
guir funções e papéis 
dos órgãos do poder 
público municipal e 
canais de participa-
ção social na gestão 
do Município, inclu-
indo a Câmara de Ve-
readores e Conselhos 
Municipais. 
 
 
(EF04GE05) Distin-
guir unidades político-
administrativas ofici-
ais nacionais (Distrito, 
Município, Unidade 
da Federação e 
grande região), suas 
fronteiras e sua hie-
rarquia, localizando 
seus lugares de vi-
vência. 
 

 
 
Distinguir funções e 
papéis dos órgãos 
do poder público na 
gestão do município 
e estado.  
 
Reconhecer e distin-
guir o papel de cada 
poder responsável 
pela administração 
municipal, estadual 
e nacional.  
 
Localizar seu lugar 
de vivência (municí-
pio, estado e país).  
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O sujeito e 

seu lugar no 
mundo 

 
Território e  
diversidade 

cultural 

 
Conhecer in-
formações ge-
ográficas do 
município e do 
estado, bem 
como do bairro 
onde vive, 
para perceber-
se dentro do 
espaço geo-
gráfico. 

 
(EF04GE01) Selecio-
nar, em seus lugares 
de vivência e em suas 
histórias familiares e/ 
ou da comunidade, 
elementos de distin-
tas culturas (indíge-
nas, afro-brasileiras, 
de outras regiões do 
país, latino-america-
nas, europeias, asiáti-
cas etc.), valorizando 
o que é próprio em 
cada uma delas e sua 
contribuição para a 
formação da cultura 
local, regional e brasi-
leira. 

 
Reconhecer a diver-
sidade étnico-racial 
e cultural em dife-
rentes escalas;  
  

 
Mundo do 
 trabalho 

 
Trabalho no 

campo e  
na cidade 

 
 

 Produção,  
circulação e 

consumo 

 
Identificar as 
diferenças 
existentes no 
espaço rural e 
no urbano. 

 
(EF04GE07) Compa-
rar as características 
do trabalho no campo 
e na cidade. 
 
(EF04GE08) Descre-
ver e discutir o pro-
cesso de produção 
(transformação de 
matérias primas), cir-
culação e consumo 
de diferentes produ-
tos. 

 
 Identificar as rela-
ções de trabalho que 
existem no campo e 
na cidade.  
 
Descrever e discutir 
o processo de pro-
dução, circulação e 
consumo de diferen-
tes produtos.  

 
Natureza,  
ambientes 

 e qualidade 
de vida 

 
Conservação 
e degradação  
da natureza 

 
Identificar os 
diferentes ti-
pos de relevo 
existentes em 
sua região e 
no estado. 

 
(EF04GE11) Identifi-
car as características 
das paisagens natu-
rais e antrópicas (re-
levo, cobertura vege-
tal, rios etc.) no ambi-
ente em que vive, 
bem como a ação hu-
mana na conservação 
ou degradação des-
sas áreas. 

 
Identificar as carac-
terísticas que mar-
cam as paisagens 
naturais e antrópi-
cas no ambiente em 
que vive;  
 
Identificar e caracte-
rizar as ações huma-
nas de conservação 
e /ou de degradação 
das paisagens natu-
rais e antrópicas do 
ambiente em que se 
vive.  

 
Formas de re-
presentação e 

 
Sistema de 
orientação 

 
Reconhecer 
no cotidiano 

 
(EF04GE09) Utilizar 
as direções cardeais 

 
Utilizar dos conheci-
mentos sobre 
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pensamento 
espacial 

referências es-
paciais de lo-
calização, ori-
entação e dis-
tância, po-
dendo deslo-
car-se com au-
tonomia. 

na localização de 
componentes físicos 
e humanos nas paisa-
gens rurais e urba-
nas. 

localização para 
identificar os ele-
mentos naturais e 
culturais nas distin-
tas paisagens.  

 
Conexões e 

escalas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mundo do 
 trabalho 

 
Relação 
campo e 
 cidade 

 
 
 
 
 
 
 

Trabalho no 
campo e  
na cidade  
Produção, 
 circulação  
e consumo 

 
Identificar e 
valorizar tipos 
de trabalho no 
espaço rural e 
urbano respei-
tando seus lu-
gares de vi-
vência. 
 
 

 
(EF04GE04) Reco-
nhecer especificida-
des e analisar a inter-
dependência do 
campo e da cidade, 
considerando fluxos 
econômicos, de infor-
mações, de ideias e 
de pessoas. 
 
(EF04GE07) Compa-
rar as características 
do trabalho no campo 
e na cidade. 
 
(EF04GE08) Descre-
ver e discutir o pro-
cesso de produção 
(transformação de 
matérias primas), cir-
culação e consumo 
de diferentes produ-
tos. 

 
Identifica caracterís-
ticas da produção e 
fluxos de matéria-
prima e produtos, 
avanços tecnológi-
cos e de informação.  
 
Identificar as rela-
ções que existe en-
tre o trabalho no 
campo e na cidade; 
 
Descrever e discutir 
o processo de pro-
dução, circulação e 
consumo de diferen-
tes produtos.  
 

 
O sujeito e 

seu lugar no 
mundo 

 
Processos  

migratórios no 
Brasil  

 
Território e  
diversidade 

cultural  
 
 

Processos mi-
gratórios  
no Brasil 

  
Expressar em 
diversas lin-
guagens, mo-
dos de vida de 
migrantes, imi-
grantes, indí-
genas e afro-
descendentes 
e as suas con-
tribuições na 
sociedade de 
seu estado e 
de sua região. 

 
(EF04GE01) Selecio-
nar, em seus lugares 
de vivência e em suas 
histórias familiares e/ 
ou da comunidade, 
elementos de distin-
tas culturas (indíge-
nas, afro-brasileiras, 
de outras regiões do 
país, latino-america-
nas, europeias, asiáti-
cas etc.), valorizando 
o que é próprio em 
cada uma delas e sua 
contribuição para a 
formação da cultura 
local, regional e brasi-
leira. 
 

 
Reconhece a diver-
sidade cultural no lu-
gar de vivência;  
 
Identificar, caracteri-
zar, refletir e valori-
zar a presença da di-
versidade étnico-ra-
cial e cultural no lu-
gar de vivencia e no 
Brasil.  
 
Distinguir e compa-
rar o processo de 
emigração e imigra-
ção.  
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(EF04GE02) Descre-
ver processos migra-
tórios e suas contri-
buições para a forma-
ção da sociedade bra-
sileira. 

 
 

 
Unidades  
político- 

administrati-
vas do Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 

Território  
étnico- 

culturais  

 
Identificar con-
vergências e 
divergências 
de limites entre 
dimensões  
político-admi-
nistrativas, ter-
ritórios étnico-
culturais e so-
cioculturais. 
 

 
(EF04GE05) Distin-
guir unidades político-
administrativas ofici-
ais nacionais (Distrito, 
Município, Unidade 
da Federação e 
grande região), suas 
fronteiras e sua hie-
rarquia, localizando 
seus lugares de vi-
vência. 
 
(EF04GE06) Identifi-
car e descrever terri-
tórios étnico-culturais 
existentes no Brasil, 
tais como terras indí-
genas e de comunida-
des remanescentes 
de quilombos, reco-
nhecendo a legitimi-
dade da demarcação 
desses territórios. 

 
Reconhecer e distin-
guir o papel de cada 
poder responsável 
pela administração 
municipal, estadual 
e nacional.  
 
Identificar e compre-
ender a demarcação 
dos territórios étnico 
-culturais.  
 

 
Formas de 

 representa-
ção e 

 pensamento   
espacial  

 
Elementos 

constitutivos 
dos mapas 

 
Observar, co-
letar e siste-
matizar infor-
mações em 
gráficos, ma-
pas, tabelas e 
textos que 
possibilitem 
compreender 
fenômenos na-
turais e soci-
ais. 

 
(EF04GE10) Compa-
rar tipos variados de 
mapas, identificando 
suas características, 
elaboradores, finali-
dades, diferenças e 
semelhanças. 

 
Comparar tipos vari-
ados de mapas, con-
siderando suas ca-
racterísticas.  
 

 
Natureza,  

ambientes e 
qualidade  

de vida  

 
Conservação 
e degradação 
da natureza 

 
Identificar as 
principais ca-
racterísticas e 
os processos 
ambientais 
(clima, vegeta-
ção, hidrogra-
fia, relevo, 

 
(EF04GE11) Identifi-
car as características 
das paisagens natu-
rais e antrópicas (re-
levo, cobertura vege-
tal, rios etc.) no ambi-
ente em que vive, 
bem como a ação 

 
Identificar as carac-
terísticas que mar-
cam as paisagens 
no ambiente em que 
se vive;  
 
Identificar e caracte-
rizar as ações 
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densidade de-
mográfica) do 
estado. 

humana na conserva-
ção ou degradação 
dessas áreas. 

humanas de conser-
vação e /ou de de-
gradação das paisa-
gens.  
 

 

2.5.6 QUADRO ORGANIZADOR:  GEOGRAFIA 5º ANO 

GEOGRAFIA - 5º ANO 

 

UNIDADE 
TEMÁTICA  

OBJETOS  
DE  

CONHECIMENTO 

 
HABILIDADES  

CRITÉRIOS  
DE  

AVALIAÇÃO 

 
O sujeito e 

seu lugar no 
mundo 

 
 
 

 
Dinâmica  

populacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferenças 
 étnico-raciais e 
étnico-culturais 
e desigualda-
des sociais 

 
Nomear aconteci-
mentos ocorridos 
em diferentes 
tempos e lugares 
de importância 
afetiva e signifi-
cante para sua co-
munidade familiar, 
local, regional e 
nacional. 
 
Discutir e manifes-
tar opiniões sobre 
diferentes ideias e 
representações 
sobre as regiões 
brasileiras, com-
preendendo senti-
dos, significados e 
representações 
ao longo do 
tempo. 

 
(EF05GE01) Des-
crever e analisar 
dinâmicas popula-
cionais na Uni-
dade da Federa-
ção em que vive, 
estabelecendo re-
lações entre mi-
grações e condi-
ções de infraestru-
tura. 
 
(EF05GE02) Iden-
tificar diferenças 
étnico-raciais e ét-
nico-culturais e 
desigualdades so-
ciais entre grupos 
em diferentes ter-
ritórios. 

 
Descrever e analisar 
as dinâmicas popula-
cionais e migrações 
em Santa Catarina e 
no Brasil.  
 
Identificar e compre-
ender as diferenças 
étnico-raciais e cultu-
rais entre os diferen-
tes grupos sociais.  
 

 
 

Natureza, am-
bientes e qua-
lidade de vida 

 
 

Gestão pública 
da qualidade  

de vida 

 
 
Conhecer e com-
preender a atual 
organização polí-
tica do Brasil: le-
gislativo, judiciário 
e executivo. 

 
 
(EF05GE12) Iden-
tificar órgãos do 
poder público e 
canais de partici-
pação social res-
ponsáveis por 
buscar soluções 
para a melhoria da 
qualidade de vida 
(em áreas como 
meio ambiente, 
mobilidade, mora-
dia e direito à ci-
dade) e discutir as 

 
 
Reconhecer aspec-
tos que promovem 
melhoria na quali-
dade de vida e a 
ação do poder pú-
blico.   
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propostas imple-
mentadas por es-
ses órgãos que 
afetam a comuni-
dade em que vive. 

 
Formas de 

 representa-
ção e  

pensamento 
espacial 

 
Representação 
das cidades e 

do espaço 
 urbano 

 
Conhecer elemen-
tos geográficos da 
região em que se 
situa. 
 
 
 
 
Reconhecer no 
cotidiano, referên-
cias espaciais de 
localização, orien-
tação e distância, 
podendo deslo-
car-se com auto-
nomia e represen-
tar seu lugar de vi-
vência (estado, 
país). 

 
(EF05GE08) Ana-
lisar transforma-
ções de paisa-
gens nas cidades, 
comparando se-
quência de foto-
grafias, fotogra-
fias aéreas e ima-
gens de satélite 
de épocas diferen-
tes. 
 
(EF05GE09) Es-
tabelecer cone-
xões e hierarquias 
entre diferentes ci-
dades, utilizando 
mapas temáticos 
e representações 
gráficas. 

 
Analisar as transfor-
mações das paisa-
gens nas cidades 
comparando se-
quências de fotogra-
fias, fotografias aé-
reas e imagem de 
satélite de épocas di-
ferentes;   
 
Estabelecer cone-
xões e especificida-
des entre diferentes 
cidades, utilizando 
mapas temáticos e 
representações grá-
ficas.  
 

 
Conexões e 

Escalas  
 
 
 

Mundo do 
Trabalho 

 
 
 

Natureza,  
ambientes e 
qualidade de 

vida 

 
Território, redes 
e urbanização  

 
 
 

Trabalho e ino-
vação  

tecnológica  
 
 

 
Qualidade am-

biental 

 
Avaliar as interde-
pendências entre 
lugares (urbano e 
rural, urbano e ur-
bano, rural e rural) 
por meio de fluxos 
de pessoas, de in-
formações, de 
ideias, de merca-
dorias e valores. 
Identificar, valori-
zar e respeitar os 
tipos de trabalho e 
trabalhadores/as 
em relação a pro-
dução econômica 
e social de seus 
lugares de vivên-
cia no estado e 
país.  
 
Conhecer os dife-
rentes meios de 
transporte e suas 
influências na 

 
(EF05GE03) Iden-
tificar as formas e 
funções das cida-
des e analisar as 
mudanças soci-
ais, econômicas e 
ambientais provo-
cadas pelo seu 
crescimento. 
 
(EF05GE04) Re-
conhecer as ca-
racterísticas da ci-
dade e analisar as 
interações entre a 
cidade e o campo 
e entre cidades na 
rede urbana. 
 
(EF05GE05) Iden-
tificar e comparar 
as mudanças dos 
tipos de trabalho e 
desenvolvimento 
tecnológico na 

 
Analisar e reconhe-
cer os elementos 
presentes nas cida-
des, analisar as inte-
rações entre a ci-
dade e o campo e re-
lacionar a integração 
das cidades próxi-
mas e distantes e 
suas distribuições de 
ofertas de bens e 
serviços.  
 
Reconhecer as dife-
renças entre urbano 
e rural;  
 
 Observar e analisar 
as condições de mo-
bilidade e acessibili-
dade nos meios de 
transporte e comuni-
cação;   
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economia nacio-
nal. 
 
Identificar e co-
nhecer os meios 
de comunicação 
mais utilizados no 
país e perceber 
sua importância, 
cultural e social.  
 
Fontes de energia 
e matriz energé-
tica regional e lo-
cal. 

agropecuária, na 
indústria, no co-
mércio e nos ser-
viços. 
 
(EF05GE06) Iden-
tificar e comparar 
transformações 
dos meios de 
transporte e de 
comunicação. 
 
(EF05GE07) Iden-
tificar os diferen-
tes tipos de ener-
gia utilizados na 
produção indus-
trial, agrícola e ex-
trativa e no cotidi-
ano das popula-
ções. 
 
(EF05GE10) Re-
conhecer e com-
parar atributos da 
qualidade ambi-
ental e algumas 
formas de polui-
ção dos cursos de 
água e dos ocea-
nos (esgotos, eflu-
entes industriais, 
marés negras 
etc.) 
 

Identificar os princi-
pais meios de trans-
porte e de comunica-
ção do Brasil.  
 
Relacionar os tipos 
de energia nas regi-
ões brasileiras.  
 
Reconhecer e com-
parar a qualidade 
ambiental das 
águas.  
 

 
O sujeito e 

seu lugar no 
mundo 

 
Dinâmica  

populacional  
 
 

Diferenças ét-
nico-raciais e 

étnico-culturais 
e desigualda-
des sociais 

 
Relacionar ele-
mentos da forma-
ção geográfica e 
histórica às ativi-
dades produtivas 
no contexto da re-
gião 
 
Reconhecer nas 
regiões brasileiras 
a presença de ma-
trizes indígenas, 
africanas e outras 

 
(EF05GE01) Des-
crever e analisar 
dinâmicas popula-
cionais na Uni-
dade da Federa-
ção em que vive, 
estabelecendo re-
lações entre mi-
grações e condi-
ções de infraestru-
tura. 
 
(EF05GE02) Iden-
tificar diferenças 
étnico-raciais e ét-
nico-culturais e 

 
Descrever e analisar 
as dinâmicas popula-
cionais e migrações 
em Santa Catarina e 
no Brasil.  
 
Identificar e compre-
ender as diferenças 
étnico-raciais e cultu-
rais entre os diferen-
tes grupos sociais.  
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desigualdades so-
ciais entre grupos 
em diferentes ter-
ritórios. 

 
Natureza, 

 ambientes e 
qualidade  

de vida 

 
Qualidade  
Ambiental 

 
 
 
 
 
 

Diferentes tipos 
de poluição  

 
Desenvolver a no-
ção de cidadania, 
a consciência so-
bre a responsabili-
dade na conserva-
ção do espaço em 
que vive. 
 
Pesquisar e pro-
por mudanças de 
hábitos e atitudes, 
visando a cuida-
dos com a saúde, 
com as relações 
sociais e com a 
sustentabilidade 
socioambiental. 

EF05GE10) Re-
conhecer e com-
parar atributos da 
qualidade ambi-
ental e algumas 
formas de polui-
ção dos cursos de 
água e dos ocea-
nos (esgotos, eflu-
entes industriais, 
marés negras 
etc.) 
 
(EF05GE11) Iden-
tificar e descrever 
problemas ambi-
entais que ocor-
rem no entorno da 
escola e da resi-
dência (lixões, in-
dústrias poluen-
tes, destruição do 
patrimônio histó-
rico etc.), pro-
pondo soluções 
(inclusive tecnoló-
gicas) para esses 
problemas 

 
Reconhecer e com-
parar a qualidade 
ambiental das 
águas.   
 
Relacionar e avaliar 
a qualidade ambien-
tal das águas.  
 
Identificar problemas 
e ou diferentes tipos 
de poluição no seu 
entorno.  

 
O sujeito e 

seu lugar no 
mundo 

 
 
 
 
 
 

Natureza,  
ambientes e 
qualidade  

de vida 

 
Diferenças  

étnico-raciais e 
étnico-culturais 
e desigualda-
des sociais 

 
 
 

 
Gestão pública 
na qualidade  

de vida  

 
Identificar caracte-
rísticas ambien-
tais, político- 
administrativas, 
econômicas, cul-
turais e populacio-
nais do lugar onde 
vive, em relação 
ao contexto socio-
espacial regional 
e nacional. 
 
Entender proces-
sos sociais, 
econômicos em 
ambientais, em 
escalas temporais 
e espaciais, que 
caracterizam 

 
(EF05GE02) Iden-
tificar diferenças 
étnico-raciais e ét-
nico-culturais e 
desigualdades so-
ciais entre grupos 
em diferentes ter-
ritórios. 
 
(EF05GE12) Iden-
tificar órgãos do 
poder público e 
canais de partici-
pação social res-
ponsáveis por 
buscar soluções 
para a melhoria da 
qualidade de vida 
(em áreas como 

 
Identificar e compre-
ender as diferenças 
étnico-raciais e cultu-
rais entre os diferen-
tes grupos sociais. 
 
 
 
 
Reconhecer aspec-
tos que promovem a 
qualidade de vida e a 
ação do poder pú-
blico.  
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ritmos e modos de 
vida de diferentes 
grupos étnico-cul-
turais. 

meio ambiente, 
mobilidade, mora-
dia e direito à ci-
dade) e discutir as 
propostas imple-
mentadas por es-
ses órgãos que 
afetam a comuni-
dade em que vive. 

 
Formas de  

representação 
e pensamento 

espacial 

 
Mapas e 

 imagens de 
 satélite  

 
 
 
 
 
 

Representação 
das cidades e 
dos espaços  

urbanos  

 
Ler e interpretar 
expressões corpo-
rais, textos, gráfi-
cos e mapas para 
dimensionar e lo-
calizar fatos, fenô-
menos e proces-
sos geográficos. 
 
Produzir e utilizar 
diversos tipos de 
mapas para cole-
tar, descrever e in-
terpretar informa-
ções sobre as di-
nâmicas sociais e 
sobre a natureza. 
 
Identificar e ma-
pear distinções e 
hierarquias entre 
territórios, regi-
ões, unidades  
político-adminis-
trativas. 

 
(EF05GE09) Es-
tabelecer cone-
xões e hierarquias 
entre diferentes ci-
dades, utilizando 
mapas temáticos 
e representações 
gráficas. 

 
Analisar transforma-
ções de paisagens 
nas cidades compa-
rando sequências de 
fotografias, fotogra-
fias aéreas e ima-
gem de satélite de 
imagens diferentes.  
 
Estabelecer cone-
xões e especificida-
des entre diferentes 
cidades, utilizando 
mapas temáticos e 
representações grá-
ficas.  
 

 

2.5.7 QUADRO ORGANIZADOR:  GEOGRAFIA 6º ANO 

GEOGRAFIA – 6º ANO 

 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS  

DE  

CONHECIMENTO 

HABILIDADES CRITÉRIOS  

DE  

AVALIAÇÃO  

 

Conexões e 

escalas 

 

 

 

Relações entre 

os componentes 

físico-naturais. 

 

 

 

 

Teoria do Big 

Bangu e surgi-

mento do Universo. 

 

A Terra no Sistema 

Solar. 

 

(EF06GE03) Des-

crever os movi-

mentos do pla-

neta e sua rela-

ção com a circula-

ção geral da  

 

Reconhecer e com-

preender os movi-

mentos do planeta e 

sua relação com o 

tempo e o clima. 
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Movimentos do 

Planeta Terra.  

 

Deriva Continental 

e configuração 

atual dos continen-

tes. 

 

Placas Tectônicas. 

Fatores endógenos 

(internos) e fatores 

exógenos (exter-

nos). 

atmosfera, o 

tempo atmosfé-

rico e os padrões 

climáticos. 

 

 

 

 Conexões e 

escalas 

 

 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de 

vida 

 

Relações entre 

os componentes 

físico-naturais 

 

Biodiversidade 

e ciclo 

 hidrológico 

 

Principais formas 

de relevo. 

 

Classificações do 

relevo. 

 

Relevo e socie-

dade. 

 

Relevo regional. 

 

Relevo do municí-

pio. 

 

(EF06GE05) Re-

lacionar padrões 

climáticos, tipos 

de solo, relevo e 

formações vege-

tais. 

 

(EF06GE10) Ex-

plicar as diferen-

tes formas de uso 

do solo (rotação 

de terras, terrace-

amento aterros 

etc.) e de apropri-

ação dos recur-

sos hídricos (sis-

tema de irrigação, 

tratamento e re-

des de distribui-

ção), bem como 

suas vantagens e 

desvantagens em 

diferentes épocas 

e lugares. 

 

Explicar as diferen-

tes formas de relevo 

e os usos do solo;  

 

Descrever e compa-

rar a apropriação 

dos recursos hídri-

cos nos ambientes 

rural e urbano; 

 

Reconhecer e asso-

ciar a morfologia da 

hidrosfera e litos-

fera;  

 

Relacionar, compre-

ender e identificar os 

biomas. 

 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade  

de vida 

 

Biodiversidade 

e ciclo  

hidrológico 

 

Litosfera: Recursos 

minerais e energé-

ticos. 

 

 

 

(EF06GE10) Ex-

plicar as diferen-

tes formas de uso 

do solo (rotação 

de terras, 

 

Identificar e explicar 

as diferentes formas 

de solo e a apropria-

ção dos recursos hí-

dricos;  
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 terraceamento 

aterros etc.) e de 

apropriação dos 

recursos hídricos 

(sistema de irriga-

ção, tratamento e 

redes de distribui-

ção), bem como 

suas vantagens e 

desvantagens em 

diferentes épocas 

e lugares. 

 

(EF06GE11) Ana-

lisar distintas inte-

rações das socie-

dades com a na-

tureza, com base 

na distribuição 

dos componentes 

físico-naturais, in-

cluindo as trans-

formações da bio-

diversidade local 

e do mundo. 

 

Relacionar as dife-

rentes paisagens e 

as transformações 

no tempo e no es-

paço, identificando a 

ação da sociedade.  

 

 

Conexões e 

escalas 

 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade  

de vida 

 

Relações entre 

os componentes 

físico-naturais 

 

Biodiversidade 

e ciclo  

hidrológico 

 

Hidrosfera: Águas 

do mundo: usos e 

distribuição.   

 

Bacias hidrográfi-

cas. 

 

(EF06GE04) Des-

crever o ciclo da 

água, compa-

rando o escoa-

mento superficial 

no ambiente ur-

bano e rural, re-

conhecendo os 

principais compo-

nentes da morfo-

logia das bacias e 

das redes hidro-

gráficas e a sua 

localização no 

modelado da su-

perfície terrestre 

e da cobertura ve-

getal. 

 

 

Descrever ciclo da 

água;   

 

Reconhecer e asso-

ciar a morfologia da 

hidrosfera.  

 

Analisar como as so-

ciedades se relacio-

nam com a natu-

reza; 

 

Identificar o con-

sumo dos recursos 

hídricos.  

 



 

245 
 

 

(EF06GE11) Ana-

lisar distintas inte-

rações das socie-

dades com a na-

tureza, com base 

na distribuição 

dos componentes 

físico-naturais, in-

cluindo as trans-

formações da bio-

diversidade local 

e do mundo. 

 

(EF06GE12) Iden-

tificar o consumo 

dos recursos hídri-

cos e o uso das 

principais bacias 

hidrográficas no 

Brasil e no mundo, 

enfatizando as 

transformações 

nos ambientes ur-

banos. 

 

Conexões e 

escalas 

 

 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade  

de vida 

 

Relações entre 

os componentes 

físico-naturais 

 

Atividades  

humanas e  

dinâmica  

climática 

 

Atmosfera: Cama-

das da atmosfera.  

 

Tempo e clima. 

 

As Zonas Térmi-

cas. 

 

As estações do 

ano.  

 

Os Climas do 

mundo.  

 

(EF06GE03) Des-

crever os movi-

mentos do pla-

neta e sua rela-

ção com a circula-

ção geral da at-

mosfera, o tempo 

atmosférico e os 

padrões climáti-

cos. 

 

(EF06GE05) Re-

lacionar padrões 

climáticos, tipos 

de solo, relevo e 

formações vege-

tais. 

 

(EF06GE13) Ana-

lisar 

 

Reconhecer e com-

preender os movi-

mentos do planeta e 

sua relação com o 

tempo e o clima;  

 

Identificar a relação 

entre clima, solo, re-

levo e vegetação;  

 

Analisar as conse-

quências das práti-

cas da sociedade 

sobre o clima.  
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consequências, 

vantagens e des-

vantagens das 

práticas humanas 

na dinâmica cli-

mática (ilha de 

calor etc.). 

 

Conexões e 

escalas 

 

 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade 

 de vida 

 

Relações entre 

os componentes 

físico-naturais 

 

 

Biodiversidade 

e ciclo 

 hidrológico 

 

Ecossistemas e bi-

omas do mundo e 

do Brasil. 

 

(EF06GE05) Re-

lacionar padrões 

climáticos, tipos 

de solo, relevo e 

formações vege-

tais. 

 

(EF06GE11) Ana-

lisar distintas inte-

rações das socie-

dades com a na-

tureza, com base 

na distribuição 

dos componentes 

físico-naturais, in-

cluindo as trans-

formações da bio-

diversidade local 

e do mundo. 

 

Reconhecer e asso-

ciar a morfologia da 

hidrosfera e litos-

fera.  

 

Relacionar, compre-

ender e identificar os 

biomas.  

 

Mundo do 

trabalho 

 

 

Transformação 

das paisagens 

naturais e  

antrópicas 

 

Sociedades  

urbano-industriais 

e espaço agrário. 

 

O espaço agrário e 

suas paisagens. 

 

Modernização da 

agricultura.  

 

 

(EF06GE06) Iden-

tificar as caracte-

rísticas das paisa-

gens transforma-

das pelo trabalho 

humano a partir do 

desenvolvimento 

da agropecuária e 

do processo de in-

dustrialização. 

 

(EF06GE07) Ex-

plicar as mudan-

ças na interação 

humana com a 

natureza a partir 

 

Reconhecer as 

transformações nas 

paisagens a partir do 

trabalho humano 

nos diferentes seto-

res produtivos; 

 

Identificar as carac-

terísticas da vida ur-

bana e as mudanças 

que ocorreram com 

o tempo na relação 

da sociedade com a 

natureza.  
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do surgimento 

das cidades. 

 

Mundo do 

trabalho 

 

 

 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade  

de vida 

 

Transformação 

das paisagens 

naturais e  

antrópicas 

 

Biodiversidade 

e ciclo  

hidrológico 

 

Impactos ambien-

tais 

 

(EF06GE07) Ex-

plicar as mudan-

ças na interação 

humana com a 

natureza a partir 

do surgimento 

das cidades. 

 

(EF06GE11) Ana-

lisar distintas inte-

rações das socie-

dades com a na-

tureza, com base 

na distribuição 

dos componentes 

físico-naturais, in-

cluindo as trans-

formações da bio-

diversidade local 

e do mundo. 

Identificar as carac-

terísticas da vida ur-

bana e as mudanças 

que ocorreram com 

o tempo na relação 

da sociedade com a 

natureza.  

 

Relacionar as dife-

rentes paisagens e 

sua transformação 

no tempo e no es-

paço, identificando a 

ação humana.  

 

 

Sujeito e seu 

lugar no 

mundo 

 

 

Mundo do 

trabalho 

 

Identidade  

Sociocultural 

 

 

 

Transformações 

das paisagens 

naturais e antró-

picas 

 

Espaço e paisa-

gem 

 

O trabalho e a 

transformação do 

espaço geográfico.  

 

Elementos da pai-

sagem. 

 

(EF06GE01) Com-

parar modificações 

das paisagens nos 

lugares de vivên-

cia e os usos des-

ses ugares em di-

ferentes tempos. 

 

(EF06GE02) Ana-

lisar modificações 

de paisagens por 

diferentes tipos 

de sociedade, 

com destaque 

para os povos ori-

ginários. 

 

Comparar e a anali-

sar as paisagens em 

diferentes lugares, 

tempos e povos.  

 

 

Formas de 

representa-

ção e  

 

 

Fenômenos na-

turais e sociais 

representados  

 

 

Orientação e locali-

zação: Bússola, 

mapas e relógio de 

Sol. 

 

(EF06GE08) Me-

dir distâncias na 

superfície pelas 

escalas gráficas e  

  

Reconhecer e apli-

car os diferentes ti-

pos de escalas.  
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pensamento 

espacial 

 

de diferentes 

maneiras 

 

Coordenadas geo-

gráficas. 

 

Meridianos (longi-

tude) e paralelos 

(latitude). 

 

Fusos horários. 

 

 

GPS e geoproces-

samento. 

 

numéricas dos 

mapas. 

 

(EF06GE09) Ela-

borar modelos tri-

dimensionais, 

blocos-diagramas 

e perfis topográfi-

cos e de vegeta-

ção, visando à re-

presentação de 

elementos e es-

truturas da super-

fície terrestre. 

 

Compreender a rela-

ção de tridimensio-

nalidade e bidimen-

sionalidade. 

 

Formas de 

representa-

ção e  

pensamento 

espacial 

 

Fenômenos na-

turais e sociais 

representados 

de diferentes 

maneiras 

 

Planisfério, mapas 

temáticos e mapas 

mentais. 

 

Elementos de um 

mapa.  

 

A escala cartográ-

fica.  

 

(EF06GE08) Me-

dir distâncias na 

superfície pelas 

escalas gráficas e 

numéricas dos 

mapas. 

 

(EF06GE09) Ela-

borar modelos tri-

dimensionais, 

blocos-diagramas 

e perfis topográfi-

cos e de vegeta-

ção, visando à re-

presentação de 

elementos e es-

truturas da super-

fície terrestre. 

 

Reconhecer e apli-

car os diferentes ti-

pos de escalas.  

 

Compreender a rela-

ção de tridimensio-

nalidade e bidimen-

sionalidade. 

 

 

2.5.8 QUADRO ORGANIZADOR:  GEOGRAFIA 7º ANO 

GEOGRAFIA – 7º ANO 

 

UNIDADE  

TEMÁTICA  

OBJETOS 

 DE  

CONHECIMENTO 

 

HABILIDADES  

CRITÉRIOS  

DE 

 AVALIAÇÃO 

  

Mapas temáticos do Brasil  

 

 

(EF07GE10) Ela-

borar e interpretar 

 

Elaborar e interpre-

tar diferentes 
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Formas de re-

presentação e 

pensamento  

espacial 

Perpassam todos os conteúdos gráficos de bar-

ras, gráficos de 

setores e histo-

gramas, com 

base em dados 

socioeconômicos 

das regiões.  

mapas temáticos 

aplicando suas dife-

rentes simbologias 

(legenda, escala, 

etc.). 

 

Produzir e interpre-

tar diferentes tipos 

de gráficos e mapas. 

 

Conexões e  

escalas 

 

 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

 

 

Formação terri-

torial do Brasil 

 

Ideias e  

concepções  

sobre a  

formação  

territorial do 

Brasil 

 

Ocupação e inte-

gração do território 

brasileiro. 

 

Aspectos históricos 

da formação do ter-

ritório. 

 

Organização do 

poder político e do 

Estado. 

 

Estado e Governo. 

 
Poderes: Execu-

tivo, Legislativo e 

Judiciário. 

 

Brasil no mundo. 

 

Brasil na América. 

 

Localização geo-

gráfica, limites e 

extensão territorial. 

 

(EF07GE01) Ava-

liar, por meio de 

exemplos extraí-

dos dos meios de 

comunicação, 

ideias e estereóti-

pos acerca das 

paisagens e da 

formação territo-

rial do Brasil. 

 

(EF07GE02) Ana-

lisar a influência 

dos fluxos econô-

micos e populaci-

onais na forma-

ção socioeconô-

mica e territorial 

do Brasil, com-

preendendo os 

conflitos e as ten-

sões históricas e 

contemporâneas. 

 

(EF07GE04) Ana-

lisar a distribuição 

territorial da po-

pulação brasi-

leira, conside-

rando a diversi-

dade étnico-cultu-

ral (indígena, afri-

cana, europeia e 

asiática), assim 

como aspectos 

 

Reconhecer as di-

versas possibilida-

des de formação 

territorial através da 

desconstrução dos 

estereótipos midiá-

ticos e imagéticos. 

 

Conhecer e avaliar 

criticamente a for-

mação do território 

brasileiro, identifi-

cando as caracte-

rísticas econômi-

cas, naturais e cul-

turais;  

 

Reconhecer as ter-

ritorialidades dos di-

versos povos e gru-

pos sociais.  
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de renda, sexo e 

idade nas regiões 

brasileiras. 

 

(EF07GE05) Ana-

lisar fatos e situa-

ções representati-

vas das altera-

ções ocorridas 

entre o período 

mercantilista e o 

advento do capi-

talismo. 

 

Conexões e  

escalas 

 

Mundo do  

trabalho 

 

 

 

Formação terri-

torial do Brasil 

 

Produção,  

circulação e 

consumo de 

mercadorias  

 

Regionalização do 

Brasil Regiões ge-

oeconômicas: 

Amazônia, Nor-

deste e Centro-Sul. 

 

Regionalização do 

IBGE. 

 

(EF07GE02) Ana-

lisar a influência 

dos fluxos econô-

micos e populaci-

onais na forma-

ção socioeconô-

mica e territorial 

do Brasil, com-

preendendo os 

conflitos e as ten-

sões históricas e 

contemporâneas. 

 

(EF07GE06) Dis-

cutir em que me-

dida a produção, 

a circulação e o 

consumo de mer-

cadorias provo-

cam impactos 

ambientais, assim 

como influem na 

distribuição de ri-

quezas, em dife-

rentes lugares. 

 

Relacionar a produ-

ção de mercadorias 

com a distribuição 

desigual de rique-

zas para o con-

sumo, nas diferen-

tes regiões do terri-

tório brasileiro. 

 

Reconhecer, identi-

ficar e relacionar a 

industrialização e a 

tecnologia com as 

mudanças socioe-

conômicas no país. 

 

Conexões e  

escalas 

 

Formação  

territorial do 

Brasil 

 

Região Sul: Carac-

terísticas, capitais 

e a localização.  

 

(EF07GE02) Ana-

lisar a influência 

dos fluxos econô-

micos e populaci-

onais na 

 

Conhecer e avaliar 

criticamente a for-

mação do território 

brasileiro.  
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formação socioe-

conômica e terri-

torial do Brasil, 

compreendendo 

os conflitos e as 

tensões históricas 

e contemporâ-

neas. 

Identificar as carac-

terísticas econômi-

cas, naturais e cul-

turais do território 

brasileiro.  

 

 

Natureza,  

ambiente e  

qualidade  

de vida 

 

Biodiversidade 

brasileira  

 

Região Sul: Aspec-

tos físicos: relevo, 

hidrografia, vegeta-

ção, clima. 

 

(EF07GE11) Ca-

racterizar dinâmi-

cas dos compo-

nentes físico-na-

turais no território 

nacional, bem 

como sua distri-

buição e biodiver-

sidade (Florestas 

Tropicais, Cerra-

dos, Caatingas, 

Campos Sulinos 

e Matas de Arau-

cária). 

 

(EF07GE12) Com-

parar unidades de 

conservação exis-

tentes no Municí-

pio de residência e 

em outras localida-

des brasileiras, 

com base na orga-

nização do Sis-

tema Nacional de 

Unidades de Con-

servação (SNUC). 

 

Identificar, compre-

ender e qualifica os 

diferentes compo-

nentes físico natu-

rais no território na-

cional. 

 

Conhecer e diferen-

ciar as unidades de 

conservação do 

ambiente e suas 

consequências 

para as localidades 

de sua vivência. 

 

Conexões e  

escalas 

 

Mundo do  

trabalho 

 

 

 

Características 

da população 

brasileira   

 

Produção,  

circulação e 

consumo de 

mercadorias 

 

Região Sul: Aspec-

tos populacionais, 

culturais e econô-

micos.  

Região Sul: Aspec-

tos populacionais,  

 

 

(EF07GE04) Ana-

lisar a distribuição 

territorial da po-

pulação brasi-

leira, conside-

rando a diversi-

dade étnico-cultu-

ral (indígena, 

 

Reconhecer as ter-

ritorialidades dos di-

versos povos e gru-

pos sociais. 

 

Compreender e 

avaliar criticamente 

a distribuição da 
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Desigualdade 

social e o 

 trabalho 

culturais e econô-

micos.  

 

 

africana, europeia 

e asiática), assim 

como aspectos 

de renda, sexo e 

idade nas regiões 

brasileiras. 

 

(EF07GE03) Se-

lecionar argu-

mentos que reco-

nheçam as territo-

rialidades dos po-

vos indígenas ori-

ginários, das co-

munidades rema-

nescentes de qui-

lombos, de povos 

das florestas e do 

cerrado, de ribei-

rinhos e caiçaras, 

entre outros gru-

pos sociais do 

campo e da ci-

dade, como direi-

tos legais dessas 

comunidades. 

 

(EF07GE06) Dis-

cutir em que me-

dida a produção, 

a circulação e o 

consumo de mer-

cadorias  

provocam impac-

tos ambientais, 

assim como in-

fluem na distribui-

ção de riquezas, 

em diferentes lu-

gares. 

 

(EF07GE07) Ana-

lisar a influência e 

o papel das redes 

de transporte e 

população no es-

paço brasileiro. 

 

Identificar as carac-

terísticas econômi-

cas, e culturais do 

território brasileiro 

 

Relacionar a produ-

ção de mercadorias 

com a distribuição 

desigual de rique-

zas para o con-

sumo, nas diferen-

tes regiões do terri-

tório brasileiro.  
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comunicação na 

configuração do 

território brasi-

leiro. 

 

(EF07GE08) Es-

tabelecer rela-

ções entre os pro-

cessos de indus-

trialização e ino-

vação tecnológica 

com as transfor-

mações socioe-

conômicas do ter-

ritório brasileiro. 

 

Conexões e  

escalas 

 

Formação  

territorial do 

Brasil 

 

Região Sudeste: 

Características, ca-

pitais e localização. 

 

(EF07GE02) Ana-

lisar a influência 

dos fluxos econô-

micos e populaci-

onais na forma-

ção socioeconô-

mica e territorial 

do Brasil, com-

preendendo os 

conflitos e as ten-

sões históricas e 

contemporâneas. 

 

 

Conhecer e avaliar 

criticamente a for-

mação do território 

brasileiro.  

 

Identificar as carac-

terísticas econômi-

cas e culturais do 

território brasileiro.  

 

 

Natureza, 

 ambiente e 

qualidade  

de vida 

 

Biodiversidade 

brasileira  

 

Região Sudeste: 

Aspectos físicos: 

relevo, hidrografia, 

vegetação, clima. 

 

(EF07GE11) Ca-

racterizar dinâmi-

cas dos compo-

nentes físico na-

turais no território 

nacional, bem 

como sua distri-

buição e biodiver-

sidade (Florestas 

Tropicais, Cerra-

dos, Caatingas, 

Campos Sulinos 

e Matas de Arau-

cária). 

 

 

Identificar, compre-

ender e qualificar os 

diferentes  

componentes físico 

naturais no território 

nacional. 
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Conexões e  

escalas 

 

 

Mundo do  

trabalho 

 

 

Características 

da população 

brasileira   

 

Produção,  

circulação e 

consumo de 

mercadorias 

 

Desigualdade 

social e o  

trabalho 

 

Região Sudeste: 

Aspectos populaci-

onais, culturais e 

econômicos. 

 

(EF07GE03) Se-

lecionar argu-

mentos que reco-

nheçam as territo-

rialidades dos po-

vos indígenas ori-

ginários, das co-

munidades rema-

nescentes de qui-

lombos, de povos 

das florestas e do 

cerrado, de ribei-

rinhos e caiçaras, 

entre outros gru-

pos sociais do 

campo e da ci-

dade, como direi-

tos legais dessas 

comunidades. 

 

(EF07GE04) Ana-

lisar a distribuição 

territorial da po-

pulação brasi-

leira, conside-

rando a diversi-

dade         étnico-

cultural (indígena, 

africana, europeia 

e asiática), assim 

como aspectos 

de renda, sexo e 

idade nas regiões 

brasileiras. 

 

 

(EF07GE06) Dis-

cutir em que me-

dida a produção, 

a circulação e o 

consumo de mer-

cadorias provo-

cam impactos 

ambientais, assim 

 

Compreender e 

avaliar criticamente 

a distribuição da po-

pulação no espaço 

brasileiro.  

 

Conhecer e avaliar 

criticamente a for-

mação do território 

brasileiro.  

 

Identificar as carac-

terísticas econômi-

cas e culturais do 

território brasileiro.  

 

Reconhecer as ter-

ritorialidades dos di-

versos povos e gru-

pos sociais; 

 

Relacionar a produ-

ção de mercadorias 

com a distribuição 

desigual de rique-

zas para o con-

sumo, nas diferen-

tes regiões do terri-

tório brasileiro.  

 

Compreender e ana-

lisar a influência das 

redes de transporte 

e comunicação 

como transformado-

res do território;  

 

Reconhecer, identifi-

car e relacionar a in-

dustrialização e a 

tecnologia com as 

mudanças socioeco-

nômicas no país.  
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como influem na 

distribuição de ri-

quezas, em dife-

rentes lugares. 

Conexões e  

escalas 

 

 

 

Mundo do  

trabalho 

 

 

Características 

da população 

brasileira   

 

Produção,  

circulação e 

consumo de 

mercadorias 

 

Desigualdade 

social e o  

trabalho 

 

Região Nordeste:  

Aspectos populaci-

onais, culturais e 

econômicos. 

 

(EF07GE04) Ana-

lisar a distribuição 

territorial da po-

pulação brasi-

leira, conside-

rando a diversi-

dade étnico-cultu-

ral (indígena, afri-

cana, europeia e 

asiática), assim 

como aspectos 

de renda, sexo e 

idade nas regiões 

brasileiras. 

 

(EF07GE03) Se-

lecionar argu-

mentos que reco-

nheçam as territo-

rialidades dos po-

vos indígenas ori-

ginários, das co-

munidades rema-

nescentes de qui-

lombos, de povos 

das florestas e do 

cerrado, de ribei-

rinhos e caiçaras, 

entre outros gru-

pos sociais do 

campo e da ci-

dade, como direi-

tos legais dessas 

comunidades. 

 

(EF07GE07) Ana-

lisar a influência e 

o papel das redes 

de transporte e 

comunicação na 

 

Compreender e 

avaliar criticamente 

a distribuição da po-

pulação no espaço 

brasileiro.  

 

Conhecer e avaliar 

criticamente a for-

mação do território 

brasileiro.  

 

Identificar as carac-

terísticas econômi-

cas e culturais do 

território brasileiro.  

 

Reconhecer as terri-

torialidades dos di-

versos povos e gru-

pos sociais; 

 

Relacionar a produ-

ção de mercadorias 

com a distribuição 

desigual de rique-

zas para o con-

sumo, nas  

diferentes regiões 

do território brasi-

leiro.  

 

Compreender e 

analisar a influência 

das redes de trans-

porte e comunica-

ção como transfor-

madores do territó-

rio;  
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configuração do 

território brasi-

leiro. 

 

(EF07GE06) Dis-

cutir em que me-

dida a produção, 

a circulação e o 

consumo de mer-

cadorias provo-

cam impactos 

ambientais, assim 

como influem na 

distribuição de ri-

quezas, em dife-

rentes lugares. 

Reconhecer, identi-

ficar e relacionar a 

industrialização e a 

tecnologia com as 

mudanças socioe-

conômicas no país. 

 

Conexões e  

escalas 

 

Formação  

territorial  

do Brasil 

 

Região Norte: Ca-

racterísticas, capi-

tais e localização. 

 

(EF07GE02) Ana-

lisar a influência 

dos fluxos econô-

micos e populaci-

onais na forma-

ção socioeconô-

mica e territorial 

do Brasil, com-

preendendo os 

conflitos e as ten-

sões históricas e 

contemporâneas. 

 

Conhecer e avaliar 

criticamente a for-

mação do território 

brasileiro.  

 

Identificar as carac-

terísticas econômi-

cas e culturais do 

território brasileiro. 

 

Natureza,  

ambiente e  

qualidade  

de vida 

 

Biodiversidade 

brasileira  

 

Região Norte: As-

pectos físicos: re-

levo, hidrografia, 

vegetação, clima. 

 

(EF07GE11) Ca-

racterizar dinâmi-

cas dos compo-

nentes físico na-

turais no território 

nacional, bem 

como sua distri-

buição e biodiver-

sidade (Florestas 

Tropicais, Cerra-

dos, Caatingas, 

Campos Sulinos 

e Matas de Arau-

cária). 

 

 

Identificar, compre-

ender e qualificar os 

diferentes compo-

nentes físico  

naturais no território 

nacional. 
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Conexões e  

escalas 

 

 

Mundo do  

trabalho 

 

 

Características 

da população 

brasileira   

 

Produção,  

circulação e 

consumo de 

mercadorias 

 

Desigualdade 

social e o  

trabalho 

 

Região Norte: As-

pectos populacio-

nais, culturais e 

econômicos. 

 

(EF07GE04) Ana-

lisar a distribuição 

territorial da po-

pulação brasi-

leira, conside-

rando a diversi-

dade étnico-cultu-

ral (indígena, afri-

cana, europeia e 

asiática), assim 

como aspectos 

de renda, sexo e 

idade nas regiões 

brasileiras. 

 

(EF07GE03) Se-

lecionar argu-

mentos que reco-

nheçam as territo-

rialidades dos po-

vos indígenas ori-

ginários, das co-

munidades rema-

nescentes de qui-

lombos, de povos 

das florestas e do 

cerrado, de ribei-

rinhos e caiçaras, 

entre outros gru-

pos sociais do 

campo e da ci-

dade, como direi-

tos legais dessas 

comunidades. 

 

(EF07GE07) Ana-

lisar a influência e 

o papel das redes 

de transporte e 

comunicação na 

configuração do 

território brasi-

leiro. 

 

 

Compreender e 

avaliar criticamente 

a distribuição da po-

pulação no espaço 

brasileiro.  

 

Conhecer e avaliar 

criticamente a for-

mação do território 

brasileiro.  

Identificar as carac-

terísticas econômi-

cas e culturais do 

território brasileiro.  

 

Reconhecer as terri-

torialidades dos di-

versos povos e gru-

pos sociais; 

 

Relacionar a produ-

ção de mercadorias 

com a distribuição 

desigual de rique-

zas para o con-

sumo, nas diferen-

tes regiões do terri-

tório brasileiro.  

 

Compreender e 

analisar a influência 

das redes de trans-

porte e comunica-

ção como transfor-

madores do territó-

rio;  

 

Reconhecer, identi-

ficar e relacionar a 

industrialização e a 

tecnologia com as 

mudanças socioe-

conômicas no país. 
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(EF07GE06) Dis-

cutir em que me-

dida a produção, 

a circulação e o 

consumo de mer-

cadorias provo-

cam impactos 

ambientais, assim 

como influem na 

distribuição de ri-

quezas, em dife-

rentes lugares. 

 

Conexões e  

escalas 

 

Formação 

 territorial  

do Brasil 

 

Região Centro-

Oeste: Caracterís-

ticas, capitais e lo-

calização. 

 

(EF07GE02) Ana-

lisar a influência 

dos fluxos econô-

micos e populaci-

onais na forma-

ção socioeconô-

mica e territorial 

do Brasil, com-

preendendo os 

conflitos e as  

tensões históricas 

e contemporâ-

neas. 

 

Conhecer e avaliar 

criticamente a for-

mação do território 

brasileiro.  

 

Identificar as carac-

terísticas econômi-

cas, naturais e cultu-

rais do território bra-

sileiro. 

 

Natureza,  

ambiente e  

qualidade  

de vida 

 

Biodiversidade 

brasileira  

 

Região Centro-

oeste: Aspectos fí-

sicos: relevo, hidro-

grafia, vegetação, 

clima. 

 

(EF07GE11) Ca-

racterizar dinâmi-

cas dos compo-

nentes hidrografia 

no território nacio-

nal, bem como 

sua distribuição e 

biodiversidade 

(Florestas Tropi-

cais, Cerrados, 

Caatingas, Cam-

pos Sulinos e Ma-

tas de Araucária). 

 

Identificar, compre-

ender e qualificar os 

diferentes compo-

nentes físico  

naturais no território 

nacional. 
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Conexões e 

 escalas 

 

 

Mundo do  

trabalho 

 

 

Características 

da população 

brasileira   

 

Produção,  

circulação e 

consumo de 

mercadorias 

 

Desigualdade 

social e o 

 trabalho 

 

Região Centro-

Oeste: Aspectos 

populacionais, cul-

turais e econômi-

cos. 

 

(EF07GE04) Ana-

lisar a distribuição 

territorial da po-

pulação brasi-

leira, conside-

rando a diversi-

dade étnico-cultu-

ral (indígena, afri-

cana, europeia e 

asiática), assim 

como aspectos 

de renda, sexo e 

idade nas regiões 

brasileiras. 

 

(EF07GE03) Se-

lecionar argu-

mentos que reco-

nheçam as territo-

rialidades dos po-

vos indígenas ori-

ginários, das co-

munidades rema-

nescentes de qui-

lombos, de povos 

das florestas e do 

cerrado, de ribei-

rinhos e caiçaras, 

entre outros gru-

pos sociais do 

campo e da ci-

dade, como direi-

tos legais dessas 

comunidades. 

 

(EF07GE06) Dis-

cutir em que me-

dida a produção, 

a circulação e o 

consumo de mer-

cadorias provo-

cam impactos 

ambientais, assim 

como influem na 

 

Compreender e 

avaliar criticamente 

a distribuição da po-

pulação no espaço 

brasileiro.  

 

Conhecer e avaliar 

criticamente a for-

mação do território 

brasileiro.  

 

Identificar as carac-

terísticas econômi-

cas e culturais do 

território brasileiro.  

 

Reconhecer as terri-

torialidades dos di-

versos povos e gru-

pos sociais; 

 

Relacionar a produ-

ção de mercadorias 

com a distribuição 

desigual de rique-

zas para o con-

sumo, nas diferen-

tes regiões do terri-

tório brasileiro.  

 

Compreender e 

analisar a influência 

das redes de trans-

porte e comunica-

ção como transfor-

madores do territó-

rio;  

 

Reconhecer, identi-

ficar e relacionar a 

industrialização e a 

tecnologia com as 

mudanças socioe-

conômicas no país. 
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distribuição de ri-

quezas, em dife-

rentes lugares. 

 

(EF07GE07) Ana-

lisar a influência e 

o papel das redes 

de transporte e 

comunicação na 

configuração do 

território brasi-

leiro. 

 

 

2.5.9 QUADRO ORGANIZADOR:  GEOGRAFIA 8º ANO 

GEOGRAFIA – 8º ANO 

 

UNIDADE  

TEMÁTICA  

OBJETOS  

DE  

CONHECIMENTO 

HABILIDADES  CRITÉRIOS 

 DE 

 AVALIAÇÃO 

 

Formas de  

representação e 

pensamento  

espacial 

 

Cartografia: 

anamorfose, 

croquis e mapas 

temáticos da 

América e África 

 

Perpassa todos os 

conteúdos;  

 

(EF08GE18) Ela-

borar mapas ou 

outras formas de 

representação 

cartográfica para 

analisar as redes 

e as dinâmicas 

urbanas e rurais, 

ordenamento ter-

ritorial, contextos 

culturais, modo 

de vida e usos e 

ocupação de so-

los da África e 

América.  

 

Compreender atra-

vés da linguagem 

cartográfica as dinâ-

micas urbanas e ru-

rais em diferentes 

contextos nos conti-

nentes Americano e 

Africano. 

 

Argumentar sobre 

diferentes tipos de 

mapas (cartogra-

maas, anamorfoses) 

da América e África. 

(EF08GE19) In-

terpretar carto-

gramas, mapas 

esquemáticos 

(croquis) e ana-

morfoses geográ-

ficas com infor-

mações 
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geográficas 

acerca da África e 

América.  

 

O sujeito e seu 

lugar no mundo  

 

 

 

 

 

Conexões e  

Escalas  

 

Distribuição da 

população  

mundial e  

deslocamentos 

populacionais  

 

 

Diversidade e 

dinâmica da  

população  

mundial e local 

 

 

Conceito de Re-

gião e Regionaliza-

ção  

 

Regionalização por 

continente. 

 

Regionalização por 

paisagem. 

 

Regionalização por 

civilizações. 

 

(EF08GE01) Des-

crever as rotas de 

dispersão da po-

pulação humana 

pelo planeta e os 

principais fluxos 

migratórios em di-

ferentes períodos 

da história, discu-

tindo os fatores 

históricos e condi-

cionantes físico 

naturais associa-

dos à distribuição 

da população hu-

mana pelos conti-

nentes. 

 

(EF08GE02) Re-

lacionar fatos e si-

tuações repre-

sentativas da his-

tória das famílias 

do Município em 

que se localiza a 

escola, conside-

rando a diversi-

dade e os fluxos 

migratórios da po-

pulação mundial. 

 

(EF08GE05) Apli-

car os conceitos 

de Estado, nação, 

território, governo 

e país para o en-

tendimento de 

conflitos e ten-

sões na contem-

poraneidade, com 

destaque para as 

 

Reconhecer, apon-

tar e debate sobre a 

distribuição da po-

pulação mundial e 

seus deslocamentos 

em diferentes con-

textos. 

 

Associar e compre-

ender a dinâmica de 

ocupação do lugar e 

a importância da di-

versidade na forma-

ção territorial e po-

pulacional do Brasil.  

 

Aplicar os conceitos 

na contemporanei-

dade com destaque 

nas situações geo-

políticas do Conti-

nente Americano e 

Africano.  

 

Compreender, dis-

tinguir e avaliar as 

corporações e orga-

nismos internacio-

nais e do Brasil na 

ordem econômica 

mundial.  

 



 

262 
 

 

situações geopo-

líticas na América 

e na África e suas 

múltiplas regiona-

lizações a partir 

do pós-guerra. 

 

(EF08GE06) Ana-

lisar a atuação 

das organizações 

mundiais nos pro-

cessos de inte-

gração cultural e 

econômica nos 

contextos ameri-

cano e africano, 

reconhecendo, 

em seus lugares 

de vivência, mar-

cas desses pro-

cessos. 

 

Conexões e  

Escalas  

 

 

Corporações e 

organismos  

internacionais 

 

Sistemas econômi-

cos: Capitalismo. 

Socialismo 

 

(EF08GE07) Ana-

lisar os impactos 

geoeconômicos, 

geoestratégicos e 

geopolíticos da 

ascensão dos Es-

tados Unidos da 

América no cená-

rio internacional 

em sua posição 

de liderança glo-

bal e na relação 

com a China e o 

Brasil. 

 

(EF08GE08) Ana-

lisar a situação do 

Brasil e de outros 

países da Amé-

rica Latina e da 

África, assim 

como da potência 

estadunidense na 

 

Compreender e ava-

liar criticamente os 

efeitos da ascensão 

dos EUA no mundo 

e na relação com o 

Brasil e a China.  

 

Elaborar questiona-

mentos sobre o ce-

nário geopolítico, 

geoeconômico entre 

os países da  

América Latina e os 

países da África.  

 

Identifica e compre-

ende a produção, 

distribuição e co-

mercialização entre 

os BRICS e os Esta-

dos Unidos.  
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ordem mundial do 

pós-guerra. 

 

(EF08GE09) Ana-

lisar os padrões 

econômicos mun-

diais de produ-

ção, distribuição e 

intercâmbio dos 

produtos agríco-

las e industrializa-

dos, tendo como 

referência os Es-

tados Unidos da 

América e os paí-

ses denominados 

de Brics (Brasil, 

Rússia, Índia, 

China e África do 

Sul). 

 

O sujeito e seu 

lugar no mundo  

 

 

 

Conexões e  

Escalas 

 

Diversidade e 

dinâmica da  

população  

mundial 

 

Corporações e 

organismos 

 internacionais 

 

América – conti-

nente de grandes 

contrastes: 

 

(EF08GE03) Ana-

lisar aspectos re-

presentativos da 

dinâmica demo-

gráfica, conside-

rando caracterís-

ticas da popula-

ção (perfil etário, 

crescimento ve-

getativo e mobili-

dade espacial). 

 

(EF08GE04) 

Compreender os 

fluxos de migra-

ção na América 

Latina (movimen-

tos voluntários e 

forçados, assim 

como fatores e 

áreas de expul-

são e atração) e 

as principais 

 

Analisar e comparar 

a dinâmica demo-

gráfica e os fluxos 

migratórios na Amé-

rica Latina;  

 

Relaciona os fatores 

influenciam nas mi-

grações.  

 

Compreender e ava-

liar criticamente os 

conflitos e tensões.  

Compreende a for-

mação e a importân-

cia dos blocos para 

o continente Ameri-

cano.  
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políticas migrató-

rias da região. 

 

(EF08GE11) Ana-

lisar áreas de 

conflito e tensões 

nas regiões de 

fronteira do conti-

nente latino-ame-

ricano e o papel 

de organismos in-

ternacionais e re-

gionais de coope-

ração nesses ce-

nários. 

 

(EF08GE12) 

Compreender os 

objetivos e anali-

sar a importância 

dos organismos 

de integração do 

território ameri-

cano (Mercosul, 

OEA, OEI, Nafta, 

Unasul, Alba, Co-

munidade An-

dina, Aladi, entre 

outros). 

 

Natureza,  

ambientes e 

qualidade  

de vida  

 

Identidade e 

 interculturalida-

des regionais: 

Estados Unidos, 

América  

Espanhola e 

portuguesa e 

África  

 

América Anglo-Sa-

xônica. 

 

(EF08GE20) Ana-

lisar característi-

cas de países e 

grupos de países 

da América e da 

África no que se 

refere aos aspec-

tos populacionais, 

urbanos, políticos 

e econômicos, e 

discutir as desi-

gualdades sociais 

e econômicas e 

as pressões so-

bre a natureza e 

 

Refletir sobre as 

questões de desi-

gualdade dos povos 

de países da Amé-

rica e África. 
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suas riquezas 

(sua apropriação 

e valoração na 

produção e circu-

lação), o que re-

sulta na espolia-

ção desses po-

vos. 

 

 

 

Natureza, 

 ambientes e 

qualidade 

 de vida 

 

 

Conexões e  

Escalas  

 

Diversidade 

Ambiental e as 

transformações 

na América  

Latina  

 

A América Latina: 

Origem, aspectos 

físicos e humanos. 

 

Corporações e or-

ganismos interna-

cionais. 

 

 

(EF08GE10) Dis-

tinguir e analisar 

conflitos e ações 

dos movimentos 

sociais brasilei-

ros, no campo e 

na cidade, com-

parando com ou-

tros movimentos 

sociais existentes 

nos países latino-

americanos. 

 

(EF08GE14) Ana-

lisar os processos 

de desconcentra-

ção, descentrali-

zação e recentra-

lização das ativi-

dades econômi-

cas a partir do ca-

pital estaduni-

dense e chinês 

em diferentes re-

giões no mundo, 

com destaque 

para o Brasil. 

 

(EF08GE15) Ana-

lisar a importân-

cia dos principais 

recursos hídricos 

da América Latina 

(Aquífero 

 

Identificar, compre-

ender e avaliar criti-

camente as ações 

dos movimentos so-

ciais na América La-

tina.  

 

Conhecer o pano-

rama atual das ativi-

dades econômicas 

do Brasil, Estados 

Unidos e China.  

 

Compreender e ava-

liar criticamente a 

importância dos re-

cursos hídricos da 

américa Latina.  
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Guarani, Bacias 

do rio da Prata, do 

Amazonas e do 

Orinoco, sistemas 

de nuvens na 

Amazônia e nos 

Andes, entre ou-

tros) e discutir os 

desafios relacio-

nados à gestão e 

comercialização 

da água. 

 

Mundo do  

Trabalho 

 

 

 

 

 

Diversidade 

ambiental e as 

transforma-

ções nas  

paisagens na 

América Latina 

 

Transformações 

do espaço na 

sociedade 

 urbano-indus-

trial na América 

Latina 

 

 

Diversidade  

ambiental e as 

transformações 

nas paisagens 

na América  

Latina 

 

A América Latina: 

Regionalização da 

América Latina. 

 

(EF08GE16) Ana-

lisar as principais 

problemáticas co-

muns às grandes 

cidades latino-

americanas, parti-

cularmente aque-

las relacionadas à 

distribuição, es-

trutura e dinâmica 

da população e 

às condições de 

vida e trabalho. 

 

(EF08GE17) Ana-

lisar a segrega-

ção socioespacial 

em ambientes ur-

banos da América 

Latina, com aten-

ção especial ao 

estudo de fave-

las, alagados e 

zona de riscos. 

 

(EF08GE22) 

Identificar os prin-

cipais recursos 

naturais dos paí-

ses da América 

Latina, analisado 

seu uso para a 

 

Reconhecer e anali-

sar os principais pro-

blemas da vida ur-

bana dos países da 

América-latina. 

 

Conhecer e analisar 

a segregação socio-

espacial na América 

Latina.  

 

Reconhecer os re-

cursos naturais da 

América e África e o 

uso dos recursos 

como transformação 

do ambiente.  

 

Identificar as paisa-

gens e relacionar 

com a cartografia e 

povoamento dos di-

ferentes povos.  

 

Relacionar as paisa-

gens da América e 

as mudanças do am-

biente devido a 

agroindústria.  

 

Reconhecer e ava-

liar a produção dos 

 



 

267 
 

 

produção de ma-

téria-prima e 

energia e sua re-

levância para a 

cooperação entre 

os países do Mer-

cosul. 

 

(EF08GE23) 

Identificar paisa-

gens da América 

Latina e associá-

las, por meio da 

cartografia, aos 

diferentes povos 

da região, com 

base em aspec-

tos da geomorfo-

logia, da biogeo-

grafia e da clima-

tologia. 

 

(EF08GE24) Ana-

lisar as principais 

características 

produtivas dos 

países latino-

americanos 

(como exploração 

mineral na Vene-

zuela; agricultura 

de alta especiali-

zação e explora-

ção mineira no 

Chile; circuito da 

carne nos papas 

argentinos e no 

Brasil; circuito da 

cana-de-açúcar 

em Cuba; polí-

gono industrial do 

sudeste brasileiro 

e plantações de 

soja no centro-

oeste; 

países latino-ameri-

canos.  
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maquiladoras me-

xicanas, entre ou-

tros). 

 

Natureza,  

ambientes e 

qualidade 

 de vida 

 

Identidades e 

interculturalida-

des regionais: 

Estados Unidos 

da América, 

América  

espanhola e 

portuguesa e 

África 

 

África – diversi-

dade e característi-

cas: 

 

Localização, as-

pectos físicos e ex-

ploração de recur-

sos naturais. 

 

(EF08GE20) Ana-

lisar característi-

cas de países e 

grupos de países 

da América e da 

África no que se 

refere aos aspec-

tos populacionais, 

urbanos, políticos 

e econômicos, e 

discutir as desi-

gualdades sociais 

e econômicas e 

as pressões so-

bre a natureza e 

suas riquezas 

(sua apropriação 

e valoração na 

produção e circu-

lação), o que re-

sulta na espolia-

ção desses po-

vos. 

Refletir sobre as 

questões de desi-

gualdade dos países 

da América e da 

África.  

 

O Mundo do 

Trabalho  

 

Os diferentes 

contextos e os 

meios técnico  

e cientifico  

tecnológico na 

produção  

 

África: Atividades 

econômicas (agri-

cultura, pecuária e 

indústria). 

 

Diversidade étnica, 

linguística, cultural. 

 

Conflitos. 

 

(EF08GE13) Ana-

lisar a influência 

do desenvolvi-

mento científico e 

tecnológico na 

caracterização 

dos tipos de tra-

balho e na econo-

mia dos espaços 

urbanos e rurais 

da América e da 

África. 

 

Reconhecer as ca-

racterísticas do 

mundo do trabalho 

na América e África.  

 

Natureza,  

ambientes e 

qualidade  

de vida 

 

Identidades e 

interculturalida-

des regionais: 

Estados Unidos 

 

Antártida: Regiões 

polares, localiza-

ção e extensão. 

 

 

(EF08GE21) Ana-

lisar o papel am-

biental e territorial 

da Antártica no 

 

Compreender a im-

portância do conti-

nente Antártico no 
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da América, 

América espa-

nhola e portu-

guesa e África 

Aspectos naturais, 

científicos e ambi-

entais. 

contexto geopolí-

tico, sua relevân-

cia para os países 

da América do 

Sul e seu valor 

como área desti-

nada à pesquisa 

e à compreensão 

do ambiente glo-

bal. 

contexto geopolítico 

e ambiental. 

 

2.5.10 QUADRO ORGANIZADOR:  GEOGRAFIA 9º ANO 

GEOGRAFIA – 9º ANO 

 

UNIDADE  

TEMÁTICA  

OBJETOS  

DE  

CONHECIMENTO 

HABILIDADES  CRITÉRIOS 

 DE  

AVALIAÇÃO 

 

Formas de 

representação e 

pensamento  

espacial 

 

Leitura e 

elaboração de 

mapas 

 temáticos, 

 croquis e  

outras formas 

de  

representação 

para analisar 

 informações 

geográficas 

 

Perpassam todos 

os conteúdos  

 

(EF09GE14) Ela-

borar e interpretar 

gráficos de barras 

e de setores, ma-

pas temáticos e 

esquemáticos 

(croquis) e ana-

morfoses geográ-

ficas para anali-

sar, sintetizar e 

apresentar dados 

e informações so-

bre diversidade, 

diferenças e desi-

gualdades sócio-

políticas e geopo-

líticas mundiais.  

 

Sintetizar e analisar 

 as informações so-

bre diferentes desi-

gualdades sócio po-

líticas e geopolíticas 

mundiais por meio 

de gráficos e mapas.  

 

Especificar diferen-

tes informações po-

pulacionais, econô-

micas e socioambi-

entais representa-

das em diferentes 

mapas temáticos no 

contexto mundial. 

 

(EF09GE15) 

Comparar e clas-

sificar diferentes 

regiões do mundo 

com base em in-

formações popu-

lacionais, econô-

micas e socioam-

bientais 
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representadas 

em mapas temáti-

cos e com dife-

rentes projeções 

cartográficas.  

 

Conexões e  

escalas 

 

 

Integração  

mundial e suas 

 interpretações: 

globalização e 

mundialização 

 

Globalização: um 

mundo sem frontei-

ras. 

 

(EF09GE05) Ana-

lisar fatos e situa-

ções para com-

preender a inte-

gração mundial 

(econômica, polí-

tica e cultural), 

comparando as 

diferentes inter-

pretações: globa-

lização e mundia-

lização. 

 

(EF09GE06) As-

sociar o critério 

de divisão do 

mundo em Oci-

dente e Oriente 

com o Sistema 

Colonial implan-

tado pelas potên-

cias europeias. 

 

(EF09GE12) Re-

lacionar o pro-

cesso de urbani-

zação às transfor-

mações da produ-

ção agropecuária, 

à expansão do 

desemprego es-

trutural e ao papel 

crescente do ca-

pital financeiro 

em diferentes pa-

íses, com desta-

que para o Brasil. 

 

 

Compreender a inte-

gração mundial e 

analisar os proces-

sos de globalização 

e mundialização.  

 

Entender os critérios 

de divisão do mundo 

em Oriente e Oci-

dente.  

 

Relacionar as técni-

cas de produção e o 

crescimento urbano. 

 

Reconhecer, com-

preender e avaliar a 

inovação e suas 

consequências na 

qualidade da vida 

humana em diferen-

tes países.  
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(EF09GE18) 

Identificar e anali-

sar as cadeias in-

dustriais e de ino-

vação e as conse-

quências dos 

usos de recursos 

naturais e das di-

ferentes fontes de 

energia (tais 

como termoelé-

trica, hidrelétrica, 

eólica e nuclear) 

em diferentes pa-

íses. 

 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

 

Corporações e 

organismos 

 internacionais 

 

Organizações in-

ternacionais. 

 

Multinacionais e in-

ternacionalização. 

 

 

(EF09GE02) Ana-

lisar a atuação 

das corporações 

internacionais e 

das organizações 

econômicas mun-

diais na vida da 

população em re-

lação ao con-

sumo, à cultura e 

à mobilidade. 

 

Compreender a atu-

ação das corpora-

ções no cenário in-

ternacional de inte-

gração geoeconô-

mica global.  

 

Mundo do 

 trabalho 

 

Transformações 

do espaço na 

sociedade  

urbano- 

industrial 

 

As novas tecnolo-

gias. 

 

As revoluções in-

dustriais. 

 

O meio técnico-ci-

entífico-Informaci-

onal. 

 

Fluxos e as redes. 

 

Cidades globais. 

 

(EF09GE10) Ana-

lisar os impactos 

do processo de 

industrialização 

na produção e cir-

culação de produ-

tos e culturas na 

Europa, na Ásia e 

na Oceania. 

 

(EF09GE11) Re-

lacionar as mu-

danças técnicas e 

científicas decor-

rentes do pro-

cesso de industri-

alização com as 

 

Identificar, compre-

ender e avaliar o im-

pacto da industriali-

zação na Europa, 

Ásia e Oceania. 

 

Distinguir as trans-

formações do traba-

lho em diferentes re-

giões do mundo. 

 

Reconhecer, com-

preender e avaliar a 

inovação e suas 

consequências na 

qualidade da vida 
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transformações 

no trabalho em di-

ferentes regiões 

do mundo e suas 

consequências 

no Brasil. 

 

(EF09GE18) 

Identificar e anali-

sar as cadeias in-

dustriais e de ino-

vação e as conse-

quências dos 

usos de recursos 

naturais e das di-

ferentes fontes de 

energia (tais 

como termoelé-

trica, hidrelétrica, 

eólica e nuclear) 

em diferentes pa-

íses. 

humana em diferen-

tes países. 

 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

 

Natureza,  

ambientes e 

qualidade  

de vida 

 

A hegemonia 

europeia na 

economia, na 

política e na  

cultura 

 

 

Diversidade  

ambiental e as 

transformações 

nas paisagens 

na Europa, na 

Ásia e na  

Oceania 

 

Continente Euro-

peu: Localização e 

aspectos físicos. 

 

(EF09GE01) Ana-

lisar criticamente 

de que forma a 

hegemonia euro-

peia foi exercida 

em várias regiões 

do planeta, nota-

damente em situ-

ações de conflito, 

intervenções mili-

tares e/ou influên-

cia cultural em di-

ferentes tempos e 

lugares. 

 

(EF09GE08) Ana-

lisar transforma-

ções territoriais, 

considerando o 

movimento de 

fronteiras,  

 

Compreender e ana-

lisar a hegemonia 

que a Europa exerce 

no mundo.  

 

Reconhecer as di-

vergências das regi-

onalidades na Eu-

ropa.  

 

Identificar e compa-

rar os domínios mor-

foclimáticos da Eu-

ropa. 

 

Relacionar o uso da 

terra com as carac-

terísticas do relevo 

da Europa.   
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tensões, conflitos 

e múltiplas regio-

nalidades na Eu-

ropa, na Ásia e na 

Oceania 

 

(EF09GE16) 

Identificar e com-

parar diferentes 

domínios morfo-

climáticos da Eu-

ropa, da Ásia e da 

Oceania. 

 

(EF09GE17) Ex-

plicar as caracte-

rísticas físico-na-

turais e a forma 

de ocupação e 

usos da terra em 

diferentes regiões 

da Europa, da 

Ásia e da Ocea-

nia. 

 

 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

 

 

As 

 manifestações 

culturais na 

 formação  

populacional 

 

Diferentes povos e 

culturas; migra-

ções, racismo e xe-

nofobia. 

 

(EF09GE03) 

Identificar diferen-

tes manifesta-

ções culturais de 

minorias étnicas 

como forma de 

compreender a 

multiplicidade cul-

tural na escala 

mundial, defen-

dendo o princípio 

do respeito às di-

ferenças. 

 

(EF09GE04) Re-

lacionar diferen-

ças de paisagens 

aos modos de vi-

ver de diferentes 

 

Compreender a mul-

ticulturalidade na es-

cala mundial e local 

respeitando as dife-

renças. 

 

Compreender e as-

sociar as diferentes 

paisagens, as  

culturas Europeias, 

Asiáticas e da Ocea-

nia. 
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povos na Europa, 

Ásia e Oceania, 

valorizando iden-

tidades e intercul-

turalidades regio-

nais. 

 

Conexões e  

escalas 

 

Intercâmbios 

históricos e  

culturais entre 

Europa, 

Ásia e Oceania 

 

Continente Euro-

peu: Divisão polí-

tica e regionaliza-

ção. 

 

(EF09GE07) Ana-

lisar os compo-

nentes hidrografia 

da Eurásia e os 

determinantes 

histórico- geográ-

ficos de sua divi-

são em Europa e 

Ásia. 

 

Conhecer, distinguir, 

caracterizar e com-

parar os componen-

tes físico – naturais 

da Europa. 

 

Mundo do  

trabalho 

 

Cadeias  

industriais e 

 inovação no 

uso dos  

recursos  

naturais e 

 matérias- 

primas 

  

Integrações da Eu-

ropa: União Euro-

peia e CEI. 

 

 

(EF09GE10) Ana-

lisar os impactos 

do processo de 

industrialização 

na produção e cir-

culação de produ-

tos e culturas na 

Europa, na Ásia e 

na Oceania. 

 

Identificar, compre-

ender e avaliar o im-

pacto da industriali-

zação na Europa.  

 

O Sujeito e seu 

lugar no mundo 

 

 

Conexões e  

Escalas 

 

 

Mundo do  

Trabalho 

 

As 

 manifestações 

culturais na  

formação da  

sociedade. 

 

Intercâmbios 

históricos e  

culturais entre 

Europa, Ásia e 

Oceania. 

 

Transformações 

do espaço na 

sociedade  

urbano- 

industrial 

 

O Continente Asiá-

tico: Localização e 

características.  

 

Divisão política e 

regionalização. 

 

Oriente Médio. 

 

Ásia setentrional e 

Central. 

 

Extremo Oriente, 

Ásia Meridional e 

Sudeste Asiático. 

 

 

 

 

(EF09GE04) Re-

lacionar diferen-

ças de paisagens 

aos modos de vi-

ver de diferentes 

povos na Europa, 

Ásia e Oceania, 

valorizando iden-

tidades e intercul-

turalidades regio-

nais. 

 

(EF09GE09) Ana-

lisar característi-

cas de países e 

grupos de países 

europeus, asiáti-

cos e da Oceania 

 

Compreender e as-

sociar as diferentes 

paisagens e as cul-

turas Asiáticas.  

 

Refletir sobre as 

condições da vida 

das populações e a 

desigual distribuição 

de riqueza.  

 

Identificar, compre-

ender e avaliar o im-

pacto da industriali-

zação na Ásia.  
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.  

 

em seus aspectos 

populacionais, ur-

banos, políticos e 

econômicos, e 

discutir suas desi-

gualdades sociais 

e econômicas e 

pressões sobre 

seus ambientes 

físico-naturais. 

 

(EF09GE10) Ana-

lisar os impactos 

do processo de 

industrialização 

na produção e cir-

culação de produ-

tos e culturas na 

Europa, na Ásia e 

na Oceania. 

 

Natureza,  

ambiente e  

qualidade  

de vida 

 

Diversidade  

ambiental e as 

transformações 

nas paisagens 

da Europa, Ásia 

e na Oceania 

 

O Continente Asiá-

tico: aspectos físi-

cos. 

 

(EF09GE16) 

Identificar e com-

parar diferentes 

domínios morfo-

climáticos da Eu-

ropa, da Ásia e da 

Oceania 

 

(EF09GE17) Ex-

plicar as caracte-

rísticas físico-na-

turais e a forma 

de ocupação e 

usos da terra em 

diferentes regiões 

da Europa, da 

Ásia e da Ocea-

nia 

 

Identificar e compa-

rar os domínios mor-

foclimáticos da Ásia.  

 

Relaciona o uso da 

terra com as carac-

terísticas do relevo 

Ásia. 

 

O Sujeito e seu 

lugar no mundo 

 

Conexões e  

Escalas 

 

As 

 manifestações 

culturais na  

formação da 

 sociedade 

 

O Continente Asiá-

tico: Diversidade 

étnica, religiosa e 

conflitos 

 

(EF09GE04) Re-

lacionar diferen-

ças de paisagens 

aos modos de vi-

ver de diferentes 

 

Compreender a mul-

ticulturalidade na es-

cala mundial e local 

respeitando as dife-

renças. 
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Intercâmbios 

históricos e 

 culturais entre 

Europa, Ásia e 

Oceania. 

povos na Europa, 

Ásia e Oceania, 

valorizando iden-

tidades e intercul-

turalidades regio-

nais. 

 

(EF09GE08) Ana-

lisar transforma-

ções territoriais, 

considerando o 

movimento de 

fronteiras, ten-

sões, conflitos e 

múltiplas regiona-

lidades na Eu-

ropa, na Ásia e na 

Oceania 

 

(EF09GE09) Ana-

lisar característi-

cas de países e 

grupos de países 

europeus, asiáti-

cos e da Oceania 

em seus aspectos 

populacionais, ur-

banos, políticos e 

econômicos, e 

discutir suas desi-

gualdades sociais 

e econômicas e 

pressões sobre 

seus ambientes 

físico-naturais. 

 

Reconhecer as di-

vergências das regi-

onalidades na Ásia.  

 

Refletir sobre as 

condições da vida 

das populações e a 

desigual distribuição 

de riqueza na Ásia.  

 

O Sujeito e  

seu lugar  

no mundo 

 

A hegemonia 

europeia na 

economia,  

política e cultura 

 

As manifesta-

ções culturais 

na formação 

 populacional 

 

Oceania: Localiza-

ção, características 

limites e extensão. 

 

(EF09GE01) Ana-

lisar criticamente 

de que forma a 

hegemonia euro-

peia foi exercida 

em várias regiões 

do planeta, nota-

damente em situ-

ações de conflito, 

 

Reconhecer as di-

vergências das regi-

onalidades na Ocea-

nia.  

 

Compreender a mul-

ticulturalidade na es-

cala mundial e local 
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intervenções mili-

tares e/ou influên-

cia cultural em di-

ferentes tempos e 

lugares. 

 

(EF09GE04) Re-

lacionar diferen-

ças de paisagens 

aos modos de vi-

ver de diferentes 

povos na Europa, 

Ásia e Oceania, 

valorizando iden-

tidades e intercul-

turalidades regio-

nais. 

respeitando as dife-

renças. 

 

 

Natureza,  

ambiente e  

qualidade  

de vida 

 

Diversidade  

ambiental e as 

transformações 

nas paisagens 

da Europa, Ásia 

e na Oceania 

 

Oceania: Aspectos 

naturais 

 

(EF09GE08) Ana-

lisar transforma-

ções territoriais, 

considerando o 

movimento de 

fronteiras, ten-

sões, conflitos e 

múltiplas regiona-

lidades na Eu-

ropa, na Ásia e na 

Oceania.  

 

EF09GE16) Iden-

tificar e comparar 

diferentes domí-

nios morfoclimáti-

cos da Europa, da 

Ásia e da Ocea-

nia. 

 

(EF09GE17) Ex-

plicar as caracte-

rísticas físico-na-

turais e a forma 

de ocupação e 

usos da terra em 

diferentes regiões 

 

Identificar e compa-

rar os domínios mor-

foclimáticos da Oce-

ania. 

 

Relacionar o uso da 

terra com as carac-

terísticas do relevo 

da Oceania.  
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da Europa, da 

Ásia e da Ocea-

nia. 

 

Conexões e 

 Escalas 

 

Mundo do 

 Trabalho 

 

Intercâmbios 

históricos e  

culturais entre 

Europa, Ásia e 

Oceania. 

 

Transformações 

do espaço na 

sociedade  

urbano- 

industrial 

 

Oceania: Caracte-

rísticas populacio-

nais, culturais e 

econômicas. 

 

(EF09GE09) Ana-

lisar característi-

cas de países e 

grupos de países 

europeus, asiáti-

cos e da Oceania 

em seus aspectos 

populacionais, ur-

banos, políticos e 

econômicos, e 

discutir suas desi-

gualdades sociais 

e econômicas e 

pressões sobre 

seus ambientes 

físico-naturais. 

 

(EF09GE10) Ana-

lisar os impactos 

do processo de 

industrialização 

na produção e cir-

culação de produ-

tos e culturas na 

Europa, na Ásia e 

na Oceania. 

 

Identificar, compre-

ender e avaliar o im-

pacto da industriali-

zação na Oceania. 

 

Distinguir as trans-

formações do traba-

lho em diferentes re-

giões do mundo em 

especial na Ocea-

nia.  
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2.6 HISTÓRIA 

 
2.6.1 TEXTO INTRODUTÓRIO 

 

 

Nas diversas interpretações sobre a História e seu significado, podemos perceber um pró-

prio caminho, nos distanciamos da visão mais tradicional da história como um conhecimento base-

ado na observação empírica ou mesmo nos fragmentos da memória e nos encontramos contem-

poraneamente, percebendo a história em sua ciência como um ‘passado presente’, sobretudo, se 

olharmos para o pensamento de Reinhart Koselleck (2006). De certa forma a experiência do pas-

sado vivenciado, constrói as condições de perspectivação do futuro, assim dando ao passado o 

poder de construir o futuro e orientar nossas ações no presente. 

Em função do grande debate desenvolvido no Brasil a partir do final dos anos 80, acerca 

do ensino da história em sua renovação epistemológica, mas especificamente no campo do ensino 

da história, muito vem sendo repensado e construído a partir da ideia, função e importância da 

História para o seu ensino escolar. Necessariamente, o conhecimento sobre o passado se inscreve 

como uma orientação para o tempo presente! Mas qual seria a intencionalidade ou mesmo o lugar 

do ensino escolar de história nos dias de hoje? Tentando responder a essa pergunta, precisamos 

perceber que o ‘conhecimento escolar de história’ precisa se relacionar diretamente ao cotidiano e 

a experiência social de nossos alunos, ou se preferirmos uma ‘Consciência Histórica’ segundo o 

pensamento de Jörn Rüsen (2015). 

Sobretudo, precisamos ensinar história de uma maneira em que nossas alunas e alunos 

possam relacionar e compreender o processo histórico como significante cultural, como uma forma 

de compreensão da relação entre o conhecimento científico da História e sua vida prática, orien-

tando ações, pensamentos e moralizações. Sim, o ensino do conhecimento escolar de história pre-

cisa alcançar a consciência moral de nossos alunos, tanto em termos de informação, temporalidade 

e relação como o mundo por eles vivenciado. Entretanto, a importância do ensino escolar de história 

em termos metodológicos, deve observar o desenvolvimento de um senso crítico suficiente que 

permita a nossos educandos ‘julgarem a história’, a humanidade e a si próprios. 

Exemplificando a necessidade de desenvolvimento do censo crítico sobre o conhecimento 

escolar de história e sua importância, podemos retomar a História do Contestado, como conteúdo 

reflexivo: Evidentemente que se torna importante sabermos as causas, fases, consequências e 

personagens do conflito, mas todo esse ‘conteúdo escolar’, toda essa experiência do passado, 

precisa ser ‘atualizada moralmente’ por nossas alunas e alunos, dando significado a história em 

seu tempo presente, ou seja, precisamos conhecer o passado, trazê-lo ao presente  criticamente 

para que os horrores e mazelas da guerra, compreendidos não possam retornar como eventuali-

dade. Essa condição de compreensão exemplar da história, deve orientar a construção do conhe-

cimento escolar de história e a própria consciência histórica dos alunos, entendida aqui como as 

formas de compressão/transformação do mundo. 

De outra forma, os mais diversos conteúdos históricos que compõem o currículo escolar 

dentro de sua seriação, devem ser ensinados/assimilados em nossas salas de aula buscando em 
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sua essência a percepção da condição humana em sua humanidade. Todo o conhecimento hu-

mano deve servir a própria humanidade, libertando-a em seu caminhar. Nessa direção o ‘huma-

nismo histórico’ precisa orientar às formas com as quais vemos e nos relacionamos com o mundo, 

superando visões antropológicas e históricas, mais tradicionais. No pensamento de Jörn Rüsen 

(2015), no mundo atual, em seu processo de globalização, são as diferenças de credo, cor, raça, 

política, sociais e tantas outras que nos identificam e nos tornam iguais, dando lugar ao respeito a 

tolerância, a liberdade e a diversidade, e nesse sentido, a história como disciplina escolar tem um 

papel fundamental nesse processo. Construir um futuro melhor. 

Mas como ensinar uma história mais crítica, mais diversa e humana para alunas e alunos 

na educação infantil e ainda torná-las acessíveis, interessantes e divertidas? Respeitadas as capa-

cidades cognitivas e a seriação de nossas alunas e alunos! A resposta não parece ser tão difícil, 

precisamos entender que as crianças chegam à escola nas series iniciais com um considerável 

conhecimento sobre a linguagem, a vida e diversas outras informações científicas e saberes soci-

ais, elas possuem a capacidade de perceber a temporalidade, a mudança, a permanência, as dife-

renças sociais e tantas estruturas cognitivas comparativas complexas e as constroem/ reconstroem 

continuadamente. A escola por sua vez, também se utilizando da linguagem, do conhecimento so-

cial e da consciência histórica da criança desenvolve um processo de ensino / aprendizagem con-

tinuado, também baseado em uma didática do ensino escolar da história e pedagogia escolar. 

Os processos metodológicos e didáticos do ensino da história, também para o ensino fun-

damental, se desenvolveram em quantidade, conteúdo e qualidade formidavelmente nas últimas 

décadas, isso também graças aos avanços das tecnologias e linguagens de ensino, que vem sendo 

utilizadas com grande eficiência e eficácia por nossas professoras e professores na sala de aula. 

Mas que tecnologias e linguagens são utilizadas com nossas alunas e alunos na educação infantil? 

As tecnologias utilizadas na sala de aula refletem uma crescente oferta de softwares e hardwares 

diversos e um maior consumo tecnológico pela sociedade que também não ficou distante da sala 

de aula. O próprio acesso a rede mundial de computadores nas escolas vem facilitando enorme-

mente a pesquisa, a utilização e a produção de conteúdo educacional diverso também para o en-

sino fundamental.  

Já as linguagens de ensino, também conhecidas no campo do ensino de História como 

‘fontes históricas’ sejam elas materiais, tais como vestuário, arquitetura, jornais, cartas e fotografias 

dentre outras, como as imateriais, ligadas a aspectos culturais, a memória social e os costumes de 

uma época por exemplo, se desenvolveram significativamente no Brasil a partir dos anos de 1990, 

com fortes investimentos nas formações técnicas e didáticas dos professores da educação básica. 

Atualmente podemos encontrar nas escolas o uso continuado de fotografias, jornais, filmes, pintu-

ras, música, poesia, literatura, peças do ‘museu familiar’, relatos e depoimentos biográficos que 

muito enriquecem as aulas de história, também´, facilitando o processo de compreensão / aprendi-

zagem / cognição das crianças. 

O uso de fontes históricas, linguagens e tecnologias de ensino diversas, aumentam as ca-

pacidades imaginativas, comparativas, relacionais, interpretativas, de linguagem e de contextuali-

zação entre fatos e processos históricos ao cotidiano compreensivo das crianças e ao conteúdo 

escolar de história, gerando uma síntese compreensiva/explicativa. Ensinar as crianças a partir de 

imagens, conteúdos do conhecimento social e linguagem própria, às quais as crianças dominam e 

com as quais compreendem o mundo, permitem a elas aprender melhor, mais rápido e facilmente, 

pois passam a pensar dento de estruturas relacionais próprias o mundo e as coisas e não o inverso. 
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Nessa direção, as diversas formações realizadas com professoras e professores de Histó-

ria do Ensino Fundamental da cidade de Porto União – Santa Catarina, resultaram no Currículo 

Municipal de História, construído ao redor do conceito da ‘Educação Histórica’ que Segundo Maria 

Auxiliadora Schmidt (2009), relaciona a aprendizagem e compreensão histórica ao conhecimento 

histórico científico. O resultado desse processo é a criação de uma racionalidade histórica onde 

nossos alunos constroem significados pessoais próprios para os conteúdos didáticos, pois ao utili-

zarem sua consciência histórica, suas próprias formas de aprender, aprendem os conteúdos da 

história em uma relação direta com sua vida prática, como uma experiência significante.  

Parte desse aprendizado se vincula a necessidade constante que nossas crianças pos-

suem naturalmente de se orientar em relação a suas carências da vida prática, simplificando: O 

que fazer quando isso acontecer? Quais podem ser minhas opções? Quais escolhas são boas ou 

não? O que fazer? Como dizer não? Dentre tantas outras possibilidades e questões que surgem 

da vida. Quando utilizamos as formas compreensivas/cognitivas das crianças para ensinar história, 

o aprendizado resultante se torna muito mais eficiente em termos educacionais e muito mais inte-

ressante em termos pessoais e afetivos, pois aprendemos melhor quando gostamos do que apren-

demos. A Educação Histórica desenvolve estruturas cognitivas de compreensão dos alunos, evi-

denciando nesse processo a relação do conhecimento histórico com a vida prática, com o cotidiano, 

em resultado compreendem para que serve a história, onde podem usá-la, concebendo-a como 

uma história viva. 

 

A BNCC- Base Nacional Curricular Comum 

 

Os currículos educacionais refletem contextos políticos e sociais em seu tempo, sendo a 

educação um importante meio de socialização e formação cidadã, pois é através da educação que 

nos integramos ao campo social e cultural em toda a sua dimensão, é também através da educação 

que nos inserimos do mercado de trabalho, assim como através do conhecimento que nos torna-

mos indivíduos ativos no meio social. O currículo organiza e classifica o nível de conhecimento a 

seriação dos alunos num processo conhecido como escolarização e mesmo uma nova proposta 

curricular se vincula a institutos legais anteriores que acabam sustentando e orientando sua elabo-

ração conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Lei nº 

9.394/96 (BRASIL, 1996), o conhecimento e sua conteúdo devem observar cinco campos de apre-

ensão prognóstica na execução curricular:  

1) Aprofundamento de conhecimento;  

2) Apropriação e complementaridade de conceitos e categorias básicos;  

3) Equilibração de tempos de organização e ministração do conteúdo;  

4) Integração teoria e prática;  

5) Avaliação como processo formativo e acumulativo.  

 

A definição legal, ou específica do atributo administrativo sobre o currículo se faz necessá-

ria, por duas perspectivas complementares: uma exige a apresentação formal, atribuição e justifi-

cativa do currículo, definindo objeto e obrigações de sua existência, parâmetros e limites; outra 

surge da necessidade de compreensão, por parte dos profissionais da educação, de sua utilidade 

e amplitude. O currículo deve ser entendido como um documento amplo, que ultrapassa uma visão 
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exclusiva de conteúdo restrito, em direção às formas de sua organização também postuladas na 

Resolução CNE-CEB 2/12, em seu Artigo 5.º, pontualmente em seus incisos: II – trabalho e pes-

quisa como princípios educativos e pedagógicos, respectivamente; V – indissociabilidade entre 

educação e prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos no 

processo educativo, bem como entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem; e VIII 

– Integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura 

como base da proposta e do desenvolvimento curricular. 

Em termo objetivos a BNCC construiu um modelo curricular que permite a adaptação de 

conteúdo, a autonomia dos sistemas educacionais dentro de parâmetros orientadores: 

 

• Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para 

apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com 

base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas; 

• Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortale-

cer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmi-

cas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem;  

• Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recor-

rendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar 

com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem, 

suas comunidades, seus grupos de socialização etc.;  

• conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar 

e engajar os alunos nas aprendizagens;  

• Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que 

levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como 

referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos;  

• Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o pro-

cesso de ensinar e aprender;  

• Criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter proces-

sos permanentes de formação docente que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos pro-

cessos de ensino e aprendizagem;  

• Manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os 

demais educadores, no âmbito das escolas e sistemas de ensino.  

 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de trans-

formação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo 

e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. 

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos 

de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem 

como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. 

3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, in-

terpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, 
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exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.4. Identificar 

interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um 

mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráti-

cos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e 

seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes po-

pulações. 

6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historio-

gráfica. 

7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, 

ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos soci-

ais. 

 

Em resultado a construção do Currículo Municipal de Porto União – Santa Catarina, envol-

veu professoras e professorares da Rede Municipal de Ensino, a Secretaria Municipal de Educação 

de Porto União e a comunidade. Desejamos que nossos esforços contribuam na construção de um 

currículo, que possa bem orientar os docentes municipais em seu trabalho de ensinar e que nossos 

alunos possam melhor responder aos desafios do mundo contemporâneo.  
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2.6.2 QUADRO ORGANIZADOR HISTÓRIA:  1º ANO 

HISTÓRIA – 1º ANO 

 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETO DE  

CONHECIMENTO 

HABILIDADES CRITÉRIOS DE  

AVALIAÇÃO 

 

Mundo  

pessoal: 

meu lugar 

no mundo 

 

As fases da vida e a 

ideia de temporali-

dade (passado, pre-

sente, futuro). 

 

 

 

 

As diferentes formas 

de organização da fa-

mília e da comuni-

dade: os vínculos 

pessoais e as rela-

ções de amizade. 

 

A escola e a diversi-

dade do grupo social 

envolvido. 

 

(EF01HI01) Identificar aspec-

tos do seu crescimento por 

meio do registro das lembran-

ças particulares ou de lem-

branças dos membros de sua 

família e/ou de sua comuni-

dade.  

 

(EF01HI02) Identificar a rela-

ção entre as suas histórias e 

as histórias de sua família e 

de sua comunidade.  

 

(EF01HI03) Descrever e dis-

tinguir os seus papéis e res-

ponsabilidades relacionados 

à família, à escola e à comu-

nidade. 

 

Identificar aconteci-

mentos e fatos de sua 

família. 

 

Utiliza lembranças e 

memórias de sua famí-

lia e comunidade para 

compreender aspectos 

do seu crescimento e 

sua história. 

 

Utilizar lembranças e 

memórias de sua famí-

lia para identificar a re-

lação dos aspectos de 

seu crescimento e 

a relação com o tempo 

passado e presente. 

 

Mundo  

pessoal:  

eu, meu 

grupo social 

e meu 

tempo 

 

A vida em casa, a vida 

na escola e formas de 

representação social 

e espacial: os jogos e 

brincadeiras como 

forma de interação 

social e espacial. 

 

A vida em família: di-

ferentes configura-

ções e vínculos. 

 

A escola, sua repre-

sentação espacial, 

sua história e seu pa-

pel na comunidade 

 

 

(EF01HI04) Identificar as dife-

renças entre os variados am-

bientes em que vive (domés-

tico, escolar e da comuni-

dade), reconhecendo as es-

pecificidades dos hábitos e 

das regras que os regem. 

  

(EF01HI05) Identificar seme-

lhanças e diferenças entre jo-

gos e brincadeiras atuais e de 

outras épocas e lugares.  

 

(EF01HI06) Conhecer as his-

tórias da família e da escola e 

identificar o papel desempe-

nhado por diferentes sujeitos 

em diferentes espaços.  

 

 

Identificar a sua histó-

ria, os membros mais 

próximos e o papel que 

cada um exerce dentro 

de sua estrutura fami-

liar e no contexto so-

cial. 

Identificar e faz uso da 

escrita (alfanumérica) 

como registro e eviden-

cia da identidade pes-

soal e dos papeis e 

responsabilidades rela-

cionadas à família, à 

escola e à comuni-

dade. 

 

Reconhecer o registro 

alfanumérico como 
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(EF01HI07) Identificar mu-

danças e permanências nas 

formas de organização fami-

liar.  

 

(EF01HI08) Reconhecer o 

significado das comemora-

ções e festas escolares, dife-

renciando-as das datas festi-

vas comemoradas no âmbito 

familiar ou da comunidade. 

produto da história hu-

mana. 

 

 

 

 

 

2.6.3 QUADRO ORGANIZADOR HISTÓRIA:  2º ANO 

HISTÓRIA – 2º ANO 

 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETO DE 

 CONHECIMENTO 

 

HABILIDADES 

CRITÉRIOS DE  

AVALIAÇÃO 

 

A 

 comuni-

dade e  

seus 

 registros 

 

A noção do “Eu” e do 

“Outro”: comunidade, 

convivências e  

interrelações entre 

pessoas. 

 

 

A noção do “Eu” e do 

“Outro”: registros de 

experiências pesso-

ais e da comunidade 

no tempo e no es-

paço. 

 

 

 

 

Formas de registrar e 

narrar histórias (mar-

cos de memória ma-

teriais e imateriais). 

 

O tempo como me-

dida 

 

(EF02HI01) Reconhecer es-

paços de sociabilidade e iden-

tificar os motivos que aproxi-

mam e separam as pessoas 

em diferentes grupos sociais 

ou de parentesco.  

 

(EF02HI02) Identificar e des-

crever práticas e papéis soci-

ais que as pessoas exercem 

em diferentes comunidades. 

  

(EF02HI03) Selecionar situa-

ções cotidianas que remetam 

à percepção de mudança, 

pertencimento e memória. 

 

(EF02HI04) Selecionar e 

compreender o significado de 

objetos e documentos pesso-

ais como fontes de memórias 

e histórias nos âmbitos pes-

soal, familiar, escolar e comu-

nitário. 

 

Reconhecer o espaço 

na comunidade escolar 

e familiar. 

 

Reconhecer as diferen-

tes constituições soci-

ais. 

 

Identificar e reconhecer 

fatos de sua vida cotidi-

ana do antes, durante e 

depois. 

 

Relacionar os diferen-

tes papéis sociais e as 

pessoas que exercem 

nas diferentes comuni-

dades que se 

remetem. 

 

Identificar e descrever 

práticas e papéis soci-

ais que as pessoas 

exercem em diferentes 

contextos e comunida-

des locais. 
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Perceber questões es-

pecíficas da comuni-

dade, mudanças. 

 

As formas 

de  

registrar as 

experiên-

cias da  

comunidade 

 

As fontes: relatos 

orais, objetos, ima-

gens (pinturas, foto-

grafias, vídeos), músi-

cas, escrita, tecnolo-

gias digitais de infor-

mação e comunica-

ção e inscrições nas 

paredes, ruas e espa-

ços sociais. 

 

(EF02HI05) Selecionar obje-

tos e documentos pessoais e 

de grupos próximos ao seu 

convívio e compreender sua 

função, seu uso e seu signifi-

cado. 

 

(EF02HI06) Identificar e orga-

nizar, temporalmente, fatos 

da vida cotidiana, usando no-

ções relacionadas ao tempo 

(antes, durante, ao mesmo 

tempo e depois).  

 

(EF02HI07) Identificar e utili-

zar diferentes marcadores do 

tempo presentes na comuni-

dade, como relógio e calendá-

rio. 

 

(EF02HI08) Compilar histó-

rias da família e/ou da comu-

nidade registradas em dife-

rentes fontes.  

 

(EF02HI09) Identificar objetos 

e documentos pessoais que 

remetam à própria experiên-

cia no âmbito da família e/ou 

da comunidade, discutindo as 

razões pelas quais alguns ob-

jetos são preservados e ou-

tros são descartados. 

 

Reconhecer as diferen-

ças entre antigo e o 

novo no processo his-

tórico da família e co-

munidade. 

 

Utilizar conhecimento 

básico da ordem crono-

lógica dos fatos históri-

cos. 

 

Identificar as mudan-

ças ocorridas ao longo 

da vida. 

 

Saber se situar histori-

camente nas recorda-

ções de sua família. 

 

Reconhecer a impor-

tância de cada um na 

sociedade. 

 

Identificar e utilizar 

marcadores de tempo 

como, relógios, calen-

dários referentes a 

tempo e organização 

de dia/hora/semana/ 

mês/ano/década. 

 

Diferenciar e compre-

ender como se formam 

os grupos sociais, res-

peitando as diferenças. 

 

Identificar, selecionar e 

organizar registros de 

diferentes fontes para 

entender a parte do 
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processo histórico da 

família e da comuni-

dade. 

 

Identificar objetos e fa-

tos do processo e das 

fases da vida pessoal e 

familiar. 

 

Compreender a fun-

ção, uso e significado 

de objetos e documen-

tos pessoais e grupos 

de seu convívio. 

 

Valorizar e entender os 

documentos históricos 

e de memória en-

quanto construção his-

tórica. 

 

Reconhecer a impor-

tância dos documentos 

históricos. 

 

 

O trabalho  

e a  

sustentabili-

dade na 

 comuni-

dade 

 

A sobrevivência e a 

relação com a natu-

reza. 

 

(EF02HI11) Identificar impac-

tos no ambiente causados pe-

las diferentes formas de tra-

balho existentes na comuni-

dade em que vive. 

 

Reconhecer as diferen-

tes medidas do tempo. 

 

Identificar as diferentes 

formas de trabalho, 

bem como seus signifi-

cados, especificidades, 

importância e impactos 

causados pelas dife-

rentes ações humanas 

na vida em sociedade. 

 

Reconhecer diferentes 

formas de trabalho 

existentes na comuni-

dade em que vive e 

identificar seus impac-

tos no ambiente. 
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2.6.4 QUADRO ORGANIZADOR HISTÓRIA:  3º ANO 

HISTÓRIA – 3º ANO 

 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETO DE  

CONHECIMENTO 

 

HABILIDADE 

CRITÉRIOS DE  

AVALIAÇÃO 

 

As pessoas 

e os grupos 

que 

 compõem a 

cidade e o 

município 

 

O “Eu”, o “Outro” e os di-

ferentes grupos sociais 

e étnicos que compõem 

a cidade e os municí-

pios: os desafios soci-

ais, culturais e ambien-

tais do lugar onde vive. 

 

Os patrimônios históri-

cos e culturais da ci-

dade e/ou do município 

em que vive. 

 

(EF03HI01) Identificar os 

grupos populacionais que 

formam a cidade, o municí-

pio e a região, as relações 

estabelecidas entre eles e 

os eventos que marcam a 

formação da cidade, como 

fenômenos migratórios (vida 

rural/vida urbana), desmata-

mentos, estabelecimento de 

grandes empresas etc.  

 

(EF03HI02) Selecionar, por 

meio da consulta de fontes 

de diferentes naturezas, e 

registrar acontecimentos 

ocorridos ao longo do tempo 

na cidade ou região em que 

vive.  

 

(EF03HI03) Identificar e 

comparar pontos de vista em 

relação a eventos significati-

vos do local em que vive, as-

pectos relacionados a condi-

ções sociais e à presença de 

diferentes grupos sociais e 

culturais, com especial des-

taque para as culturas afri-

canas, indígenas e de mi-

grantes. 

 

Identificar e conhecer 

os diferentes grupos 

que constituem nossa 

cidade ao longo do 

tempo. 

 

Compreender a ideia 

de identidade pessoal, 

histórica e social 

usando a leitura e a 

escrita como ferra-

mentais simbólicas 

para construção do 

conhecimento. 

 

Utilizar a pesquisa 

para conhecer através 

dos dados oficiais e 

não oficiais sobre a 

população, produção 

e econômica sobre o 

município. 

 

O lugar em 

que vive 

 

A produção dos marcos 

da memória: os lugares 

de memória (ruas, pra-

ças, escolas, monu-

mentos, museus etc.) 

 

 

(EF03HI04) Identificar os pa-

trimônios históricos e cultu-

rais de sua cidade ou região 

e discutir as razões culturais, 

sociais e políticas para que 

assim sejam considerados.  

 

 

Reconhecer os grupos 

de convívio social a 

que pertence, sa-

bendo caracteriza-los 

(Família, Étnicos cul-

turais, escolares, reli-

giosos etc...). 
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A produção dos marcos 

da memória: formação 

cultural da população. 

 

 

A produção dos marcos 

da memória: a cidade e 

o campo, aproximações 

e diferenças. 

(EF03HI05) Identificar os 

marcos históricos do lugar 

em que vive e compreender 

seus significados.  

 

(EF03HI06) Identificar os re-

gistros de memória na ci-

dade (nomes de ruas, monu-

mentos, edifícios etc.), dis-

cutindo os critérios que ex-

plicam a escolha desses no-

mes. 

 

Perceber e identificar 

marcos históricos e 

significado dos regis-

tros da memória 

 

A noção de 

espaço  

público e 

privado 

 

A cidade, seus espaços 

públicos e privados e 

suas áreas de conser-

vação ambiental. 

 

 

 

 

A cidade e suas ativida-

des: trabalho, cultura e 

lazer. 

 

(EF03HI07) Identificar se-

melhanças e diferenças 

existentes entre comunida-

des de sua cidade ou região, 

e descrever o papel dos dife-

rentes grupos sociais que as 

formam.  

 

(EF03HI08) Identificar mo-

dos de vida na cidade e no 

campo no presente, compa-

rando-os com os do pas-

sado. 

  

(EF03HI09) Mapear os es-

paços públicos no lugar em 

que vive (ruas, praças, esco-

las, hospitais, prédios da 

Prefeitura e da Câmara de 

Vereadores etc.) e identificar 

suas funções.  

 

(EF03HI10) Identificar as di-

ferenças entre o espaço do-

méstico, os espaços públi-

cos e as áreas de conserva-

ção ambiental, compreen-

dendo a importância dessa 

distinção. 

  

(EF03HI11) Identificar dife-

renças entre formas de 

 

Diferenciar dentro da 

comunidade diferen-

tes grupos étnicos cul-

turais. 

 

Reconhecer o pro-

cesso de formação 

histórica dos povos e o 

espaço ocupado. 

 

Identificar as transfor-

mações ocorridas 

dentro do bairro e mu-

nicípio onde vive. 

 

Selecionar por meio 

da consulta de fontes 

de diferentes nature-

zas, e registrar acon-

tecimentos ocorridos 

ao longo do tempo. 

 

Perceber e relacionar 

o trabalho e os modos 

de vida do campo e ci-

dade comparados a 

outros tempos. 

 

Descrever diferenças 

entre espaço rural e 

urbano. 
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trabalho realizadas na ci-

dade e no campo, conside-

rando também o uso da tec-

nologia nesses diferentes 

contextos.  

 

(EF03HI12) Comparar as re-

lações de trabalho e lazer do 

presente com as de outros 

tempos e espaços, anali-

sando mudanças e perma-

nências. 

Diferenciar formas de 

trabalho rurais e urba-

nos. 

 

Esquematizar, diag-

nosticar e ser capaz 

de identificar relações 

de campo e cidade e 

as culturas 

 

Observar se compre-

ende corretamente os 

acontecimentos de 

sua cidade. 

 

2.6.5 QUADRO ORGANIZADOR HISTÓRIA:  4º ANO 

HISTÓRIA – 4º ANO 

 

UNIDADE  

TEMÁTICA 

OBJETO DE  

CONHECIMENTO 

HABILIDADES CRITÉRIOS DE  

AVALIAÇÃO 

 

Transformações 

e permanências 

nas trajetórias 

dos grupos  

humanos 

 

A ação das pes-

soas, grupos soci-

ais e comunidades 

no tempo e no es-

paço: nomadismo, 

agricultura, escrita, 

navegações, indús-

tria, entre outras. 

 

O passado e o pre-

sente: a noção de 

permanência e as 

lentas transforma-

ções sociais e cul-

turais. 

 

(EF04HI01) Reconhecer a 

história como resultado da 

ação do ser humano no 

tempo e no espaço, com 

base na identificação de 

mudanças e permanências 

ao longo do tempo.  

 

(EF04HI02) Identificar mu-

danças e permanências ao 

longo do tempo, discutindo 

os sentidos dos grandes 

marcos da história da hu-

manidade (nomadismo, de-

senvolvimento da agricul-

tura e do pastoreio, criação 

da indústria etc.).  

 

(EF04HI03) Identificar as 

transformações ocorridas 

na cidade ao longo do 

tempo e discutir suas inter-

ferências nos modos de 

 

Reconhecer a história 

de reciprocidade e suas 

mudanças ao longo do 

tempo, identificando as 

mudanças e transforma-

ções ocorridas na ci-

dade e os modos de 

vida. 

 

Compreender os fatos 

históricos e identificar 

as transformações atra-

vés do tempo. 

 

Identificar mudanças e 

permanências ao longo 

do tempo, discutindo o 

sentido dos marcos na 

história. 

 

Identificar mudanças e 

permanências ao longo 
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vida de seus habitantes, to-

mando como ponto de par-

tida o presente.  

 

(EF04HI04) Identificar as 

relações entre os indivíduos 

e a natureza e discutir o sig-

nificado do nomadismo e da 

fixação das primeiras comu-

nidades humanas.  

 

(EF04HI05) Relacionar os 

processos de ocupação do 

campo a intervenções na 

natureza, avaliando os re-

sultados dessas   interven-

ções. 

do tempo ocorridas na 

cidade. 

 

Reconhecer o processo 

evolutivo de tempo e es-

paço na construção do 

país. 

 

Identificar as transfor-

mações dos modos de 

vida de dos habitantes 

da cidade, tomando 

como ponto de partida o 

presente. 

 

Identificar as diversas 

transformações ocorri-

das na cidade ao longo 

do tempo. 

 

Reconhecer o processo 

evolutivo da indústria e 

comércio, suas transfor-

mações e a influência 

na vida cotidiana. 

 

Conhecer a formação 

do povo brasileiro (Ét-

nico) sua importância e 

interferência na natu-

reza. 

 

Identificar a compreen-

são do papel de cada 

um no processo de 

transformação do meio 

em que vive. 

 

Reconhecer a importân-

cia de relação entre ser 

humano e o meio ambi-

ente. 

 

Circulação de 

pessoas,  

 

A circulação de 

pessoas e as 

 

(EF04HI06) Identificar as 

transformações ocorridas 

 

Identifica as transforma-

ções ocorridas nos 
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produtos e  

culturas 

transformações no 

meio natural. 

 

A invenção do co-

mércio e a circula-

ção de produtos. 

 

As rotas terrestres, 

fluviais e marítimas 

e seus impactos 

para a formação de 

cidades e as trans-

formações do meio 

natural. 

 

O mundo da tecno-

logia: a integração 

de pessoas e as ex-

clusões sociais e 

culturais. 

nos processos de desloca-

mento das pessoas e mer-

cadorias, analisando as for-

mas de adaptação ou mar-

ginalização.  

 

(EF04HI07) Identificar e 

descrever a importância 

dos caminhos terrestres, 

fluviais e marítimos para a 

dinâmica da vida comercial. 

  

(EF04HI08) Identificar as 

transformações ocorridas 

nos meios de comunicação 

(cultura oral, imprensa, rá-

dio, televisão, cinema, inter-

net e demais tecnologias di-

gitais de informação e co-

municação) e discutir seus 

significados para os diferen-

tes grupos ou estratos soci-

ais. 

processos de desloca-

mento das pessoas e 

mercadorias na forma-

ção do município e pais. 

 

Analisa as formas de 

adaptação ou marginali-

zação nos processos de 

deslocamento das pes-

soas 

 

Identifica e descreve so-

bre a importância dos 

caminhos terrestres, flu-

viais e marítimos para 

a dinâmica da vida hu-

mana. 

 

Conhece a importância 

da bacia do Prata, do 

Oceano Atlântico, das 

ferrovias (RS a SP) e as 

estradas gerais e rodo-

vias na circulação de 

humanos e mercadorias 

na região e no país. 

 

Entende as mudanças 

ocorridas nos meios de 

transporte ao longo do 

tempo. 

 

As questões 

históricas  

relativas às 

 migrações 

 

O surgimento da 

espécie humana no 

continente africano 

e sua expansão 

pelo mundo. 

  

Os processos mi-

gratórios para a for-

mação do Brasil: os 

grupos indígenas, a 

presença portu-

guesa e a diáspora 

 

(EF04HI09) Identificar as 

motivações dos processos 

migratórios em diferentes 

tempos e espaços e avaliar 

o papel desempenhado 

pela migração nas regiões 

de destino. 

  

(EF04HI10) Analisar dife-

rentes fluxos populacionais 

e suas contribuições para a 

formação da sociedade bra-

sileira. 

 

Compreender o pro-

cesso evolutivo e migra-

tório humano. 

 

Perceber e analisar a in-

fluência do processo mi-

gratório ao longo do 

tempo na formação da 

sociedade brasileira. 

 

Identificar e utilizar na 

vivencia cotidiana os 

meios de comunicação 
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forçada dos africa-

nos. 

  

Os processos mi-

gratórios do final do 

século XIX e início 

do século XX no 

Brasil. 

  

As dinâmicas inter-

nas de migração no 

Brasil a partir dos 

anos 1960. 

  

(EF04HI11) Analisar, na so-

ciedade em que vive, a 

existência ou não de mu-

danças associadas à migra-

ção (interna e internacional) 

disponíveis tradicionais 

e tecnológicos. 

 

Analisar e entender os 

motivos e processo as-

sociadas a migração 

Internacional atual. 

 

Perceber a construção 

da cidadania do mi-

grante/imigrante ao 

longo do tempo na po-

pulação do Brasil. 

 

Compreender a impor-

tância da migração para 

formação da sociedade 

especialmente no conti-

nente americano.  

 

Conhecer as evidências 

do caminho do  

Peabiruotas indígenas 

na região Sul. 

 

Identificar situações que 

geram processos de mi-

gração. 

 

Reconhecer a importân-

cia da relação do ser hu-

mano com o meio ambi-

ente. 

 

Identifica as mudanças 

ocorridas ao longo do 

tempo na ação do home 

sobre a natureza. 

 

Entender que boa parte 

dos habitantes do muni-

cípio, Estado e país são 

descendentes de imi-

grantes. 
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2.6.6 QUADRO ORGANIZADOR HISTÓRIA:  5º ANO 

HISTÓRIA – 5º ANO 

 

UNIDADE  

TEMÁTICA 

OBJETO DE  

CONHECIMENTO 

HABILIDADE CRITÉRIOS DE 

 AVALIAÇÃO 

 

Povos e  

culturas: meu 

lugar no mundo 

e meu grupo  

social 

 

O que forma um 

povo: do noma-

dismo aos primei-

ros povos sedenta-

rizados. 

  

As formas de orga-

nização social e 

política: a noção de 

Estado. 

  

O papel das religi-

ões e da cultura 

para a formação 

dos povos antigos. 

 

Cidadania, diversi-

dade cultural e res-

peito às diferenças 

sociais, culturais e 

históricas 

 

(EF05HI01) Identificar os 

processos de formação das 

culturas e dos povos, rela-

cionando-os com o espaço 

geográfico ocupado. 

  

(EF05HI02) Identificar os 

mecanismos de organiza-

ção do poder político com 

vistas à compreensão da 

ideia de Estado e/ou de ou-

tras formas de ordenação 

social.  

 

(EF05HI03) Analisar o pa-

pel das culturas e das reli-

giões na composição iden-

titária dos povos antigos.  

 

(EF05HI04) Associar a no-

ção de cidadania com os 

princípios de respeito à di-

versidade, à pluralidade e 

aos direitos humanos.  

 

(EF05HI05) Associar o 

conceito de cidadania à 

conquista de direitos dos 

povos e das sociedades, 

compreendendo-o como 

conquista histórica. 

 

Perceber que a forma-

ção de diferentes cultu-

ras e povos se deu atra-

vés da exploração 

territorial. 

  

Identificar os mecanis-

mos de organização do 

poder político com vistas 

à compreensão da ideia 

de Estado e/ou de outras 

formas de ordenação so-

cial. 

 

Compreender a forma-

ção histórica do Estado 

brasileiro e o conceito de 

Estado moderno. 

 

Diferenciar as relações 

de poder e outras formas 

de ordenação social. 

 

Compreender a organi-

zação político-social em 

diferentes tempos. 

 

Identificar e entender as 

funções dos poderes 

legislativo, executivo e 

judiciário. 

 

Perceber mecanismos e 

relações de poder do 

estado. 

 

Entender a construção 

histórica do conceito de 

cidadania na relação 
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com a diversidade e plu-

ralidade. 

 

Registros da 

história:  

linguagens e 

culturas 

 

As tradições orais 

e a valorização da 

memória  

 

O surgimento da 

escrita e a noção 

de fonte para a 

transmissão de sa-

beres, culturas e 

histórias  

 

Os patrimônios 

materiais e imateri-

ais da humanidade 

 

(EF05HI06) Comparar o 

uso de diferentes lingua-

gens e tecnologias no pro-

cesso de comunicação e 

avaliar os significados soci-

ais, políticos e culturais atri-

buídos a elas. 

  

(EF05HI07) Identificar os 

processos de produção, hi-

erarquização e difusão dos 

marcos de memória e dis-

cutir a presença e/ou a au-

sência de diferentes grupos 

que compõem a sociedade 

na nomeação desses mar-

cos de memória.  

 

(EF05HI08) Identificar for-

mas de marcação da pas-

sagem do tempo em distin-

tas sociedades, incluindo 

os povos indígenas originá-

rios e os povos africanos.  

 

(EF05HI09) Comparar pon-

tos de vista sobre temas 

que impactam a vida cotidi-

ana no tempo presente, por 

meio do acesso a diferen-

tes fontes, incluindo orais. 

 

(EF05HI10) Inventariar os 

patrimônios materiais e 

imateriais da humanidade e 

analisar mudanças e per-

manências desses patrimô-

nios ao longo do tempo. 

 

Conhecer marcos histó-

ricos na construção 

dos direitos dos povos. 

 

Comparar as diferentes 

linguagens e tecnologias 

no processo de comuni-

cação. 

 

Saber utilizar os meios 

de comunicação a seu 

favor com responsabili-

dade. 

 

Perceber mecanismos e 

relações de poder do 

estado. 

 

Identificar as hierar-

quias, processos de 

construção das memó-

rias. 

 

Entender os processos 

de produção 

  

Perceber a importância 

da produção, preserva-

ção e valorização das 

memórias. 

 

Compreender a diversi-

dade cultural no estado 

de SC e no contexto na-

cional e suas contribui-

ções a formação e trans-

missão dos saberes às 

gerações mais jovens. 
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2.6.7 QUADRO ORGANIZADOR HISTÓRIA:  6º ANO 

HISTÓRIA – 6º ANO 

 

UNIDADE 

 TEMÁTICA 

OBJETO DE 

 CONHECIMENTO 

HABILIDADE CRITÉRIOS DE 

 AVALIAÇÃO 

 

História: 

tempo, espaço 

e formas de 

registros 

 

A questão do 

tempo, sincronias 

e diacronias: refle-

xões sobre o sen-

tido das cronolo-

gias. 

 

Formas de registro 

da história e da 

produção do co-

nhecimento histó-

rico. 

 

 

 

As origens da hu-

manidade, seus 

deslocamentos e 

os processos de 

sedentarização. 

 

(EF06HI01) Identificar dife-

rentes formas de compreen-

são da noção de tempo e de 

periodização dos processos 

históricos (continuidades e 

rupturas).  

 

(EF06HI02) Identificar a gê-

nese da produção do saber 

histórico e analisar o signifi-

cado das fontes que origina-

ram determinadas formas de 

registro em sociedades e 

épocas distintas. 

 

(EF06HI03) Identificar as hi-

póteses científicas sobre o 

surgimento da espécie hu-

mana e sua historicidade e 

analisar os significados dos 

mitos de fundação.  

 

(EF06HI04) Conhecer as te-

orias sobre a origem do ho-

mem americano.  

 

(EF06HI05) Descrever modi-

ficações da natureza e da 

paisagem realizadas por di-

ferentes tipos de sociedade, 

com destaque para os povos 

indígenas originários e po-

vos africanos, e discutir a na-

tureza e a lógica das trans-

formações ocorridas.  

 

 

Identificar diferentes for-

mas de compreensão da 

noção de tempo e de pe-

riodização dos proces-

sos históricos (continui-

dades e rupturas). 

 

Identificar a gênese da 

produção do saber histó-

rico e analisar o signifi-

cado das fontes que ori-

ginaram determinadas 

formas de registro em 

sociedades e épocas 

distintas. 

 

Identificar aspectos rela-

cionando formas de re-

gistro das sociedades 

antigas na África, no Ori-

ente Médio e nas Améri-

cas, distinguindo alguns 

significados presentes 

na cultura material e tra-

dição oral destas socie-

dades. 

 

Formular Hipóteses so-

bre o desenvolvimento 

da Espécie humana 

 

Identificar as hipóteses 

científicas sobre o de-

senvolvimento da espé-

cie humana e sua histo-

ricidade e analisar os 

significados dos mitos 

de fundação. 
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Conhecer teorias sobre 

a origem do homem 

americano. 

 

Identificar contradições, 

aproximações, divergên-

cias e convergências 

nas diferentes as hipóte-

ses científicas sobre o 

desenvolvimento da es-

pécie humana e teorias 

sobre a origem do ho-

mem americano 

 

Identificar e reconhecer 

a natureza como ele-

mento preponderante na 

estruturação histórica 

dos povos. 

 

A invenção  

do mundo 

clássico e o 

contraponto 

com outras  

sociedades 

 

Povos da Antigui-

dade na África 

(egípcios), no Ori-

ente Médio (meso-

potâmicos) e nas 

Américas (pré-co-

lombianos). 

 

Os povos indíge-

nas originários do 

atual território bra-

sileiro e seus hábi-

tos culturais e soci-

ais. 

 

O Ocidente Clás-

sico: aspectos da 

cultura na Grécia e 

em Roma 

 

(EF06HI06) Identificar geo-

graficamente as rotas de po-

voamento no território ameri-

cano. 

 

(EF06HI07) Identificar as-

pectos e formas de registro 

das sociedades antigas na 

África, no Oriente Médio e 

nas Américas, distinguindo 

alguns significados presen-

tes na cultura material e na 

tradição oral dessas socie-

dades.  

 

(EF06HI08) Identificar os es-

paços territoriais ocupados e 

os aportes culturais, científi-

cos, sociais e econômicos 

dos astecas, maias e incas e 

dos povos indígenas de di-

versas regiões brasileiras. 

 

(EF06HI09) Discutir o con-

ceito de Antiguidade  

 

Identificar os espaços 

territoriais ocupados e 

os aportes culturais, ci-

entíficos, sociais e 

econômicos dos aste-

cas, maias e incas e dos 

povos indígenas de di-

versas regiões Brasilei-

ras. 

 

Compreender as dife-

rentes interações com a 

natureza e a diversidade 

cultural e social dos As-

tecas, Maias, Incas e 

dos povos indígenas de 

diversas regiões brasi-

leiras. 

 

Apreender e refletir so-

bre o limite na tradição 

ocidental, assim como 

os impactos sobre ou-

tras sociedades e cultu-

ras. 
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Clássica, seu alcance e li-

mite na tradição ocidental, 

assim como os impactos so-

bre outras sociedades e cul-

turas.  

 

(EF06HI10) Explicar a for-

mação da Grécia Antiga, 

com ênfase na formação. 

 

Explicar e Caracterizar a 

formação da Grécia An-

tiga, com ênfase na for-

mação da pólis e nas 

transformações políti-

cas, sociais e culturais, e 

da Roma Antiga e suas 

configurações sociais e 

políticas nos períodos 

monárquico e republi-

cano.  

Lógicas de  

organização 

política 

As noções de cida-

dania e política na 

Grécia e em 

Roma:  

 

Domínios e expan-

são das culturas 

grega e romana.  

 

Significados do 

conceito de “impé-

rio” e as lógicas de 

conquista, conflito 

e negociação 

dessa forma de or-

ganização política. 

 

As diferentes for-

mas de organiza-

ção política na 

África: reinos, im-

périos, cidades-es-

tados e socieda-

des linhageiras ou 

aldeias. 

 

A passagem do 

mundo antigo para 

o mundo medieval. 

A fragmentação do 

poder político na 

Idade Média.  

 

(EF06HI11) Caracterizar o 

processo de formação da 

Roma Antiga e suas configu-

rações sociais e políticas nos 

períodos monárquico e repu-

blicano.  

 

(EF06HI12) Associar o con-

ceito de cidadania a dinâmi-

cas de inclusão e exclusão 

na Grécia e Roma antigas.  

 

(EF06HI13) Conceituar “im-

pério” no mundo antigo, com 

vistas à análise das diferen-

tes formas de equilíbrio e de-

sequilíbrio entre as partes 

envolvidas.  

 

(EF06HI14) Identificar e ana-

lisar diferentes formas de 

contato, adaptação ou exclu-

são entre populações em di-

ferentes tempos e espaços.  

 

(EF06HI15) Descrever as di-

nâmicas de circulação de 

pessoas, produtos e culturas 

no Mediterrâneo e seu signi-

ficado. 

Associar, comparar e di-

ferenciar o conceito de 

cidadania a dinâmicas 

de inclusão e exclusão 

na Grécia e Roma anti-

gas, com a atual no Bra-

sil. 

 

Conceituar império no 

mundo antigo, com vis-

tas à análise das diferen-

tes formas de equilíbrio 

e desequilíbrio entre as 

partes envolvidas. 

 

Identificar e analisa dife-

rentes formas de con-

tato, adaptação ou ex-

clusão entre populações 

em diferentes tempos e 

espaços. 

 

Descrever as dinâmicas 

de circulação de pes-

soas, produtos e cultu-

ras no Mediterrâneo e 

seu significado. 
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O Mediterrâneo 

como espaço de 

interação entre as 

sociedades da Eu-

ropa, da África e do 

Oriente Médio. 

 

Trabalho e  

formas de 

 organização 

social e  

cultural 

 

Senhores e servos 

no mundo antigo e 

no medieval Escra-

vidão e trabalho li-

vre em diferentes 

temporalidades e 

espaços (Roma 

Antiga, Europa 

medieval e África). 

 

Lógicas comerciais 

na Antiguidade ro-

mana e no mundo 

medieval. 

 

O papel da religião 

cristã, dos mostei-

ros e da cultura na 

Idade Média. 

 

O papel da mulher 

na Grécia e em 

Roma, e no perí-

odo medieval. 

 

(EF06HI16) Caracterizar e 

comparar as dinâmicas de 

abastecimento e as formas 

de organização do trabalho e 

da vida social em diferentes 

sociedades e períodos, com 

destaque para as relações 

entre senhores e servos.  

 

(EF06HI17) Diferenciar es-

cravidão, servidão e trabalho 

livre no mundo antigo.  

 

(EF06HI18) Analisar o papel 

da religião cristã na cultura e 

nos modos de organização 

social no período medieval.  

 

(EF06HI19) Descrever e 

analisar os diferentes papéis 

sociais das mulheres no 

mundo antigo e nas socieda-

des medievais. 

 

Caracterizar e comparar 

as dinâmicas de abaste-

cimento e as formas de 

organização do trabalho 

e da vida social diferen-

ciando escravidão, ser-

vidão e trabalho livre no 

mundo antigo. 

 

Analisar o papel da reli-

gião cristã na cultura e 

nos modos de organiza-

ção social no período 

medieval. 

 

Descrever e analisar os 

diferentes papéis sociais 

das mulheres no mundo 

antigo e nas sociedades 

medievais. 

 

Selecionar diferentes re-

gistros, informações e 

materiais para elabora-

ção de narrativa sobre 

temas e conhecimentos 

históricos. 

 

Utilizar diferentes bases 

tecnológicas para fazer 

e socializar resultados 

de pesquisas. 

 

2.6.8 QUADRO ORGANIZADOR HISTÓRIA:  7º ANO 

HISTÓRIA – 7º ANO 

 

UNIDADE  OBJETO DE  HABILIDADE CRITÉRIOS DE 
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TEMÁTICA CONHECIMENTO  AVALIAÇÃO 

 

O mundo 

 moderno e a 

conexão entre 

sociedades 

africanas, 

 americanas e 

europeias 

 

A construção da 

ideia de moderni-

dade e seus im-

pactos na concep-

ção de História. 

 

A ideia de “Novo 

Mundo” ante o 

Mundo Antigo: per-

manências e rup-

turas de saberes e 

práticas na emer-

gência do mundo 

moderno. 

 

Saberes dos po-

vos africanos e 

pré-colombianos 

expressos na cul-

tura material e ima-

terial 

 

(EF07HI01) Explicar o signi-

ficado de “modernidade” e 

suas lógicas de inclusão e 

exclusão, com base em uma 

concepção europeia.  

 

(EF07HI02) Identificar cone-

xões e interações entre as 

sociedades do Novo Mundo, 

da Europa, da África e da 

Ásia no contexto das nave-

gações e indicar a complexi-

dade e as interações que 

ocorrem nos Oceanos Atlân-

tico, Índico e Pacífico.  

 

 

(EF07HI03) Identificar as-

pectos e processos específi-

cos das sociedades africa-

nas e americanas antes da 

chegada dos europeus, com 

destaque para as formas de 

organização social e o de-

senvolvimento de saberes e 

técnicas. 

 

Conhecer o significado 

de modernidade e suas 

lógicas de inclusão e ex-

clusão, com base em 

uma concepção euro-

peia. 

 

Argumentar e relacionar 

com fundamentação em 

informações e conheci-

mento a produção Histó-

rica explicando a ideia 

de modernidade e sua 

influência em diferentes 

sociedades. 

 

 

Situar e ordenar tempo-

ralmente, eventos da 

modernidade, relacio-

nando-os pelo viés da si-

multaneidade, reciproci-

dade ou diferenças com 

eventos em diferentes 

povos do globo. 

 

Identificar nos proces-

sos contemporâneos 

permanências e desdo-

bramentos de caracte-

rísticas da modernidade. 

 

Identificar conexões e in-

terações entre as socie-

dades do Novo Mundo, 

da Europa, da 

África e da Ásia no con-

texto das navegações e 

indicar a complexidade e 

as interações que ocor-

reram nos Oceanos 

Atlântico, Índico e Pací-

fico. 
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Humanismos, 

Renascimentos 

e o Novo 

Mundo 

 

Humanismos: uma 

nova visão de ser 

humano e de 

mundo. 

 

Renascimentos ar-

tísticos e culturais.  

 

Reformas religio-

sas: a cristandade 

fragmentada. 

 

As descobertas ci-

entíficas e a ex-

pansão marítima. 

 

(EF07HI04) Identificar as 

principais características 

dos Humanismos e dos Re-

nascimentos e analisar seus 

significados.  

 

(EF07HI05) Identificar e re-

lacionar as vinculações en-

tre as reformas religiosas e 

os processos culturais e so-

ciais do período moderno na 

Europa e na América.  

 

(EF07HI06) Comparar as 

navegações no Atlântico e 

no Pacífico entre os séculos 

XIV e XVI.  

 

Identificar as principais 

características dos Hu-

manismos e dos Renas-

cimentos e analisar 

seus significados. 

 

Identificar e relacionar 

as vinculações entre as 

reformas religiosas e os 

processos culturais e so-

ciais do período mo-

derno na Europa e na 

América 

 

Identificar conexões e in-

terações entre as 

sociedades do Novo 

Mundo, da Europa, da 

África e da Ásia no con-

texto das navegações e 

indicar a complexidade e 

as relações que ocorrem 

nos Oceanos Atlântico, 

Índico e Pacífico 

 

A organização 

do poder e as 

dinâmicas do 

mundo colonial 

americano 

 

A formação e o 

funcionamento das 

monarquias euro-

peias: a lógica da 

centralização polí-

tica e os conflitos 

na Europa. 

 

A conquista da 

América e as for-

mas de organiza-

ção política dos in-

dígenas e euro-

peus: conflitos, do-

minação e concili-

ação. 

 

A estruturação dos 

vice-reinos nas 

 

(EF07HI07) Descrever os 

processos de formação e 

consolidação das monar-

quias e suas principais ca-

racterísticas com vistas à 

compreensão das razões da 

centralização política.  

 

(EF07HI08) Descrever as 

formas de organização das 

sociedades americanas no 

tempo da conquista com vis-

tas à compreensão dos me-

canismos de alianças, con-

frontos e resistências.  

 

(EF07HI09) Analisar os dife-

rentes impactos da con-

quista europeia da América 

 

Descrever os processos 

de formação e consoli-

dação das monarquias e 

suas principais caracte-

rísticas. 

  

Compreender as razões 

e interesses da centrali-

zação política europeia. 

 

Compreender as influên-

cias para demais regiões 

mundiais do processo de 

centralização política 

europeia. 

 

Descrever as formas de 

organização das socie-

dades americanas no 
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Américas Resis-

tências indígenas, 

invasões e expan-

são na América 

portuguesa. 

para as populações amerín-

dias e identificar as formas 

de resistência.  

 

(EF07HI10) Analisar, com 

base em documentos históri-

cos, diferentes interpreta-

ções sobre as dinâmicas das 

sociedades americanas no 

período colonial. 

  

(EF07HI11) Analisar a for-

mação histórico-geográfica 

do território da América por-

tuguesa por meio de mapas 

históricos. 

 

(EF07HI12) Identificar a dis-

tribuição territorial da popu-

lação brasileira em diferen-

tes épocas, considerando a 

diversidade étnico-racial e 

étnico-cultural (indígena, 

africana, europeia e asiá-

tica). 

tempo da dominação eu-

ropeia com vistas à com-

preensão dos mecanis-

mos de alianças, con-

frontos e resistências. 

 

Analisar os diferentes 

impactos da invasão eu-

ropeia da América para 

as populações amerín-

dias e identificar as for-

mas de resistência. 

 

Analisar, com base em 

documentos históricos, 

diferentes interpreta-

ções sobre as dinâmicas 

das sociedades ameri-

canas no período colo-

nial. 

 

Lógicas 

 comerciais e 

mercantis da 

modernidade 

 

As lógicas mercan-

tis e o domínio eu-

ropeu sobre os 

mares e o contra-

ponto Oriental. 

 

As lógicas internas 

das sociedades 

africanas.  

 

As formas de orga-

nização das socie-

dades ameríndias. 

 

A escravidão mo-

derna e o tráfico de 

escravizados. 

 

 

(EF07HI13) Caracterizar a 

ação dos europeus e suas 

lógicas mercantis visando ao 

domínio no mundo atlântico. 

  

(EF07HI14) Descrever as di-

nâmicas comerciais das so-

ciedades americanas e afri-

canas e analisar suas intera-

ções com outras sociedades 

do Ocidente e do Oriente.  

 

(EF07HI15) Discutir o con-

ceito de escravidão moderna 

e suas distinções em relação 

ao escravismo antigo e à 

servidão medieval.  

 

 

Descrever as dinâmicas 

comerciais das socieda-

des americanas e africa-

nas e analisar suas inte-

rações com outras soci-

edades do Ocidente e do 

Oriente. 

 

Entender e confrontar o 

conceito de escravidão 

moderna e suas distin-

ções em relação ao es-

cravismo antigo e à ser-

vidão medieval. 

 

Analisar os mecanismos 

e as dinâmicas de co-

mércio de escravizados 

em suas diferentes 
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A emergência do 

capitalismo. 

(EF07HI16) Analisar os me-

canismos e as dinâmicas de 

comércio de escravizados 

em suas diferentes fases, 

identificando os agentes res-

ponsáveis pelo tráfico e as 

regiões e zonas africanas de 

procedência dos escraviza-

dos.  

 

(EF07HI17) Discutir as ra-

zões da passagem do mer-

cantilismo para o capita-

lismo. 

fases, identificando os 

agentes responsáveis 

pelo tráfico e as regiões 

e zonas africanas de 

procedência dos escra-

vizados. 

 

Caracterizar e diferen-

ciar sistema mercanti-

lista e o capitalista a par-

tir da forma de interação 

com a natureza e as re-

lações de trabalho. 

 

Conhecer e analisar os 

elementos constituintes 

do contexto de transição 

do sistema mercantilista 

para o capitalista. 

 

Selecionar e comparar 

diferentes registros, in-

formações e materiais 

de diferentes narrativas 

sobre temas e conheci-

mentos históricos. 

 

2.6.9 QUADRO ORGANIZADOR HISTÓRIA:  8º ANO 

HISTÓRIA – 8º ANO 

 

UNIDADE 

 TEMÁTICA 

OBJETO DE  

CONHECIMENTO 

HABILIDADE CRITÉRIOS DE 

 AVALIAÇÃO 

 

O mundo  

contemporâneo: 

o Antigo 

 Regime  

em crise 

 

A questão do ilu-

minismo e da ilus-

tração. 

 

As revoluções in-

glesas e os princí-

pios do libera-

lismo. 

 

Revolução Indus-

trial e seus 

 

(EF08HI01) Identificar os 

principais aspectos concei-

tuais do iluminismo e do li-

beralismo e discutir a rela-

ção entre eles e a organiza-

ção do mundo contemporâ-

neo. 

 

(EF08HI02) Identificar as 

particularidades político-so-

ciais da Inglaterra do século 

 

Identificar os principais as-

pectos conceituais do Ilu-

minismo e do liberalismo e 

balizar a relação entre eles 

e a organização do mundo 

contemporâneo. 

 

Identificar as particularida-

des político-sociais da In-

glaterra do século XVII con-

textualizando a Sociedade. 
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impactos na pro-

dução e circulação 

de povos, produ-

tos e culturas.  

 

Revolução Fran-

cesa e seus des-

dobramentos. 

 

Rebeliões na 

América portu-

guesa: as conjura-

ções mineira e 

baiana. 

XVII e analisar os desdobra-

mentos posteriores à Revo-

lução Gloriosa.  

 

(EF08HI03) Analisar os im-

pactos da Revolução Indus-

trial na produção e circula-

ção de povos, produtos e 

culturas. 

 

(EF08HI04) Identificar e re-

lacionar os processos da 

Revolução Francesa e seus 

desdobramentos na Europa 

e no mundo. 

 

(EF08HI05) Explicar os mo-

vimentos e as rebeliões da 

América portuguesa, articu-

lando as temáticas locais e 

suas interfaces com proces-

sos ocorridos na Europa e 

nas Américas. 

 

(EF08HI06) Aplicar os con-

ceitos de Estado, nação, ter-

ritório, governo e país para o 

entendimento de conflitos e 

tensões. 

 

Analisar os desdobramen-

tos posteriores à Revolu-

ção Gloriosa. 

 

Entender o contexto e ca-

racterísticas da Revolução 

Industrial, bem como identi-

ficar permanências deste 

evento na atualidade local. 

 

Analisar os impactos da 

Revolução Industrial na 

produção e circulação de 

povos, produtos e culturas. 

 

Identificar e relacionar os 

processos da Revolução 

Francesa e seus desdobra-

mentos na Europa e no 

mundo. 

 

Explicar os movimentos e 

as rebeliões da América 

portuguesa, articulando as 

temáticas locais e suas in-

terfaces com processos 

ocorridos na Europa e nas 

Américas. 

 

Conhecer e aplicar os con-

ceitos de Estado, nação, 

território, governo e país 

para o entendimento de 

conflitos e tensões. 

 

Os processos 

de  

independência 

nas Américas 

 

Independência 

dos Estados Uni-

dos da América In-

dependências na 

América espa-

nhola: 

  

A revolução dos 

escravizados em 

 

(EF08HI07) Identificar e 

contextualizar as especifici-

dades dos diversos proces-

sos de independência nas 

Américas, seus aspectos 

populacionais e suas confor-

mações territoriais.  

 

 

Identificar e contextualizar 

as especificidades dos di-

versos processos de inde-

pendência nas Américas, 

seus aspectos populacio-

nais e suas conformações 

territoriais. 
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São Domingo e 

seus múltiplos sig-

nificados e desdo-

bramentos: o caso 

do Haiti. 

 

Os caminhos até a 

independência do 

Brasil. A tutela da 

população indí-

gena, a escravi-

dão dos negros e 

a tutela dos egres-

sos da escravidão. 

(EF08HI08) Conhecer o 

ideário dos líderes dos mo-

vimentos independentistas e 

seu papel nas revoluções 

que levaram à independên-

cia das colônias hispano-

americanas. 

 

(EF08HI09) Conhecer as 

características e os princi-

pais pensadores do Pan-

americanismo.  

 

(EF08HI10) Identificar a Re-

volução de São Domingo 

como evento singular e des-

dobramento da Revolução 

Francesa e avaliar suas im-

plicações.  

 

(EF08HI11) Identificar e ex-

plicar os protagonismos e a 

atuação de diferentes gru-

pos sociais e étnicos nas lu-

tas de independência no 

Brasil, na América espa-

nhola e no Haiti.  

 

EF08HI12) Caracterizar a 

organização política e social 

no Brasil desde a chegada 

da Corte portuguesa, em 

1808, até 1822 e seus des-

dobramentos para a história 

política brasileira.  

 

(EF08HI13) Analisar o pro-

cesso de independência em 

diferentes países latino-

americanos e comparar as 

formas de governo neles 

adotadas. 

 

(EF08HI14) Discutir a noção 

da tutela dos grupos 

Conhecer o ideário dos lí-

deres dos movimentos In-

dependentistas e seu papel 

nas revoluções que leva-

ram à independência das 

colônias hispano-america-

nas. 

 

Conhecer as característi-

cas e os principais pensa-

dores do Pan america-

nismo. 

 

Identificar a Revolução de 

São Domingo como evento 

singular e desdobramento 

da Revolução Francesa e 

avaliar suas implicações. 

 

Identificar e explica os pro-

tagonismos e a atuação de 

diferentes grupos sociais e 

étnicos nas lutas de inde-

pendência no Brasil, na 

América espa-nhola e no 

Haiti. 

 

Caracterizar a organização 

política e social no Brasil 

desde a chegada da Corte 

portuguesa, em 1808, até 

1822 e seus desdobramen-

tos para a história política e 

econômica brasileira. 

 

Analisar o contexto euro-

peu no período da expul-

são da Família Real e Corte 

portuguesa. 

 

Caracterizar e analisar o 

processo de independência 

em diferentes países latino 

americanos e comparar as 
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indígenas e a participação 

dos negros na sociedade 

brasileira do final do período 

colonial, identificando per-

manências na forma de pre-

conceitos, estereótipos e vi-

olências sobre as popula-

ções indígenas e negras no 

Brasil e nas Américas. 

formas de governo neles 

adotadas. 

 

Analisar o contexto euro-

peu no período da expul-

são da Família Real e Corte 

portuguesa. 

 

Caracterizar e analisar o 

processo de independência 

em diferentes países latino 

americanos e comparar as 

formas de governo neles 

adotadas. 

 

Debater com argumenta-

ção com base em informa-

ções confiáveis a estrutura 

da tutela dos grupos indíge-

nas e a participação dos 

negros na sociedade brasi-

leira do final do período co-

lonial. 

 

Identificar permanências 

na forma de preconceitos, 

estereótipos e violências 

sobre as populações indí-

genas e negras no Brasil e 

nas Américas. 

 

O Brasil no  

século XIX 

 

Brasil: Primeiro 

Reinado O Perí-

odo Regencial e 

as contestações 

ao poder central. 

 

O Brasil do Se-

gundo Reinado: 

política e econo-

mia: 

  

A Lei de Terras e 

seus desdobra-

mentos na política 

 

(EF08HI15) Identificar e 

analisar o equilíbrio das for-

ças e os sujeitos envolvidos 

nas disputas políticas du-

rante o Primeiro e o Se-

gundo Reinado.  

 

(EF08HI16) Identificar, com-

parar e analisar a diversi-

dade política, social e regio-

nal nas rebeliões e nos mo-

vimentos contestatórios ao 

poder centralizado.  

 

 

Identificar e analisar o de-

sequilíbrio das forças e os 

sujeitos envolvidos nas dis-

putas políticas durante o 

Primeiro e o Segundo Rei-

nado. 

 

Identificar, comparar e ana-

lisar a diversidade política, 

social e regional nas rebe-

liões e nos movimentos 

contestatórios ao poder 

centralizado no Brasil Im-

pério. 
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do Segundo Rei-

nado. 

  

Territórios e fron-

teiras: a Guerra do 

Paraguai. 

 

O escravismo no 

Brasil do século 

XIX: plantations e 

revoltas de escra-

vizados, abolicio-

nismo e políticas 

migratórias no 

Brasil Imperial. 

 

Políticas de exter-

mínio do indígena 

durante o Império. 

 

A produção do 

imaginário nacio-

nal brasileiro: cul-

tura popular, re-

presentações vi-

suais, letras e o 

Romantismo no 

Brasil. 

(EF08HI17) Relacionar as 

transformações territoriais, 

em razão de questões de 

fronteiras, com as tensões e 

conflitos durante o Império.  

 

(EF08HI18) Identificar as 

questões internas e exter-

nas sobre a atuação do Bra-

sil na Guerra do Paraguai e 

discutir diferentes versões 

sobre o conflito.  

 

(EF08HI19) Formular ques-

tionamentos sobre o legado 

da escravidão nas Améri-

cas, com base na seleção e 

consulta de fontes de dife-

rentes naturezas.  

 

(EF08HI20) Identificar e re-

lacionar aspectos das estru-

turas sociais da atualidade 

com os legados da escravi-

dão no Brasil e discutir a im-

portância de ações afirmati-

vas. 

 

(EF08HI21) Identificar e 

analisar as políticas oficiais 

com relação ao indígena du-

rante o Império.  

 

(EF08HI22) Discutir o papel 

das culturas letradas, não 

letradas e das artes na pro-

dução das identidades no 

Brasil do século XIX. 

 

Conhecer tensões e confli-

tos que se desenrolaram 

durante o Brasil Império. 

 

Comparar e compreender 

as influências e o legado 

cultural da sociedade afro-

brasileira, incluindo as polí-

ticas de afirmação do es-

tado para com a população 

negra. 

 

Conhecer a história, contri-

buição cultural dos povos 

indígenas no Brasil, sua 

crise e ações afirmativas de 

estado. 

 

Relacionar as transforma-

ções territoriais, em razão 

de questões de fronteiras, 

com as tensões e conflitos 

durante o Império. 

 

Caracterizar e contextuali-

zar aspectos das relações 

entre os Estados Unidos da 

América, Inglaterra e a 

América Latina no século 

XIX. 

 

 

Configurações 

do mundo no 

século XIX 

 

Nacionalismo, re-

voluções e as no-

vas nações euro-

peias. 

 

 

(EF08HI23) Estabelecer re-

lações causais entre as ide-

ologias raciais e o determi-

nismo no contexto do impe-

rialismo europeu e seus im-

pactos na África e na Ásia.  

 

Compreender, diferenciar e 

problematizar o darwinismo 

social, eugenia e teoria he-

gemônicas no imperialismo 

e nacionalismo na África e 

Ásia. 
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Uma nova ordem 

econômica: as de-

mandas do capita-

lismo industrial e o 

lugar das econo-

mias africanas e 

asiáticas nas dinâ-

micas globais. 

 

Os Estados Uni-

dos da América e 

a América Latina 

no século XIX. 

 

O imperialismo 

europeu e a parti-

lha da África e da 

Ásia. 

 

Pensamento e cul-

tura no século 

XIX: darwinismo e 

racismo. 

 

O discurso civiliza-

tório nas Améri-

cas, o silencia-

mento dos sabe-

res indígenas e as 

formas de integra-

ção e destruição 

de comunidades e 

povos indígenas. 

A resistência dos 

povos e comuni-

dades indígenas 

diante da ofensiva 

civilizatória. 

 

(EF08HI24) Reconhecer os 

principais produtos, utiliza-

dos pelos europeus, proce-

dentes do continente afri-

cano durante o imperialismo 

e analisar os impactos sobre 

as comunidades locais na 

forma de organização e ex-

ploração econômica.  

 

(EF08HI25) Caracterizar e 

contextualizar aspectos das 

relações entre os Estados 

Unidos da América e a Amé-

rica Latina no século XIX.  

 

(EF08HI26) Identificar e 

contextualizar o protago-

nismo das populações lo-

cais na resistência ao impe-

rialismo na África e Ásia.  

 

(EF08HI27) Identificar as 

tensões e os significados 

dos discursos civilizatórios, 

avaliando seus impactos ne-

gativos para os povos indí-

genas originários e as popu-

lações negras nas Améri-

cas. 

 

Compreender e comparar 

as formas de dominação 

política e econômica do im-

perialismo europeu nas 

américas e seus impactos e 

consequências. 

 

Caracterizar e contextuali-

zar aspectos das relações 

entre os Estados Unidos da 

América e a América Latina 

no século XIX. 

 

Conhecer, Identificar e con-

textualizar o protagonismo 

das populações locais na 

resistência ao imperialismo 

na África e Ásia. 

 

Identificar as contradições, 

tensões e os significados 

dos discursos civilizatórios, 

avaliando seus impactos 

negativos para os povos 

indígenas originários e as 

populações negras nas 

Américas. 

 

Utilizar procedimentos de 

pesquisa para 

produzir sínteses. 

 

 

 

 

 

2.6.10 QUADRO ORGANIZADOR HISTÓRIA:  9º ANO 

HISTÓRIA – 9º ANO 

 

UNIDADE  

TEMÁTICA 

OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADE CRITÉRIOS DE  

AVALIAÇÃO 
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O nascimento da 

República no  

Brasil e os  

processos  

históricos até a 

metade do  

século XX 

 

Experiências repu-

blicanas e práticas 

autoritárias: as  

tensões e disputas 

do mundo contem-

porâneo  

 

A proclamação da 

República e seus 

primeiros desdobra-

mentos. 

 

A questão da inser-

ção dos negros no 

período republicano 

do pós-abolição. 

 

 Os movimentos so-

ciais e a imprensa 

negra; a cultura 

afro-brasileira como 

elemento de resis-

tência e superação 

das discriminações. 

 

Primeira República 

e suas característi-

cas.  

 

Contestações e di-

nâmicas da vida 

cultural no Brasil 

entre 1900 e 1930. 

 

O período varguista 

e suas contradições  

 

A emergência da 

vida urbana e a se-

gregação espacial. 

 

O trabalhismo e seu 

protagonismo polí-

tico.  

 

(EF09HI01) Descrever e 

contextualizar os princi-

pais aspectos sociais, cul-

turais, econômicos e polí-

ticos da emergência da 

República no Brasil.  

 

(EF09HI02) Caracterizar 

e compreender os ciclos 

da história republicana, 

identificando da história 

local e regional até 1954.  

 

(EF09HI03) Identificar os 

mecanismos de inserção 

dos negros na sociedade 

brasileira pós-abolição e 

avaliar os seus resulta-

dos.  

 

(EF09HI04) Discutir a im-

portância da participação 

da população negra na 

formação econômica, po-

lítica e social do Brasil.  

 

(EF09HI05) Identificar os 

processos de urbanização 

e modernização da socie-

dade brasileira e avaliar 

suas contradições e im-

pactos na região em que 

vive.  

 

 

 

(EF09HI06) Identificar e 

discutir o papel do traba-

lhismo como força polí-

tica, social e cultural no 

Brasil, em diferentes es-

calas (nacional, regional, 

cidade, comunidade).  

 

 

Caracterizar e diferenciar 

a estruturação político ad-

ministrativo do Brasil Im-

perial e os diferentes mo-

mentos do Brasil Republi-

cano. 

 

Descrever e contextuali-

zar os principais aspectos 

sociais, culturais, econô-

micos e políticos da emer-

gência da República no 

Brasil. 

 

Caracterizar e compreen-

der as diferentes fases da 

história republicana, suas 

permanências e rupturas, 

identificando particulari-

dades da história local e 

regional até 1954. 

 

Caracterizar as relações 

de trabalho, permanên-

cias e rupturas nos pri-

meiros 30 anos de Repú-

blica. 

 

Identificar os mecanismos 

de inserção e de exclusão 

dos negros na sociedade 

brasileira pós-abolição e 

avaliar os seus resulta-

dos. 

 

Conhecer os movimentos 

de resistência afro brasi-

leira nos primeiros anos 

de republicas e suas dife-

rentes manifestações 

como patrimônio material 

e imaterial dos povos 

do Brasil. 
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A questão indígena 

durante a República 

(até 1964). 

 

Anarquismo e pro-

tagonismo femi-

nino. 

(EF09HI07) Identificar e 

explicar, em meio a lógi-

cas de inclusão e exclu-

são, as pautas dos povos 

indígenas, no contexto re-

publicano (até 1964), e 

das populações afrodes-

cendentes.  

 

(EF09HI08) Identificar as 

transformações ocorridas 

no debate sobre as ques-

tões da diversidade no 

Brasil durante o século XX 

e compreender o signifi-

cado das mudanças de 

abordagem em relação ao 

tema.  

 

(EF09HI09) Relacionar as 

conquistas de direitos po-

líticos, sociais e civis à 

atuação de movimentos 

sociais. 

Debater a importância da 

participação da popula-

ção negra na formação 

econômica, política e so-

cial do Brasil. 

 

Identificar os processos 

de urbanização e moder-

nização da sociedade 

brasileira e avaliar suas 

contradições e impactos 

na região em que vive. 

 

Identificar e debater o pa-

pel do trabalhismo como 

força política, social e cul-

tural no Brasil, em diferen-

tes escalas (nacional, re-

gional, cidade, comuni-

dade). 

 

Identificar e explicar, em 

meio a lógicas de inclusão 

e exclusão, as pautas dos 

povos Indígenas, no con-

texto republicano (até 

1964), e das populações 

afrodescendentes. 

 

Identificar as transforma-

ções ocorridas no debate 

sobre as questões da di-

versidade no Brasil du-

rante o século XX e com-

preender o significado 

das mudanças de aborda-

gem em relação ao tema. 

Relacionar as conquistas 

de direitos políticos, soci-

ais e civis à atuação de 

movimentos sociais. 

 

Totalitarismos e 

conflitos mundiais 

 

O mundo em con-

flito: a Primeira 

Guerra Mundial. 

 

(EF09HI10) Identificar e 

relacionar as dinâmicas 

do capitalismo e suas 

 

Identificar e relacionar as 

dinâmicas do capitalismo 

e suas crises, aos 
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A questão da Pales-

tina. 

 

A Revolução 

Russa. 

 

A crise capitalista 

de 1929. 

 

A emergência do 

fascismo e do na-

zismo. 

 

A Segunda Guerra 

Mundial. 

 

Judeus e outras víti-

mas do holocausto. 

 

O colonialismo na 

África. 

 

As guerras mundi-

ais, a crise do colo-

nialismo e o ad-

vento dos naciona-

lismos africanos e 

asiáticos. 

 

A Organização das 

Nações Unidas 

(ONU) e a questão 

dos Direitos Huma-

nos. 

crises, os grandes confli-

tos mundiais e os conflitos 

vivenciados na Europa.  

 

(EF09HI11) Identificar as 

especificidades e os des-

dobramentos mundiais da 

Revolução Russa e seu 

significado histórico.  

 

(EF09HI12) Analisar a 

crise capitalista de 1929 e 

seus desdobramentos em 

relação à economia glo-

bal.  

 

(EF09HI13) Descrever e 

contextualizar os proces-

sos da emergência do fas-

cismo e do nazismo, a 

consolidação dos estados 

totalitários e as práticas 

de extermínio (como o ho-

locausto).  

 

(EF09HI14) Caracterizar 

e discutir as dinâmicas do 

colonialismo no conti-

nente africano e asiático e 

as lógicas de resistência 

das populações locais di-

ante das questões inter-

nacionais.  

 

(EF09HI15) Discutir as 

motivações que levaram à 

criação da Organização 

das Nações Unidas 

(ONU) no contexto do 

pós-guerra e os propósi-

tos dessa organização.  

 

(EF09HI16) Relacionar a 

Carta dos Direitos Huma-

nos ao processo de 

grandes conflitos mundi-

ais e os conflitos vivencia-

dos na Europa. 

 

Identificar as especificida-

des e os desdobramentos 

mundiais da Revolução 

Russa e seu significado 

histórico. 

 

Analisar a crise capitalista 

de 1929 e seus desdobra-

mentos em relação à eco-

nomia global. 

 

Descrever e contextuali-

zar os processos da 

emergência do fascismo 

e do nazismo, a consoli-

dação dos estados totali-

tários e as práticas de ex-

termínio (como o holo-

causto). 

 

Caracterizar e debater as 

dinâmicas do colonia-

lismo no continente afri-

cano e asiático e as lógi-

cas de resistência das po-

pulações locais diante 

das questões internacio-

nais. 

 

Debater as motivações 

que levaram à criação da 

Organização das Nações 

Unidas (ONU) no con-

texto do pós-guerra e os 

propósitos dessa organi-

zação. 

 

 

Relacionar a Carta dos 

Direitos Humanos ao pro-

cesso de afirmação dos 
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afirmação dos direitos 

fundamentais e de defesa 

da dignidade humana, va-

lorizando as instituições 

voltadas para a defesa 

desses direitos e para a 

identificação dos agentes 

responsáveis por sua vio-

lação. 

direitos fundamentais e 

de defesa da dignidade 

humana, valorizando as 

instituições voltadas para 

a defesa desses direitos e 

para a identificação dos 

agentes responsáveis por 

sua violação. 

 

Conhecer e relacionar a 

Carta do Direito da 

mulher com identificações 

e manifestações 

contra a permanência de 

processos sexistas 

nas sociedades. 

 

Modernização,  

ditadura civil- 

militar e  

redemocratização: 

o Brasil 

 após 1946 

 

O Brasil da era JK e 

o ideal de uma na-

ção moderna: a ur-

banização e seus 

desdobramentos 

em um país em 

transformação. 

 

Os anos 1960: re-

volução cultural? 

 

A ditadura civil-mili-

tar e os processos 

de resistência. 

 

As questões indí-

gena e negra e a di-

tadura.  

 

O processo de re-

democratização. 

 

A Constituição de 

1988 e a emancipa-

ção das cidadanias 

(analfabetos, indí-

genas, negros, jo-

vens etc.). 

 

(EF09HI17) Identificar e 

analisar processos soci-

ais, econômicos, culturais 

e políticos do Brasil a par-

tir de 1946.  

 

(EF09HI18) Descrever e 

analisar as relações entre 

as transformações urba-

nas e seus impactos na 

cultura brasileira entre 

1946 e 1964 e na produ-

ção das desigualdades re-

gionais e sociais.  

 

(EF09HI19) Identificar e 

compreender o processo 

que resultou na ditadura 

civil-militar no Brasil e dis-

cutir a emergência de 

questões relacionadas à 

memória e à justiça sobre 

os casos de violação dos 

direitos humanos.  

 

(EF09HI20) Discutir os 

processos de resistência 

e as propostas de 

 

Identificar e analisar pro-

cessos sociais, econômi-

cos, culturais e políticos 

do Brasil a partir de 1946. 

 

Descrever e analisar as 

relações entre as trans-

formações urbanas e 

seus impactos na cultura 

brasileira entre 1946 e 

1964 e na produção das 

desigualdades regionais 

e sociais. 

 

Identificar e compreender 

o processo que resultou 

na ditadura civil-militar no 

Brasil e discutir a emer-

gência de questões rela-

cionadas à memória e à 

justiça sobre os casos de 

violação dos direitos hu-

manos. 

 

Debater com base em in-

formações 

confiáveis os processos 

de resistência e as 
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A história recente 

do Brasil: transfor-

mações políticas, 

econômicas, soci-

ais e culturais de 

1989 aos dias atu-

ais.  

 

Os protagonismos 

da sociedade civil e 

as alterações da so-

ciedade brasileira. 

 

A questão da vio-

lência contra popu-

lações marginaliza-

das. 

 

O Brasil e suas rela-

ções internacionais 

na era da globaliza-

ção 

reorganização da socie-

dade brasileira durante a 

ditadura civil-militar.  

 

(EF09HI21) Identificar e 

relacionar as demandas 

indígenas e quilombolas 

como forma de contesta-

ção ao modelo desenvol-

vimentista da ditadura.  

 

(EF09HI22) Discutir o pa-

pel da mobilização da so-

ciedade brasileira do final 

do período ditatorial até a 

Constituição de 1988. 

 

(EF09HI23) Identificar di-

reitos civis, políticos e so-

ciais expressos na Consti-

tuição de 1988 e relaci-

oná-los à noção de cida-

dania e ao pacto da socie-

dade brasileira de com-

bate a diversas formas de 

preconceito, como o ra-

cismo.  

 

(EF09HI24) Analisar as 

transformações políticas, 

econômicas, sociais e cul-

turais de 1989 aos dias 

atuais, identificando ques-

tões prioritárias para a 

promoção da cidadania e 

dos valores democráticos.  

 

(EF09HI25) Relacionar as 

transformações da socie-

dade brasileira aos prota-

gonismos da sociedade 

civil após 1989. 

 

(EF09HI26) Discutir e 

analisar as causas da 

propostas de reorganiza-

ção da sociedade brasi-

leira durante a ditadura ci-

vil-militar. 

 

Identificar e relacionar as 

demandas indígenas e 

quilombolas como forma 

de contestação ao mo-

delo desenvolvimentista 

da ditadura. 

 

Debater o papel da mobi-

lização da sociedade bra-

sileira do final do período 

ditatorial até a Constitui-

ção de 1988. 

 

Identificar direitos civis, 

políticos e sociais expres-

sos na Constituição de 

1988 e relacioná-los à no-

ção de cidadania e ao 

pacto da sociedade brasi-

leira de combate a 

diversas formas de pre-

conceito.  

 

Conhecer e analisar as 

transformações políticas, 

econômicas, sociais e 

culturais de 1989 aos dias 

atuais, identificando 

questões prioritárias para 

a promoção da cidadania 

e dos valores democráti-

cos. 

 

Identificar o protagonismo 

da sociedade civil após 

1989 relacionando com 

as transformações da so-

ciedade brasileira. 
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violência contra popula-

ções marginalizadas (ne-

gros, indígenas, mulhe-

res, homossexuais, cam-

poneses, pobres etc.) 

com vistas à tomada de 

consciência e à constru-

ção de uma cultura de 

paz, empatia e respeito às 

pessoas.  

 

(EF09HI27) Relacionar 

aspectos das mudanças 

econômicas, culturais e 

sociais ocorridas no Brasil 

a partir da década de 

1990 ao papel do País no 

cenário internacional na 

era da globalização. 

Entender e utilizar o con-

ceito de marginalização 

para compreensão de di-

versos contextos sociais. 

 

Identificar os elementos 

históricos da construção 

da marginalização de ne-

gros, indígenas, mulhe-

res, homossexuais, cam-

poneses, pobres etc. 

 

Debater, analisar e com-

bater as causas da violên-

cia contra populações 

marginalizadas com vis-

tas à tomada de consciên-

cia e à construção de uma 

cultura de paz, empatia e 

respeito às pessoas. 

 

Identificar mudanças eco-

nômicas, culturais e soci-

ais ocorridas no Brasil a 

partir da década de 1990. 

 

Relacionar aspecto das 

mudanças econômicas, 

culturais e sociais ocorri-

das no Brasil a partir da 

década de 1990 ao papel 

do País no cenário inter-

nacional na era da 

globalização. 

 

Compreender a era da In-

formação e sua relação 

com a produção da histó-

ria, seus registros e seu 

poder de construção e 

desconstrução de diferen-

tes e novas 

relações com o tempo, 

mundo do trabalho e 

sociedade. 
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2.7 LÍNGUA INGLESA 
 

 

2.7.1 TEXTO INTRODUTÓRIO 
 

COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA INGLESA – ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 

O componente curricular de língua inglesa, como parte da Proposta Pedagógica Curricular, 

foi elaborado coletivamente pelas docentes que atuam nesta área na rede municipal em conjunto 

com a professora Ms. Giselle Ludka. A língua inglesa se apresenta como componente deste currí-

culo pela obrigatoriedade deste ensino nos anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º ano, de 

acordo com a legislação brasileira, através das Leis e Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 

9394/96), regulamentando esta aprendizagem à modalidade de ensino básico, ensino fundamental 

2, qual em seu artigo 5º afirma “No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será 

ofertada a língua inglesa”, BRASIL (1996), bem como, pela opção municipal na inserção do ensino 

do idioma na grade curricular dos anos iniciais do ensino fundamental, 1º ao 5º ano. 

A formulação deste documento teve como alicerce os preceitos da Base Nacional Comum 

Curricular, BNCC (2018), no que concerne o “caráter formativo que inscreve a aprendizagem de 

inglês em uma perspectiva de educação linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões 

pedagógicas e políticas estão intrinsicamente ligadas”. (BRASIL, 2018, p. 243). Assim, o ensino do 

inglês para esta proposta tem como objetivo para além das aprendizagens linguísticas, focalizar na 

construção dos saberes que visam a formação crítica cidadã, tendo a escola pública a função de 

não apenas proporcionar o conhecimento linguístico e da diversidade cultural por meio do ensino 

do idioma, mas também tendo o intuito de transformar realidades por meio do conhecimento. 

Esta realidade pode ser transformada por meio do ensino de língua inglesa na concepção 

de língua franca, não a reduzindo a um idioma pertencente a apenas um determinado território, e 

sim como parte integrante de um bem para a comunicação de forma globalizada, fazendo que o 

aluno se compreenda como pertencente da sociedade que utiliza o idioma, e que esta aquisição é 

um direito que também lhe cabe. As possibilidades de desenvolvimento da compreensão das rela-

ções sociais que são produzidas no aprendiz de inglês através de diversos discursos no idioma 

permitem ao educando perceber sua potencialidade em negociar sentidos para a construção de 

significados no idioma aprendido, podendo fazer com que o mesmo assuma um papel atuante na 

construção de sua criticidade e assim cidadania. 

Outro apontamento a ser feito é o fator do multiletramento no processo de ensino-aprendi-

zagem de língua inglesa, “no qual saber a língua inglesa potencializa as possibilidades de partici-

pação e circulação – que aproximam e entrelaçam diferentes semioses e linguagens (verbal, visual, 

corporal, audiovisual), em um contínuo processo de significação contextualizado, dialógico e ideo-

lógico”. (BRASIL, 2018, p. 244).  Desta forma, a língua é compreendida como uma construção so-

cial, “que se abre para a invenção de novas formas de dizer, impulsionada por falantes pruri/multi-

língues e suas características multiculturais –, a língua inglesa torna-se um bem simbólico para 

falantes do mundo todo”. (BRASIL, 2018, p. 244), reafirmando o caráter de língua franca e ampli-

ando os pertencimentos. 
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Estas questões são orientadas segundo a Base Nacional Comum Curricular por eixos nor-

teadores: Oralidade, Leitura, Escrita, Conhecimentos linguísticos e Dimensão Intercultural. 

 

Oralidade: A prática da linguagem engloba o uso oral da língua, compreendendo o ato da 

escuta (compreensão oral) e da fala (produção oral), articulada na construção de significados. En-

contram-se nas práticas possíveis de sala de aula os debates, entrevistas, conversas, diálogos, 

práticas da vida social como filmes, músicas, mensagens publicitárias, jogos entre outros; 

 

Leitura: A prática da linguagem na interação entre o leitor e o texto escrito, no intuito da 

construção de significados, por meio da interpretação de diversos gêneros textuais em língua in-

glesa, usando estratégias de reconhecimento textual como o skimming e scanning, inferências, 

hipóteses, problematização e o multiletramento; 

 

Conhecimentos linguísticos: A prática de uso da linguagem de forma indutiva, para o 

descobrir do funcionamento sistêmico do inglês, no intuito de desenvolver reflexões sobre os usos 

da língua no que diz respeito às concepções de adequação, padrão, variação linguística e inteligi-

bilidade; 

 

Dimensão intercultural: A prática da linguagem, que permite a compreensão da socie-

dade contemporânea em relação a diversidade cultural e o processo continuado de (re)construção 

que a mesma se encontra em relação a identidade, a própria língua e a cultura. 

  

O processo de ensino-aprendizagem norteado pelos eixos acima mencionados diferencia-

se entre as fases do ensino fundamental, qual precisa levar em conta as especificidades das faixas 

etárias e fases cognitivas dos educandos. Os alunos(as) pertencentes aos anos iniciais encontram-

se no desenvolvimento do processo de alfabetização da língua materna, o que faz com que o en-

sino de inglês necessite ser voltado com maior ênfase para a prática da oralidade do idioma, muitas 

vezes por meio da ludicidade e da musicalização, ampliando gradativamente o grau de complexi-

dade do conteúdo a ser desenvolvido, sem excluir as demais demandas do ensino, como a escrita 

e a leitura. Mesmo afirmando este caráter da alfabetização não se compactua com um ensino vol-

tado a singularidade vocabular, e sim, compreende-se o ensinar do inglês de forma contextualizada, 

em todos os anos do ensino fundamental. Com esta postulação entende-se que o ensino da língua 

inglesa deve reafirmar no seu processo de desenvolvimento o caráter da prática social linguística, 

qual não ocorre de maneira vocabular, e sim, inserida nos usos contextuais. 

Seguindo este prisma da prática linguística inserida dentro dos contextos deve-se afirmar 

a importância de integrar, como parte do processo de ensino, o uso das tecnologias; nos eixos de 

Oralidade e Leitura, os recursos midiáticos podem estar fortemente presentes; no primeiro, diz res-

peito a recepção de materiais autênticos em que são fornecidos insumos de naturezas diversas 

sobre formas de expressão linguística na língua estrangeira, como por exemplo, os recursos midi-

áticos de forma geral. A compreensão envolve escuta e observação atentas de outros elementos, 

relacionados principalmente ao contexto e aos usos da linguagem, às temáticas e a suas estruturas. 

(p. 239). Já no eixo Leitura, um exemplo é evidenciado nos textos multimodais, em que o aprendiz 

se insere em contextos diversos de interação linguística, atuando como agente transformador de 

seu contexto vivencial. 
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Entre os temas transversais contemporâneos balizadores das diferentes práticas adota-

das nas aulas de língua inglesa, ressaltamos algumas competências que versam sobre temáticas 

salutares que medeiam o processo formativo na língua estrangeira. Entre essas competências po-

demos destacar: exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-

se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valori-

zação da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e po-

tencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo 

criticamente sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos 

no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. Cabe frisar que outros 

temas também podem ser contemplados nesse quesito. 

Quanto a avaliação escolar, de acordo com a BNCC, tem o objetivo de fazer uma análise 

global e integral do estudante. Desta forma, a avaliação na língua inglesa deve ser compreendida 

pelos seguintes eixos: oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão in-

tercultural, ampliando sua complexidade gradativamente, de acordo com o avanço escolar do edu-

cando. 

São alguns dos métodos avaliativos relacionados ao que propõe o documento: 

Oralidade: considerando que a oralidade é balizada por habilidades de compreensão oral 

(Listening), bem como Produção Oral (Speaking), elencamos algumas práticas pedagógicas com 

o intuito de avaliar os conhecimentos construídos e adquiridos: atividades com recursos audiovisu-

ais, interação em sala de aula mediada por diálogos, debates, simulações (role-plays), produção 

oral em língua inglesa por meio de repetições (drills), leitura (reading), compreensão oral (listening), 

por meio de recursos midiáticos como por exemplo, filmes, séries, vídeos de plataformas digitais, 

podcasts, etc. 

Leitura: entende-se que a leitura é uma habilidade que extrapola a compreensão do texto 

escrito abrangendo as várias multimodalidades textuais, bem como a capacidade de leitura de 

mundo e todo o conhecimento prévio do estudante. Assim, percebe-se que a habilidade em evi-

dência movimenta-se por diversos meios de circulação dos textos, o qual está sempre sujeito a 

contínuas (re)interpretações, (re)adequações e/ou validações, as quais estão amplamente influen-

ciadas pelas ações de seus envolvidos, a partir do mundo contextual em que se fazem presentes. 

Escrita: A habilidade da escrita está intrinsicamente ligada a habilidade da leitura, uma vez 

que o estudante busca no texto escrito um amparo linguístico para a (re)produção escrita na língua 

inglesa. Esse suporte na habilidade leitora vai ocorrendo de maneira gradativa, conforme o estu-

dante se apropria de conhecimentos na língua estrangeira. Isso quer dizer que, quanto mais insumo 

na língua inglesa esse aluno possua, mais autonomia terá para a construção de seus textos. Dessa 

forma, faz-se importante que o professor observe o conhecimento de cada aluno, tendo em vista 

que a aquisição de uma segunda língua envolve vários níveis existentes numa mesma turma, ou 

seja, faz-se importante acompanhar o estudante nas atividades diárias, identificando suas dificul-

dades e potencialidades. 

Conhecimentos linguísticos: Compreende-se por conhecimentos linguísticos todo o re-

pertório que envolve a língua inglesa em diferentes esferas, como por exemplo, sua grafia, pronún-

cia, o uso da língua, a formação das sentenças e sua ordenação estrutural, etc. Dessa maneira, 

todos os componentes da língua serão avaliados de forma global, considerando que tudo o que 

será trabalhado nesse eixo é construído de forma gradativa, considerando o conhecimento prévio 

do aluno, pois ele já conta inicialmente com todo o conhecimento linguístico proveniente de sua 
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língua materna, o que será somado pelos conhecimentos recebidos na língua estrangeira, adicio-

nados pelos recursos interacionais em que diferentes discursos se fazem pertinentes. 

Dimensão intercultural: O componente referente a dimensão intercultural leva em consi-

deração as experiências trazidas pelos educandos e a capacidade que esses possuem para com-

parar suas vivências relacionadas com os aspectos culturais apresentados nas aulas de língua 

inglesa. Compreendemos que as aulas de língua estrangeira fomentam de grande forma as dis-

cussões e reflexões sobre as relações interculturais, podendo proporcionar uma transformação na 

autonomia, criticidade, protagonismo e superação de conflitos, bem como a valorização da diversi-

dade entre os povos. Assim, os procedimentos avaliativos neste item balizam-se, essencialmente, 

pelo protagonismo dos alunos neste aspecto, esse que se posiciona, reflete e interage com diversos 

meios evidenciados num mundo globalizado. 

 

É importante salientar que, para cada habilidade será escolhido um eixo que contemple de 

forma adequada o que se almeja verificar na aprendizagem do educando. Compreendendo que os 

eixos estão continuamente interligados, ou seja, trabalhando-se o eixo oralidade, por exemplo, es-

tamos vinculados ao eixo de leitura, escrita, e assim por diante, sabendo que todas essas são 

importantes e devem ser retomadas constantemente para que as habilidades sejam atingidas. 
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2.7.2 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA INGLESA:  1º ANO 

 

LÍNGUA INGLESA – 1º ANO  

UNIDADES  

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE  

CONHECIMENTO  

 

HABILIDADES  

CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

 
• Numbers (1-10) 

Foco comunicativo: 

• Identificar  ani-
mais domésticos 
relacionando-os às 
cores 
 

Estruturas: 

This is my … - Is it 
a…? / It´s (a) … 

• What color is it? / 
It´s… Vocabulário 

• Dog, cat, fish, ham-
ster, rabbit, Bird, 
etc. 

• White, black, gray 
 

Foco comunicativo: 
• Identificar animais 

marinhos relacio-
nando-os às cores. 
Identificar as for-
mas geométricas 
associando-os às 
cores e a  

• quantidade.  
 

Estruturas: 

• What color is it? 
It´s… - Look at the 
/this 
 

Vocabulário: 

Whale, dolphin, oc-

topus, fish, starfish, 

seahorse, shark – 

Circle, rectangle, 

square, triangle, 

star. 

 
Compreensão geral: 
skimming  
 
Hipóteses sobre a finali-
dade de um texto  
 
Construção de repertório 
lexical e autonomia leitora  
 
Partilha de leitura, com 
mediação do professor  
 
Construção de laços afeti-
vos e convívio social  
 
Estratégias de compreen-
são de textos orais  
 
Produção de textos orais 
com mediação do profes-
sor Compreensão geral: 
skimming  
 
Hipóteses sobre a finali-
dade de um texto  
 

Partilha de leitura, com 

mediação do professor.  

 
Identificar o termo ou as-
sunto abordado por uma 
imagem ou uma sequência 
de imagens.   
 
Reconhecer a imagem 
como texto e observar 
seus elementos e compo-
sição.   
 
Formular hipótese sobre o 
desenrolar de fatos em 
uma sequência de ima-
gens.   
 
Identificar  imagens rela-
cionadas  a um campo 
semântico.   
 
Interessar-se pelo texto 
lido, compartilhando suas 
ideias sobre o que o texto 
informa/comunica.  
 
Interagir em situações de 
intercâmbio oral simples.   
 
Interagir em atividades de 
caráter lúdico-pedagógico.   
 
Coletar a apresentar infor-
mações, perguntando e 
respondendo sobre temas 
familiares.   
 
Identificar o assunto ou in-
formação principal em tex-
tos orais simples.  
 
Identificar palavras-chaves 
em textos orais simples.  
 
Estabelecer relação áudio-
imagem.  

 
Ouve o professor, 
bem como áudios 
para a associação 
dos conteúdos em 
inglês ao vocabu-
lário estudado. 
 
Associa o vocabu-
lário estudado 
com imagens e fi-
guras. 
 
Responde oral-
mente aos coman-
dos em inglês. 
 
Expressa-se por 
meio de músicas, 
respondendo aos 
conteúdos traba-
lhados nas aulas 
de língua inglesa. 
 
Identifica e reco-
nhece diversos ti-
pos e gêneros tex-
tuais. 
 
Compreende e in-
terage oralmente 
junto aos conteú-
dos trabalhados 
nas aulas de lín-
gua inglesa. 
 
Interage com o 
professor e de-
mais alunos em di-
ferentes contextos 
em que a língua 
inglesa é utilizada 
em sala de aula. 
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Identificar objetos ou ima-
gens.   
 
Descrever objetos e ima-
gens.   
 
Identificar o termo ou as-
sunto abordado por uma 
imagem ou uma sequência 
de imagens.   
 
Reconhecer a imagem 
como texto e observar 
seus elementos e compo-
sição.   
 
Fazer inferências quanto 
ao significado de uma ima-
gem ou de uma sequência 
de imagens.   

 

2.7.3 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA INGLESA:  2º ANO 

LÍNGUA INGLESA – 2º ANO  

UNIDADES   

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE  

CONHECIMENTO  

 

HABILIDADES  

CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

Foco comunicativo: 

Cumprimentos e 
apresentações pes-
soais em língua In-
glesa (parte 2) 

Apresentações utili-
zando a terceira pes-
soa 

Saudações (parte 2) 

Comandos referen-
tes ao vocabulário 
em sala de aula em 
língua inglesa (parte 
2) 

Identificar quantida-
des (1 a 20) 

 

Estruturas: 

What’s your name? 
My name’s 

I’m ... She’s, He’s...  

 

Vocabulário: 

 
Construção de laços afeti-
vos e convívio social  
 
Estratégias de compreen-
são de textos orais  
 
Produção de textos orais 
com mediação do profes-
sor  
 
Compreensão geral: 
skimming  
 
Hipóteses sobre a finali-
dade de um texto  
 
Construção de repertório 
lexical e autonomia leitora  
 
Partilha de leitura, com 
mediação do Professor  

 

 
Legendar imagem  
 
Identificar e escrever vocá-
bulos em atividades lúdi-
cas  
 
Interagir em situações de 
intercâmbio oral simples  
 
Identificar palavras-chave 
em textos orais simples  
 
Praticar pequenas can-
ções (chants)  
 
Usar linguagem corporal 
como suporte à produção 
oral Identificar o termo ou 
assunto abordado por um 
texto e imagem  
 
Relacionar palavras a um 
campo semântico  

 
Ouve o professor, 
bem como áudios 
para a associação 
dos conteúdos em 
inglês ao vocabulá-
rio estudado. 
 
Associa o vocabu-
lário estudado com 
imagens e figuras. 
 
Responde oral-
mente aos coman-
dos em inglês. 
 
Expressa-se por 
meio de músicas 
respondendo aos 
conteúdos traba-
lhados nas aulas de 
língua inglesa. 
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Good morning, Good 
afternoon, good 
evening, 

• good night. 

• Hello, hi, goodbye 

• Present, I’m here, 
Here! 

• Sit down/ Stand up, 
etc. 

• Numbers (1-20) 
 

Foco comunicativo: 
• Identificar membros 

da família 

• Cumprimentar e 
apresentar pessoas 

• Identificar algumas 
formas geométricas e 
cores 

• Reconhecer nomes 
de animais da fa-
zenda 

• Identificar nomes de 
algumas frutas, bebi-
das e alimentos que 
podem ser levados a 
um piquenique 
 

Estruturas: 

What 's this? / It´s… - 
Is it…? Yes, it is / No, 
it isn´t   

 

Vocabulário: 

• Greetings: Good 
morning, Good after-
noon, good evening e 
good night. 

• Hello, hi, goodbye 

• Present, I’m here, 
Here! 

• Sit down/ Stand up, 
etc. 

• Farm animals: cow, 
horse, chicken, duck, 
etc. 

• Food and drinks: 
sandwich, cake, 
juice, fruits, etc. 

Construção de laços afeti-
vos e convívio social  
 
Estratégias de compreen-
são de textos orais  
 
Produção de textos orais 
com mediação do profes-
sor  
 
Compreensão geral: 
skimming  
 
Hipóteses sobre a finali-
dade de um texto  
 
Partilha de leitura, com 
mediação do professor  

 
 
Construção de laços afeti-
vos e convívio social  

 

Estratégias de compreen-

são de textos orais. 

 

Produção de textos orais 
com mediação do profes-
sor  
 
Compreensão geral:   
skimming  
 
Hipóteses sobre a finali-
dade de um texto  
 
Partilha de leitura, com 
mediação do professor  
 
Construção de laços afeti-
vos e convívio social  
 
Estratégias de compreen-
são de textos orais  
 
Produção de textos orais 
com mediação do profes-
sor  
 
Compreensão geral: 
skimming  
 

 
 
Legendar imagem  
 
Identificar e escrever vocá-
bulos em atividades lúdi-
cas interagir em atividades 
de caráter lúdico-pedagó-
gico.   
 
Identificar o assunto ou in-
formação principal em tex-
tos orais simples.   
 
Identificar palavras-chaves 
em textos orais simples.   
 
Identificar a temática em 
canções e rimas.  
  
Identificar palavras-chave 
em canções e rimas.   
 

Estabelecer relação áudio 

-imagem.  

 

Identificar objetos ou ima-

gens.   

 

Descrever objetos e ima-
gens. Praticar canções e 
rimas.   
 
Identificar o termo ou as-
sunto abordado por uma 
imagem ou uma sequência 
de imagens.   
 
Reconhecer a imagem 
como texto e observar 
seus elementos e compo-
sição.   
 
Formular hipótese sobre o 
desenrolar de fatos em 
uma sequência de ima-
gens.   
 
Identificar  imagens rela-
cionadas  a um campo 
semântico.   
 

Identifica e reco-
nhece diversos ti-
pos e gêneros tex-
tuais. 
 
Compreende e in-
terage oralmente 
junto aos conteú-
dos trabalhados 
nas aulas de língua 
inglesa. 
 
Interage com o pro-
fessor e demais 
alunos em diferen-
tes contextos em 
que a língua in-
glesa é utilizada em 
sala de aula. 
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• Family: mother, fa-
ther, sisters, brother, 
etc. 

• Shapes: square, cir-
cle, triangle, etc. 
 

Foco comunicativo: 

• Identificar alimentos 
e bebidas 

• Expressar preferên-
cias e gostos 
 

Estruturas: 

What 's this? / It´s… - 
Is it…? Yes, it is / No, 
it isn´t   

 

Vocabulário: 

Ham and cheese 
sandwich, carrot(s), 
fruit salad, carrot 
cake, orange 
juice, grape juice 
 

Foco comunicativo: 

Identificar partes do 
corpo – 

Identificar os núme-
ros (1-20) 

Compreender co-
mandos   

 

Estruturas 

• Move your… up and 
down/all around - 
Shake your… - Wig-
gle your… - 

Pat your… - Touch 
your… Vocabulário 

Head, arm(s), 
hand(s), finger(s), 
knee(s), toe(s) - 
Numbers (eleven, 
twelve, thirteen, four-
teen, fiftee n) 
 

Foco comunicativo: 

• Identificar  animais 
marinhos relacio-
nando-os às cores 

Hipóteses sobre a finali-
dade de um texto  
 
Partilha de leitura, com 
mediação do professor  
 
 

 

Interessar-se pelo texto 
lido, compartilhando suas 
ideias sobre o que o texto 
informa/comunica.  
 
Interagir em situações de 
intercâmbio oral simples.  
  
Interagir em atividades de 
caráter lúdico-pedagógico.   
 
Coletar a apresentar infor-
mações, perguntando e 
respondendo sobre temas 
familiares.  
  
Identificar o assunto ou in-
formação principal em tex-
tos orais simples.  
 
Identificar palavras-chaves 
em textos orais simples.   
 
Estabelecer relação áudio-
imagem.   
 
Identificar objetos ou ima-
gens.  
  
Descrever objetos e ima-
gens.  
  
Identificar o termo ou as-
sunto abordado por uma 
imagem ou uma sequência 
de imagens.   
 

Reconhecer a imagem 

como texto e observar 

seus elementos e compo-

sição.   

 

Formular hipóteses sobre 

o desenrolar de fatos em 

uma sequência de ima-

gens.   

 
Fazer inferências quanto 
ao significado de uma ima-
gem ou de uma sequência 
de imagens.  
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Identificar as formas 
geométricas associ-
ando-os  às co-
res  e  a quan-
tidade 
 

Estruturas: 

•  What color is it? 
It´s… 

• Look at the... /this ... 
 

Vocabulário: 

Whale, dolphin, octo-
pus, fish, starfish, 
seahorse, shark - Cir-
cle, rectangle, 
square, triangle, star 

 

Interessar-se pelo texto 

lido, compartilhando suas 

ideias sobre o que o texto 

informa/comunica.   

 

2.7.4 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA INGLESA:  3º ANO 

LÍNGUA INGLESA – 3º ANO  

UNIDADES   

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE  

CONHECIMENTO 

HABILIDADES CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

Foco comunicativo:  

• Inserir o vocabulá-
rio dos meses do 
ano   

•  

• Revisar números 
de 0 a 20 e introdu-
zir os números até 
50  

•  

• Perguntar e res-
ponder a idade  

• Identificar mem-

bros da família  

 

Construção de la-

ços afetivos e conví-

vio social  

 

Estratégias de com-

preensão de textos 

orais  

 

Produção de textos 

orais com a media-

ção do professor  

 

Compreensão ge-

ral:  skimming e 

scanning  

 

Hipóteses sobre a 

finalidade de um 

texto  

 

 

Interagir em situações de inter-

câmbio oral simples.  

 

Identificar o assunto ou a infor-

mação principal em textos orais 

simples.  

 

Identificar palavras-chave em 
textos orais simples.  

 

Reconhecer a função comuni-

cativa de estruturas simples em 

textos orais sobre temas famili-

ares.  

 

Estabelecer relação entre áu-
dio e imagem ou texto.  

 

Identificar objetos ou imagens 
por meio do idioma.  

 

Descrever objetos ou imagens.  

 

 

Ouve o professor, 

bem como áudios 

para a associação 

dos conteúdos em 

inglês ao vocabulário 

estudado. 

 

Reconhece informa-

ções gerais e especí-

ficas em textos orais 

diversos. 

 

Expressa-se oral-

mente em língua in-

glesa a partir do co-

nhecimento adqui-

rido que se desen-

volve gradualmente. 

 

Utiliza-se da língua 

inglesa para falar so-

bre si, sua família, 

seus amigos, 
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Construção de re-

pertório lexical e au-

tonomia leitora  

Falar sobre si, sua família e ou-

tras pessoas.  

preferências, rotinas, 

abordando seus con-

textos vivenciais, de 

acordo com os con-

teúdos trabalhados 

em sala de aula e 

conforme nível cog-

nitivo. 

 

Realiza associação 

de ideias, por meio 

de recursos imagéti-

cos e de escrita. 

 

Categoriza repertório 

lexical de acordo 

com seu campo se-

mântico. 

 

Compreende per-

guntas/comandos e 

responde oralmente, 

de acordo com seu 

nível cognitivo. 

 

Entende o vocabulá-

rio estudado e ex-

pressa-se utilizando 

esse repertório lexi-

cal de forma oral e 

escrita. 

• Descrever sensa-
ções e sentimentos  
 

Estruturas:  

• How old are you?  

• I’m..., She is...  

• This is…  

He/She/It is…  

 

Vocabulário:  

• Grandfather, 
grandmother, 
cousin, uncle, aunt, 
daughter, son  

• Months  

• Party, cake, soda, 
etc.   

• Numbers 0 to 50.  

 

Foco comunicativo:  

• Identificar comidas 
e bebidas servidas 
em um restaurante 

 Identificar o termo ou o assunto 

abordado por um texto e uma 

imagem.  

 

Utilizar a imagem como suporte 

para a compreensão textual.  

 

Formular hipóteses sobre de-

senrolar de atos em uma se-

quência textual.  

 

Fazer inferências quanto ao 

significado de uma imagem e 

de um texto.  

 

Relacionar palavras a um 
campo semântico.  

 

Aplicar os conhecimentos da 

língua inglesa para falar de si e 

de outras pessoas, explicitando 

informações pessoais e carac-

terísticas relacionadas a gos-

tos, preferências e rotinas.  

 

 

Estruturas:  

• What’s it...?  

• It is..., Is it....   

• How much is it?  

• The bill please.  

• I’d like...please.  
 

Vocabulário: 

 Food, drink, pizza, 
meatballs, rice, etc.  

 

Compreensão de 
convívio social  

 

Estratégias de com-

preensão de textos 

orais e escritos  

 

Produção de textos 

orais e escritos com 

 

Interagir em situações de inter-
câmbio oral simples.  

 

Interagir em atividades de cará-

ter lúdico-pedagógico.  

 

Identificar o assunto ou a infor-

mação principal em textos orais 

simples.  
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• Thirsty, hungry 

 

a mediação do pro-

fessor  

 

Compreensão ge-

ral:  skimming e 

scanning  

 

Hipóteses sobre a 

finalidade de um 

texto  

Construção de re-

pertório lexical e au-

tonomia leitor 

Identificar palavras-chave em 

textos orais simples.  

 

Reconhecer função comunica-

tiva de estruturas simples em 

textos orais sobre temas famili-

ares.  

 

Estabelecer relação entre áu-
dio e imagem ou texto.  

 

Identificar objetos ou imagens.  

 

Descrever objetos ou imagens.  

 

   

Partilha de leitura 

com a mediação do 

professor  

 

 

Identificar o termo ou o assunto 

abordado por um texto e uma 

imagem.  

 

Localizar informação específica 
em um texto.  

 

Utilizar a imagem como suporte 

para a compreensão textual.  

 

Formular hipóteses sobre o de-

senrolar de atos em uma se-

quência textual.  

 

Relacionar palavras a um 
campo semântico.  

 

Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias so-

bre o que o texto informa/comu-

nica.  

 

 Foco comunicativo:   

Identificar profis-
sões   
  

 Construção de la-

ços afetivos e conví-

vio social  

 

Estratégias de com-

preensão de textos 

orais  

 

Produção de textos 

orais com a media-

ção do professor  

Interagir em situações de inter-
câmbio oral simples.  

 

Interagir em atividades de cará-

ter lúdico-pedagógico.  

 

Identificar o assunto ou a infor-

mação principal em textos orais 

simples.  
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Compreensão ge-

ral:  skimming e 

scanning  

 

Hipóteses sobre a 

finalidade de um 

texto  

 

Construção de re-

pertório lexical e au-

tonomia leitora  

  

  

Identificar palavras-chave em 

textos orais simples.  

 

Reconhecer função comunica-

tiva de estruturas simples em 

textos orais sobre temas famili-

ares.  

 

Estabelecer relação entre áu-
dio e imagem ou texto.  

 

Identificar objetos ou imagens.  

 

Descrever objetos ou imagens.  

 

Identificar o termo ou o assunto 

abordado por um texto e uma 

imagem.  

 

Localizar informação específica 
em um texto.  

 

Utilizar a imagem como suporte 

para a compreensão textual.  

 

Formular hipóteses sobre o de-

senrolar de atos em uma se-

quência textual. 

 

Relacionar palavras a um 

campo semântico. 

 

Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias so-

bre o que o texto informa/ co-

munica. 

 
Foco comunicativo: 
Inserir o vocabulá-
rio dos dias da se-
mana 

 

Construção de la-

ços afetivos e conví-

vio social. 

 

Estratégias de com-

preensão de textos 

orais. 

 

 

Interagir em situações de inter-
câmbio oral simples.  

 

Interagir em atividades de cará-

ter lúdico-pedagógico.  

 

Identificar o assunto ou a infor-

mação principal em textos orais 

simples.  
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Produção de textos 

orais com a media-

ção do professor. 

 

Compreensão ge-

ral: skimming e 

scanning 

 

Hipóteses sobre a 

finalidade de um 

texto 

 

Construção de re-

pertório lexical e au-

tonomia leitora 

 

Identificar palavras-chave em 

textos orais simples.  

 

Reconhecer função comunica-

tiva de estruturas simples em 

textos orais sobre temas famili-

ares.  

 

Estabelecer relação entre áu-
dio e imagem ou texto.  

 

Identificar objetos ou imagens.  

  

 

Localizar informação específica 
em um texto.  

 

 

2.7.5 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA INGLESA:  4º ANO 

  LÍNGUA INGLESA – 4º ANO 

UNIDADES  

 TEMÁTICAS  

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO  

HABILIDADES CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

 
Foco comunicativo: 

• Pronunciar as letras 
do alfabeto em in-
glês   

•  
• Soletrar o seu nome 

e o dos colegas Es-
trutura  

• How do you spell ...?  
•  
• Vocabulário:  
• Alfabeto  

  

 
Construção de laços 
afetivos e convívio so-
cial  
 
Estratégias de com-
preensão de textos 
orais  
 
Produção de textos 
orais, com a mediação 
do professor  
 
Compreensão geral: 
skimming, scanning  
 
Hipóteses sobre a fi-
nalidade de um texto  
 
Construção de reper-
tório lexical e autono-
mia leitora  
 
Partilha de leitura, com 
mediação do professor  

 
Interagir em situações de in-
tercâmbio oral simples.  
 
Identificar o assunto ou a in-
formação principal em tex-
tos orais simples.  
 
Reconhecer a função comu-
nicativa de estrutura sim-
ples em textos orais sobre 
temas familiares.  
 
Descrever objetos ou ima-
gens.  
 
Identificar o termo ou o as-
sunto abordado por um 
texto e uma imagem.  
 
Utilizar a imagem como su-
porte para a compreensão 
textual.  
 

 
Reconhece infor-
mações gerais e 
específicas em tex-
tos orais diversos. 
 
Expressa-se em 
língua inglesa a 
partir do repertório 
lexical estudado. 
 
Utiliza-se da língua 
inglesa para falar 
sobre si, sua famí-
lia, seus amigos, 
preferências, roti-
nas, abordando 
seus contextos vi-
venciais, de acordo 
com os conteúdos 
trabalhados em 
sala de aula e con-
forme nível cogni-
tivo. 
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Fazer inferências quanto ao 
significado de uma imagem 
e de um texto.  
 
Relacionar palavras a um 
campo semântico.  
 

Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias 

sobre o que o texto in-

forma/comunica.  

 

 

 

 

Realiza inferências 
sobre os conteúdos 
abordados nas au-
las de língua in-
glesa. 
 
Categoriza repertó-
rio lexical de 
acordo com seu 
campo semântico. 
Associa o vocabu-
lário, frases e con-
textos a recursos 
imagéticos, obje-
tos, áudios e à fala 
do professor. 

 

Foco comunicativo:  

• Introduzir o vocabu-
lário referente ao su-
permercado  

•  

• Perguntar e respon-
der sobre preços  

•  
• Identificar  itens 

alimentícios  
•   

Estrutura: 

• How much is it?  

It is..., Ilike, don’t like 

 

  

 
Construção de laços afeti-
vos e convívio social  
 
Estratégias de compreen-
são de textos orais  
 
Produção de textos orais, 
com a mediação do profes-
sor  
 
Compreensão geral: 
skimming, scanning  
 
Hipóteses sobre a finalidade 
de um texto  
 

Construção de repertório le-

xical e autonomia leitora  

 
Interagir em situa-
ções de intercâm-
bio oral simples. 
Identificar o as-
sunto ou a informa-
ção principal em 
textos orais sim-
ples.  
 
Reconhecer a fun-
ção comunicativa 
de estrutura sim-
ples em textos 
orais sobre temas 
familiares.  
 
Descrever objetos 
ou imagens.  
 
Identificar o termo 
ou o assunto abor-
dado por um texto 
e uma imagem.  
 
Utilizar a imagem 
como suporte para 
a compreensão 
textual.  
 

Fazer inferências 
quanto ao signifi-
cado de uma ima-
gem e de um texto.  
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Vocabulário:  

Bread, milk, fruits, 
etc.  

•  

 

 

 

Partilha de leitura, com me-

diação do professor  

 
Relacionar pala-
vras a um campo 
semântico.  
 

Interessar-se pelo 
texto lido, comparti-
lhando suas ideias 
sobre o que o texto 
informa/comunica.  
 
Interagir em situa-
ções de intercâm-
bio oral simples.  
 
Interagir em ativi-
dades de caráter 
lúdico-pedagógico.  
 
Identificar assunto 
ou a informação 
principal em textos 
orais simples.  
 
Identificar pala-
vras-chave em tex-
tos orais simples.  
 
Reconhecer fun-
ção comunicativa 
de estruturas sim-
ples em textos 
orais sobre temas 
familiares.  
 
Identificar pala-
vras-chave em 
canções e rimas.  
 
Descrever objetos 
ou imagens.  
 
Praticar canções e 
rimas.  
 
Perguntar e res-
ponder sobre te-
mas familiares (es-
cola, rotina diária, 
estabelecimentos, 
profissões e ou-
tros).  
 

Foco comunicativo: 
• Identificar alguns 

contos de fada  

• Apreender adjetivos  
 

Estrutura:  

• She is , he is...  
  
Vocabulário:  

• Fairy tales, prince, 
princess, cas-
tle,dragon, wolf,fairy  

• Beautiful, big, ugly, 
bad, trong, weak  

Straw, wood, brick 

 

  

 
Construção de laços afeti-
vos e convívio social  
 
Estratégias de compreen-
são de textos orais  
 
Produção  de textos orais, 
 com mediação do pro-
fessor  
 
Compreensão geral:  
skimming,scanning  
 

Hipóteses sobre a finalidade 

de um texto  

Foco comunicativo:  

Identificar os verbos 

no presente  

Estratégias de com-

preensão de textos 

orais e escritas  

Interagir em situações de in-
tercâmbio oral simples.  
 

Interagir em atividades de 

caráter lúdico-pedagógico.  

Estrutura:  

• She dances, He 
sings, I act, etc.  
 

Vocabulário:  

• Verbs: Dance, sing, 
act, paint, etc.  

• Talent show  

Produção de textos 
orais, com mediação 
do professor  
 
Compreensão geral:  
skimming,scanning  
Hipóteses sobre a fi-
nalidade de um texto  
  

Identificar assunto ou a in-
formação principal em tex-
tos orais simples.  
 
Identificar palavras-chave 
em textos orais simples.  
 
Reconhecer função comuni-
cativa de estruturas simples 
em textos orais sobre temas 
familiares.  
Identificar palavras-chave 
em canções e rimas.  
 
Descrever objetos ou ima-
gens.  
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Praticar canções e rimas.  
 
Perguntar e responder so-
bre temas familiares (es-
cola, rotina diária, estabele-
cimentos, profissões e ou-
tros). Identificar o termo ou 
o assunto abordado por um 
texto e uma imagem.  
 
Localizar informação espe-
cífica em um texto.  
 
Utilizar a imagem como su-
porte para a compreensão 
textual.  
 
Utilizar elementos textuais 
(título, fonte, estrutura, etc.) 
como suporte para a com-
preensão textual.  
 

Formular hipóteses sobre o 

público alvo de um texto.  

Identificar o termo 
ou o assunto abor-
dado por um texto 
e uma imagem.  
 
Localizar informa-
ção específica em 
um texto.  
 
Utilizar a imagem 
como suporte para 
a compreensão 
textual.  
 
Utilizar elementos 
textuais (título, 
fonte, estrutura, 
etc.) como suporte 
para a compreen-
são textual.  
 

Formular hipóteses 
sobre o público 
alvo de um texto.  

 

2.7.6 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA INGLESA:  5º ANO 

LÍNGUA INGLESA – 5º ANO 

UNIDADES  

 TEMÁTICAS 

OBJETOS DE  

 CONHECIMENTO  

HABILIDADES CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

Foco comunicativo:  

Perguntar e respon-
der sobre atividades 
rotineiras  
 

Estruturas: 

Do you…? Yes, I do./ 
No, I don´t.  
When do you…?  

What time do you…?  
 

Vocabulário:  

Have breakfast, go to 
school, etc.  

Clean the bedroom, 

set the table…  

 
Construção de laços 
afetivos e convívio 
social  
 
Estratégias de com-
preensão de textos 
orais  
 
Produção de textos 
orais, com a media-
ção do professor  
 
Compreensão geral: 
skimming, scanning  
 
Hipóteses sobre a fi-
nalidade e um texto  
 

 
Interagir em situações de in-
tercâmbio oral simples.  
 
Identificar o assunto ou a in-
formação principal em tex-
tos orais simples.  

 
Identificar palavras-chave 
em textos orais simples.  
 
Reconhecer a função comu-
nicativa de estruturas sim-
ples e textos orais sobre te-
mas familiares.  
 
Descrever objetos ou ima-
gens.  
 

 
Compreende infor-
mações gerais e 
específicas em 
textos orais, bem 
como escritos. 
 
Reconhece as 
principais caracte-
rísticas referentes 
ao gênero discur-
sivo. 
 
Consegue se ex-
pressar oralmente 
junto ao conteúdo 
aprendido nas au-
las de língua in-
glesa. 
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Construção de reper-
tório lexical e autono-
mia leitora  
 
Partilha de leitura, 
com mediação do 
professor  
 
Escrita de vocábulos  
 
Pronúncia Presente 
simples (formas afir-
mativa, negativa e in-
terrogativa)  
 
Construção do co-
nhecimento  

  

 
Identificar o termo ou o as-
sunto abordado por um texto 
e uma imagem.  
 
Localizar informação espe-
cífica em um texto.  
 
Formular hipóteses sobre o 
desenrolar de fatos em uma 
sequência textual.  
 
Relacionar palavras a um 
campo semântico.  
 
Interessar-se pelo texto lido, 
compartilhando suas ideias 
sobre o que o texto in-
forma/comunica.  
 
Interessar-se pelo texto lido 
relacionando-o à sua reali-
dade imediata.  
 
Legendar imagens.  
 
Escrever palavras e frases 
simples.  
 
Reproduzir palavras isola-
das e frases simples.  
 
Utilizar o presente simples 
para indicar estados e ações 
rotineiras.  
 
Ampliar o universo linguís-
tico e cultural por intermédio 
da língua inglesa.  
 

Aplicar os conhecimentos 

da língua inglesa para falar 

de si e de outras pessoas, 

explicitando informações 

pessoais e características 

relacionadas a gostos, pre-

ferências e rotinas. 

 
Associa as ideias, 
liga as informa-
ções com imagens 
e figuras adequa-
das, reconhece o 
vocabulário refe-
rente às diferentes 
temáticas estuda-
das em sala de 
aula. 
 
Consegue escre-
ver palavras, fra-
ses e pequenos 
textos, de acordo 
com o conheci-
mento partilhado 
nas aulas, bem 
como seu nível 
cognitivo. 
 
Utiliza adequada-
mente os conteú-
dos gramaticais 
adquiridos nas au-
las de língua in-
glesa. 
 
Expressa-se oral-
mente a partir de 
suas vivências 
pessoais utili-
zando os conheci-
mentos adquiridos 
nas aulas de lín-
gua inglesa em di-
versos contextos. 

 

Reconhece a pre-

sença da língua in-

glesa e suas rela-

ções interculturais 

em diferenças es-

paços sociais. 
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Foco comunicativo:  

Identificar atividades 
para uma vida sau-
dável  

Aprender vocabulá- 
rio alimentício sau-
dável  
 

Estrutura:  

What´s  this?  

This is  

Vocabulary  

Sports, food.  
  

 
Hipóteses sobre a fi-
nalidade e um texto  
 
Construção de reper-
tório lexical e autono-
mia leitora  
 
Partilha de leitura, 
com mediação do 
professor  
 
Escrita de vocábulos  
 
Pronúncia Presente 
simples (formas afir-
mativa, negativa e in-
terrogativa)  
 
Construção do co-
nhecimento  
  

  
Interagir em situações de in-
tercâmbio oral simples.  
 
Identificar o assunto ou a in-
formação principal em tex-
tos orais simples.  
 
Identificar palavras-chave 
em textos orais simples.  
 
Reconhecer a função comu-
nicativa de estruturas sim-
ples e textos orais sobre te-
mas familiares.  
 
Descrever objetos ou ima-
gens.  
 
Identificar o termo ou o as-
sunto abordado por um 
texto e uma imagem.  
 
Localizar informação espe-
cífica em um texto.  
 
Formular hipóteses sobre o 
desenrolar de fatos em uma 
sequência textual.  

 
Relacionar palavras a um 
campo semântico.  
 
Interessar-se pelo texto lido, 
compartilhando suas ideias 
sobre o que o texto in-
forma/comunica.  
 
Interessar-se pelo texto lido 
relacionando-o à sua reali-
dade imediata.  
 
Legendar imagens.  
 
Escrever palavras e frases 
simples.  
 
Reproduzir palavras isola-
das e frases simples.  
 
Utilizar o presente simples 
para indicar estados e 
ações rotineiras.  
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Ampliar o universo linguís-

tico e cultural por intermédio 

da língua inglesa.  

 

Aplicar os conhecimentos 

da língua inglesa para falar 

de si e de outras pessoas, 

explicitando informações 

pessoais e características 

relacionadas a gostos, pre-

ferências e rotinas 

 

Foco comunicativo:  

Exchange students, 
countries, culture,  
languages  
 

Estruturas:  

What languages do 
they speak?  

Where are you/ is 
she from? I´m, she 
is, he´s from...  
 

Vocabulário:  

Countries, conti-

nents and languages  

 
Construção de laços 
afetivo e convívio so-
cial  
 
Estratégia de com-
preensão de textos 
orais  
 
Produção de textos 
orais, com a media-
ção do professor  
 
Compreensão geral: 
skimming, scanning  
 
Hipóteses sobre a fi-
nalidade de um texto  
 
Construção de reper-
tório lexical e autono-
mia leitora  
 

Partilha de leitura, 

com mediação do 

professor  

 
Interagir em situações de in-
tercâmbio oral simples.  
 
Interagir em atividades de 
caráter lúdico-pedagógico.  
 
Coletar informações do 
grupo, perguntando e res-
pondendo sobre temas fa-
miliares.  
 
Identificar o assunto ou a in-
formação principal em tex-
tos orais simples.  
 
Identificar palavras-chave 
em textos orais simples.  
 
Reconhecer a função comu-
nicativa de estruturas sim-
ples em textos orais sobre 
temas familiares.  
 
Identificar objetos ou ima-
gens.  
 
Perguntar e responder so-
bre temas familiares (es-
cola, rotina diária, estabele-
cimentos, profissões e ou-
tros.) Identificar o termo ou 
assunto abordado por um 
texto ou imagem.  
 
Localizar informação espe-
cífica em um texto.  
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Utilizar elementos textuais 
(título, fonte, estrutura, etc.) 
como suporte para compre-
ensão textual.  
 
Fazer inferências quanto ao 
significado de uma imagem 
e de um texto.  
 
Relacionar palavras ao 
campo semântico.  
 

Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias 

sobre o que texto in-

forma/comunica.  

 

Interessar-se pelo texto lido, 

relacionando-o à sua reali-

dade imediata. 

 

Foco comunicativo:  

Descrever ações re-
alizadas no present 
continuous  
 

Estrutura:   

I am singing, Is she 
studying? He isn´t re-
ading.  
 

Vocabulário:  

Verbos com o uso do 

ING e as regras ine-

rentes ao tempo ver-

bal estudado  

 
Construção de laços 
afetivo e convívio so-
cial  
 
Estratégia de com-
preensão de textos 
orais  
 
Produção de textos 
orais, com a media-
ção do professor  
 
Compreensão geral: 
skimming, scanning  
 
Hipóteses sobre a fi-
nalidade de um texto  
 
Construção de reper-
tório lexical e autono-
mia leitora  
 

Partilha de leitura, 

com mediação do 

professor  

 
Interagir em situações de in-
tercâmbio oral simples.  
 
Identificar o assunto ou a in-
formação principal em tex-
tos orais simples.  
 
Identificar palavras-chave 
em textos orais simples.  
 
Reconhecer a função comu-
nicativa de estruturas sim-
ples e textos orais sobre te-
mas familiares.  
 
Descrever objetos ou ima-
gens.  
 
Identificar o termo ou o as-
sunto abordado por um 
texto e uma imagem.  
 
Localizar informação espe-
cífica em um texto.  
 
Formular hipóteses sobre o 
desenrolar de fatos em uma 
sequência textual.  
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Relacionar palavras a um 
campo semântico.  
 
Interessar-se pelo texto lido, 
compartilhando suas ideias 
sobre o que o texto in-
forma/comunica.  
 
Interessar-se pelo texto lido 
relacionando-o à sua reali-
dade imediata.  
 
Legendar imagens.  
 
Escrever palavras e frases 
simples.  
 
Reproduzir palavras isola-
das e frases simples.  
 
Utilizar o presente simples 
para indicar estados e 
ações rotineiras.  
 

Ampliar o universo linguís-

tico e cultural por intermédio 

da língua inglesa.  

 

Aplicar os conhecimentos 

da língua inglesa para falar 

de si e de outras pessoas, 

explicitando informações 

pessoais e características 

relacionadas a gostos, pre-

ferências e rotinas 

   

2.7.7 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA INGLESA:  6º ANO 

LÍNGUA INGLESA - 6º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

Compreensão e 

produção oral 

 

 

 
Construção de laços 
afetivos e convívio 
social 
 

 
(EF06LI01) Interagir em situa-
ções de intercâmbio oral, de-
monstrando iniciativa para uti-
lizar a língua inglesa. 

 
Compreende in-
formações gerais 
e específicas em  
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Estratégias/ práti-

cas de leitura e 

construção de re-

pertório lexical 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias e prá-

tica de escrita: pré-

escrita 

 

Gramática 

 

 

 

A língua inglesa no 

mundo 

 

 

 

 

 
Funções e usos da 
língua inglesa em sala 
de aula (Classroom 
language) 
 
Estratégias de com-
preensão de textos 
orais: palavras cogna-
tas e pistas do con-
texto discursivo 
 
Produção de textos 
orais, com a media-
ção do professor 
 
Hipóteses sobre a fi-
nalidade de um texto 
 
Compreensão geral e 
específica: leitura rá-
pida (skimming, scan-
ning) 
 
Partilha de leitura 
com a mediação do 
professor 
 
Construção de reper-
tório lexical e autono-
mia leitora 
 
Planejamento do 
texto: brainstorming 
 
Planejamento do 
texto: organização de 
ideias 
 
Produção de textos 
escritos, em formatos 
diversos, com a medi-
ação do professor. 
 
Present simple (gos-
tos, preferências e ro-
tina (formas afirma-
tiva, negativa e inter-
rogativa) 
 
Present continuous 
(formas afirmativa, 

 
(EF06LI02) Coletar informa-
ções do grupo, perguntando e 
respondendo sobre a família, 
os amigos, a escola e a comu-
nidade. 
 
(EF06LI03) Solicitar esclareci-
mentos em língua inglesa so-
bre o que não entendeu e o 
significado de palavras ou ex-
pressões desconhecidas. 
 
(EF06LI04) Reconhecer, com 
o apoio de palavras cognatas 
e pistas do contexto discur-
sivo, o assunto e as informa-
ções principais em textos 
orais sobre temas familiares. 
 
(EF06LI05) Aplicar os conhe-
cimentos da língua inglesa 
para falar de si e de outras 
pessoas, explicitando infor-
mações pessoais e caracte-
rísticas relacionadas a gos-
tos, preferências e rotinas. 
 
 

textos orais, bem 
como escritos. 
 
Utiliza-se de es-
tratégias para 
compreensão 
textual: skimming 
e scanning. 
 
Utiliza-se de es-
truturas linguísti-
cas estudadas 
para identificar e 
descrever pes-
soas, lugares, 
bem como rotinas 
diárias. 
 
Formula ques-
tões simples para 
averiguar infor-
mações dos cole-
gas e professor, 
bem como res-
ponde às ques-
tões de acordo 
com o conteúdo 
estudado. 
 
Aplica os conhe-
cimentos em lín-
gua inglesa para 
falar de si, suas 
preferências e 
ações da rotina, 
bem como dos 
demais envolvi-
dos no discurso. 
 
Produz textos es-
critos em língua 
inglesa conforme 
as características 
inerentes ao gê-
nero textual e dis-
cursivo de forma 
coesa e coerente. 
 
Expressa-se oral-
mente a partir de 
suas vivências 
pessoais 
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negativa e interroga-
tiva) 
 
The genitive case ‘s 
Possessive adjec-ti-
ves 
 
Países que têm a lín-
gua inglesa como lín-
gua materna e/ou ofi-
cial 
 
Presença da língua 
inglesa no cotidiano 

utilizando os co-
nhecimentos ad-
quiridos nas au-
las de língua in-
glesa em diver-
sos contextos. 
 
Reconhece a pre-
sença e o papel 
da língua inglesa 
em seu contexto 
vivencial, bem 
como num 
mundo globali-
zado. 

 

2.7.8 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA INGLESA:  7º ANO 

LÍNGUA INGLESA - 7º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

Compreensão e 

produção oral 

 

 

  

 

 

 

Estratégias de lei-

tura 

 

 

 

 

 

 

Produção escrita 

 

 

 

 

Estudo do léxico 

 

 

Funções e usos da 

língua inglesa: convi-

vência e colaboração 

em sala de aula 

 

Práticas investigati-

vas 

 

Estratégias de com-

preensão de textos 

orais: conhecimentos 

prévios 

 

Compreensão geral e 

específica: leitura rá-

pida (skimming, scan-

ning) 

 

Construção do sen-

tido global do texto 

 

Objetivos de leitura 

 

(EF07LI01) Interagir em si-

tuações de intercâmbio oral 

para realizar as atividades 

em sala de aula, de forma 

respeitosa e colaborativa, 

trocando ideias e engajando-

se em brincadeiras e jogos. 

 

(EF07LI03) Mobilizar conhe-

cimentos prévios para com-

preender texto oral. 

 

(EF07LI05) Compor, em lín-

gua inglesa, narrativas orais 

sobre fatos, acontecimentos 

e personalidades marcantes 

do passado. 

 

(EF07LI06) Antecipar o sen-

tido global de textos em lín-

gua inglesa por inferências, 

com base em leitura rápida, 

observando títulos, primeiras 

 

Interage oralmente 

e de forma escrita 

com seus colegas 

em diversos con-

textos de uso da 

língua inglesa. 

 

Identifica o con-

texto, a finalidade, 

o assunto e os en-

volvidos em diver-

sos contextos de 

uso da língua in-

glesa. 

 

Elabora textos es-

critos em língua in-

glesa de acordo 

com as caracterís-

ticas dos gêneros 

textuais estudados. 

 



 

338 
 

 

 

 

 

 

 

Gramática 

 

 

 

 

A língua inglesa no 

mundo/ comunica-

ção intercultural 

Pré-escrita: planeja-

mento de produção 

escrita, com media-

ção do professor 

 

Escrita: organização 

em parágrafos ou tó-

picos, com mediação 

do professor 

 

Produção de textos 

escritos com a media-

ção do professor 

 

Partilha de leitura 

- Pronúncia 

- Polissemia 

- Past continuous 

- Past simple (regular 

and irregular verbs) 

- Modal verbs 

(can/can’t and could/ 

couldn’t) 

- Subject pronouns 

- Object pronouns 

 

A língua inglesa como 

língua global na soci-

edade contemporâ-

nea 

 

 

Variação linguística 

e últimas frases de parágra-

fos e palavras-chave repeti-

das. 

(EF07LI08) Relacionar as 

partes de um texto (parágra-

fos) para construir seu sen-

tido global. 

 

(EF07LI10) Escolher, em 

ambientes virtuais, textos em 

língua inglesa, de fontes 

confiáveis, para estudos/ 

pesquisas escolares. 

 

(EF07LI12) Planejar a es-

crita de textos em função do 

contexto (público, finalidade, 

layout e suporte). 

 

(EF07LI15) Construir reper-

tório lexical relativo a verbos 

regulares e irregulares (for-

mas no passado), preposi-

ções de tempo (in on, at) e 

conectores (and, but, be-

cause, then, so, before, after, 

entre outros). 

 

(EF07LI16) Reconhecer a 

pronúncia de verbos regula-

res no passado (-ed). 

 

(EF07LI17) Explorar o cará-

ter polissêmico de palavras 

de acordo com o contexto de 

uso. 

 

(EF07LI19) Discriminar su-

jeito de objeto utilizando pro-

nomes a eles relacionados. 

 

(EF07LI20) Empregar, de 

forma inteligível, o verbo mo-

dal can para descrever habi-

lidades (no presente e no 

passado). 

 

Realiza inferências 

quanto às informa-

ções que se encon-

tram implícitas nos 

textos. 

 

Aplica os conheci-

mentos em língua 

inglesa para falar 

de si, suas prefe-

rências e ações da 

rotina, bem como 

dos demais envol-

vidos no discurso. 

 

Utiliza-se de estru-

turas linguísticas 

estudadas para 

identificar e des-

crever pessoas, lu-

gares, bem como 

rotinas diárias. 

 

Reconhece a pre-

sença e o papel da 

língua inglesa em 

seu contexto viven-

cial, bem como 

num mundo globa-

lizado. 
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(EF07LI23) Reconhecer a 

variação linguística como 

manifestação de formas de 

pensar e expressar o mundo. 

 

2.7.9 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA INGLESA:  8º ANO 

LÍNGUA INGLESA - 8º ANO  

UNIDADES  

 TEMÁTICAS  

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO  

HABILIDADES  CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

Compreensão e 

produção oral  

  

   

 

Negociação de senti-
dos (mal-entendidos 
no uso da língua in-
glesa e conflito de opi-
niões)  

 

(EF08LI02) Explorar o uso de 

recursos linguísticos (frases 

incompletas, hesitações, en-

tre outros) e paralinguísticos 

(gestos, expressões faciais, 

entre outros) em situações 

de interação oral.  

 

Realiza inferências 

quanto às informa-

ções que se encon-

tram implícitas nos 

textos. 

 

Utiliza-se de re-

curso e repertório 

linguístico apropria-

dos para utilizar os 

conteúdos estuda-

dos nas aulas de 

língua inglesa. 

 

Elabora textos es-

critos em língua in-

glesa de forma es-

tratégica, de acordo 

com as característi-

cas dos gêneros 

textuais estudados. 

 

Avalia as suas pro-

duções escritas, 

bem como a de 

seus colegas, reali-

zando adequações 

necessárias. 

 

Faz uso do repertó-

rio de língua inglesa 

  

Práticas de leitura e 

fruição/ estratégias  

  

  

  

  

Estudo do léxico  

  

  

  

  

  

  

Gramática  

  

  

  

  

  

  

  

Práticas de escrita  

  

 

Usos de recursos lin-

guísticos e paralinguís-

ticos no intercâmbio 

oral  

 

Compreensão de tex-

tos orais, multimodais, 

de cunho Informativo/ 

jornalístico  

 

Construção de senti-

dos por meio de infe-

rências e reconheci-

mento de implícitos  

 

Construção de senti-

dos por meio de infe-

rências e reconheci-

mento de implícitos  

 

Leitura  de textos 

de cunho artístico/ lite-

rário  

 

Reflexão pós-leitura  

 

(EF08LI03) Construir o sen-

tido global de textos orais, re-

lacionando suas partes, o as-

sunto principal e informações 

relevantes.  

 

(EF08LI04) Utilizar recursos 

e repertório linguísticos apro-

priados para informar/ comu-

nicar/falar do futuro: planos, 

previsões, possibilidades e 

probabilidades.  

 

(EF08LI06) Apreciar textos 

narrativos em língua inglesa 

(contos, romances, entre ou-

tros, em versão original ou 

simplificada), como forma de 

valorizar o patrimônio cultural 

produzido em língua inglesa.  

 

(EF08LI08) Analisar, critica-

mente, o conteúdo de textos, 

comparando diferentes 
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Construção de repertó-
rio lexical  

 

Formação de palavras: 

prefixos e sufixos  

The comparative form  

The superlative form  

Relative pronouns 

((who, which, that, 

whose)  

Quantifiers: some, any, 

many, much.  

 

Verbos para indicar o 

futuro  

 

Produção de textos es-

critos com mediação 

do professor/colegas  

perspectivas apresentadas 

sobre um mesmo assunto.  

 

(EF08LI10) Reconstruir o 

texto, com cortes, acrésci-

mos, reformulações e corre-

ções, para aprimoramento, 

edição e publicação final.  

 

(EF08LI12) Construir reper-

tório lexical relativo a planos, 

previsões e expectativas 

para o futuro.  

 

(EF08LI13) Reconhecer sufi-

xos e prefixos comuns utiliza-

dos na formação de palavras 

em língua inglesa.  

 

(EF08LI14) Utilizar formas 

verbais do futuro para des-

crever planos e expectativas 

e fazer previsões.  

 

(EF08LI15) Utilizar, de modo 

inteligível, as formas compa-

rativas e superlativas de ad-

jetivos para comparar quali-

dades e quantidades.  

bem como dos gê-

neros textuais para 

expressar a sua opi-

nião. 

 

Reconhece a pre-

sença e o papel da 

língua inglesa em 

seu contexto viven-

cial, bem como num 

mundo globalizado 

e se expressa sobre 

as temáticas refe-

rentes a esses con-

textos no âmbito de 

sala de aula. 

 

Identifica, interage e 

opina sobre os as-

pectos interculturais 

referentes ao seu 

país, bem como às 

outras nações em 

que a língua inglesa 

tem papel de rele-

vância 

  

Construção de repertó-
rio lexical  

  

 

(EF08LI16) Utilizar, de modo 

inteligível, corretamente, 

some, any, many, much.  

 

(EF08LI17) Empregar, de 

modo inteligível, os prono-

mes relativos (who, which, 

that, whose) para construir 

períodos compostos por su-

bordinação.  

 

(EF08LI18) Construir reper-

tório cultural por meio do con-

tato com manifestações artís-

tico-culturais vinculadas à lín-

gua inglesa (artes plásticas e 

visuais, literatura, música, 
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cinema, dança, festividades, 

entre outros), valorizando a 

diversidade entre culturas.  

 

2.7.10 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA INGLESA:  9º ANO 

LÍNGUA INGLESA - 9º ANO  

UNIDADES  

 TEMÁTICAS  

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO  

HABILIDADES  CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

  
Compreensão e 
produção oral  
  
  
  
  

 
Funções e usos da 
língua inglesa: persu-
asão  
 
Compreensão de tex-
tos orais, multimo-
dais, de cunho argu-
mentativo. 
 
Produção de textos 
orais com autonomia  
 
Recursos de argu-
mentação  
 

Recursos de persua-

são  

 
(EF09LI01) Fazer uso da lín-
gua inglesa para expor pon-
tos de vista, argumentos e 
contra argumentos, conside-
rando o contexto e os recur-
sos linguísticos voltados 
para a eficácia da comunica-
ção.  
 
(EF09LI02) Compilar as 
ideias-chave de textos por 
meio de tomada de notas.  
 
(EF09LI04) Expor resultados 
de pesquisa ou estudo com 
o apoio de recursos, tais 
como notas, gráficos, tabe-
las, entre outros, adequando 
as estratégias de construção 
do texto oral aos objetivos de 
comunicação e ao contexto. 

 
Constrói o sentido 
global dos textos 
orais, reconhe-
cendo os pontos 
mais relevantes, 
bem como os se-
cundários. 
 
Consegue resumir 
os pontos princi-
pais captados atra-
vés de recursos 
como imagens, 
gráficos, tabelas, 
entre outros. 
 
Expõe oralmente 
os entendimentos 
de diversos temas 
da L2. 
 
Realiza inferências 
quanto às informa-
ções que se en-
contram implícitas 
nos textos. 
 
Consegue interagir 
e opinar em dife-
rentes espaços so-
ciais, bem como 
tecnológicos. 
 
Utiliza adequada-
mente diversos 
componentes lexi-
cais da língua in-
glesa para asso-
ciar as principais 

 
Estratégias e práti-
cas de leitura  
  
  
  
  
  
  
Estratégias e práti-
cas de escrita  
  
  
  
Estudo do léxico  
  
  

 
Informações em am-
bientes virtuais  
 
Reflexão pós-leitura  
 
Escrita: construção 
da persuasão  
 
Escrita: construção 
de argumentação  
 
Produção de textos 
escritos com media-
ção dos colegas  
 

  
(EF09LI05) Identificar recur-
sos de persuasão (escolha e 
jogo de palavras, uso de co-
res e imagens, tamanho de 
letras), utilizados nos textos 
publicitários e de propa-
ganda, como elementos de 
convencimento.  
 
(EF09LI09) Compartilhar 
com os colegas, a leitura dos 
textos escritos pelo grupo, 
valorizando os diferentes 
pontos de vista defendidos, 
com ética e respeito.  
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Gramática  
 
  
  
  
  
  

A língua inglesa no 
mundo  
  
  

Uso de conectores - 
linking words (addi-
tion, contrast, condi-
tion, etc.)  
 

Usos de linguagem 
no meio digital: “inter-
netês”  

 
Verbos modais: 
should, must, have to, 
may e might  
 
Orações condicionais 
(first and second con-
ditional  
 
Construção de identi-
dades no mundo glo-
balizado  
 
A língua inglesa e seu 
papel no intercâmbio 
científico, econômico 
e político  
 
Construção de identi-
dades no mundo glo-
balizado  

(EF09LI11) Utilizar recursos 
verbais e não verbais para 
construção da persuasão em 
textos da esfera publicitária, 
de forma adequada ao con-
texto de circulação (produ-
ção e compreensão).  
 
Práticas de escrita: produ-
ção de textos escritos, com 
mediação do professor/ cole-
gas   
 
(EF09LI12) Produzir textos 
(infográficos, fóruns de dis-
cussão on-line, fotorreporta-
gens, campanhas publicitá-
rias, memes, entre outros) 
sobre temas de interesse co-
letivo local ou global, que re-
velem posicionamento crí-
tico.  
 
(EF09LI13) Reconhecer, 
nos novos gêneros digitais 
(blogueis, mensagens ins-
tantâneas, tweets, entre ou-
tros), novas formas de es-
crita (abreviação de pala-
vras, palavras com combina-
ção de letras e números, pic-
togramas, símbolos gráficos, 
entre outros) na constituição 
das mensagens. Conectores 
(linking words)   
 
(EF09LI14) Utilizar conecto-
res indicadores de adição, 
condição, oposição, con-
traste, conclusão e síntese 
como auxiliares na constru-
ção da argumentação e in-
tencionalidade discursiva. 
Gramática Orações condici-
onais (tipos 1 e 2)  
 
(EF09LI15) Empregar, de 
modo inteligível, as formas 
verbais em orações condici-
onais dos tipos 1 e 2 (Ifclau-
ses.   
 

ideias presentes 
nos diferentes gê-
neros textuais. 
 
Reconhece a pre-
sença e o papel da 
língua inglesa em 
seu contexto vi-
vencial, bem como 
num mundo globa-
lizado e se ex-
pressa sobre as te-
máticas referentes 
a esses contextos 
no âmbito de sala 
de aula. 
 
Identifica, interage 
e opina sobre os 
aspectos intercul-
turais referentes 
ao seu país, bem 
como às outras na-
ções em que a lín-
gua inglesa tem 
papel de relevân-
cia. 



 

343 
 

 

(EF09LI16) Empregar, de 
modo inteligível, os verbos 
should, must, have to, may e 
might para indicar recomen-
dação, necessidade ou obri-
gação e probabilidade 
 
(EF09LI19) Discutir a comu-
nicação intercultural por 
meio da língua inglesa como 
mecanismo de valorização 
pessoal e de construção de 
identidades no mundo globa-
lizado. 
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2.8 LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

2.8.1 TEXTO INTRODUTÓRIO 
 

 

ANOS INICIAIS  

 

A Língua Portuguesa nas séries iniciais do Ensino Fundamental tem como objetivo principal 

o letramento dos alunos e a sua integração ao mundo das linguagens. Ler e escrever são capaci-

dades importantes para a inserção do indivíduo no mundo letrado, além de serem indispensáveis 

para possibilitar ao cidadão interferir na realidade que o cerca e a transformar, pois passa a ter 

consciência do uso intencional da linguagem no processo de interlocução. 

Nessa perspectiva, a discussão é com base em experiências, desafios e reflexões vivenci-

ados em sala de aula, fator que o torna próximo da realidade do professor e do aluno do nível de 

ensino a que se destina.  

No aspecto da leitura, é necessário o aluno progredir em seus conhecimentos obre língua 

e mundo para realizar o processo de compreensão e interpretação do texto. O tema fica evidenci-

ado nos textos que são escolhidos, entre diferentes gêneros textuais, para leitura, discussão e 

produção textual. 

O apoio do professor e a interação entre os alunos possibilitarão a eles identificar dados 

que propiciem a interpretação do texto, sendo possível, em algumas atividades, elaborar as res-

postas coletivamente. 

No processo de aquisição da escrita, entende-se que toda e qualquer produção traz con-

sigo intenções sociais, culturais e pessoais. Desse modo, o registro deve ser feito a partir de situa-

ções de uso da língua, por meio de um gênero textual em seu contexto social sem, no entanto, 

deixar de cumprir um dos principais papéis da instituição escolar: desenvolver e aprimorar o domí-

nio da norma escrita padrão. 

Nas estratégias de análise linguística, os alunos são levados a perceber determinadas re-

gularidades e irregularidades ortográficas e gramaticais. A apresentação de conceitos e exemplos, 

bem como as atividades sugeridas, são organizadas com o objetivo de levar os alunos a resolver 

questões de uso e sistematização das normas linguísticas, com a maior autonomia possível, no 

decorrer dos anos escolares. 

Por fim, os temas selecionados e explicitados em textos de diferentes gêneros se relacio-

nam às propostas de produção feitas para os alunos. 

 

 

ANOS FINAIS 

 

Atualmente, não existe apenas uma forma de conceber o ensino da língua portuguesa. Sob 

esse ponto de vista, seu ensino também apresenta diferentes configurações, dependendo da con-

cepção adotada. 
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A língua pode ser definida como um conjunto aberto e múltiplo de práticas sociais, orais ou 

escritas, desenvolvidas por sujeitos historicamente situados. Nesse sentido, somos considerados 

seres de linguagem e não meros aplicadores de regras de um sistema gramatical; também não 

somos meros reprodutores de certo monumento linguístico cristalizado ou, ainda, não somos meros 

usuários de um instrumento externo a nós. 

Tratando-se da língua materna, a escola nunca parte do zero. Ensinar português é, por-

tanto, em especial, oferecer aos alunos a oportunidade de amadurecer e ampliar o domínio das 

práticas de linguagem que já conhece. Além dessa premissa, a aprendizagem da língua materna é 

vista como instrumento importante para a obtenção e a construção de conhecimentos nas demais 

áreas do saber. 

As propostas de trabalho com a língua portuguesa indicam a sistematização de um con-

junto de disposições e atitudes, como ler, interpretar, pesquisar, selecionar informações, analisar, 

argumentar e produzir textos orais e escritos. O objetivo é possibilitar que os alunos usem adequa-

damente a língua e produzam novos conhecimentos sobre ela e a partir dela. Dessa forma, eles 

podem participar do mundo social, incluindo cidadania, trabalho e continuidade dos estudos. Por-

tanto, a língua é vista como elemento de integração social que permite ao aluno desenvolver e 

manifestar tais habilidades em sua vida cotidiana. 

A metodologia adotada prevê atividades que favoreçam o desenvolvimento da observação, 

da percepção e da ampliação ou descoberta do mundo pelos alunos, interagindo com o uso da 

língua para a solução de problemas cotidianos. O objeto linguístico central é o texto e seus aspectos 

gramaticais; para isso, estuda-se elementos linguísticos e aspectos da grafia e são fornecidos 

meios para o aluno perceber as especificidades dos diversos gêneros textuais e analisar seu con-

teúdo, sua estrutura, seu objetivo, o público-alvo, o local de circulação etc. 

O professor deve encarar o desafio de preparar os alunos para compreender os mecanis-

mos linguísticos que se encontram à sua disposição e, assim, permitir-lhes atingir os objetivos pro-

postos no ensino da língua portuguesa.  

É importante relacionar Língua Portuguesa aos demais componentes curriculares, em res-

posta às atuais tendências interdisciplinares que permeiam todo o trabalho, na tentativa de compor 

um painel cultural bastante amplo. Por isso, as atividades propostas devem permitir ao aluno rela-

cionar o componente curricular que está estudando aos demais, propondo desafios que exigem a 

relação com diversos aspectos da prática social. 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA O ENSINO FUNDAMEN-

TAL 

 

1) Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo 

e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus 

usuários e da comunidade a que pertencem. 

2) Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos dife-

rentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de partici-

par da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior 

autonomia e protagonismo na vida social. 

3) Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferen-

tes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a 

se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. 
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4) Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa di-

ante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. 

5) Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à 

situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual. 

6) Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos 

meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente com relação a conteúdos discrimina-

tórios que ferem direitos humanos e ambientais. 

7) Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e 

ideologias. 

8) Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e 

projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.). 

9) Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso 

estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas 

de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial trans-

formador e humanizador da experiência com a literatura. 

10) Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais 

para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e produção), apren-

der e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. 

 

 

REFERÊNCIA 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Educação é a Base. Versão 

Final. Brasília: MEC/CONSED/UNDIME, 2018. 
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2.8.2 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA PORTUGUESA: 1º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º ANO 

 
PRÁTICAS 

DE 
LINGUAGEM 

 
CAMPOS  

DE 
ATUAÇÃO 

 
CRITÉRIOS 

DE  
AVALIAÇÃO 

 
CONTEÚDOS 

 
HABILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura/ 
escuta 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

Protocolos de 
leitura 

 
Cultura da es-
crita 

(EF01LP01) Reconhecer que 
textos são lidos e escritos da 
esquerda para a direita e de 
cima para baixo da página, em 
situações significativas, perce-
bendo a relação da leitura para 
a vida. 

Formação de 
leitor 

Seleção/leitura 
de textos para 
necessidades 
e interesses 

(EF12LP02) Buscar, selecionar 
e ler com a mediação do 
professor (leitura comparti-
lhada), textos que circulam em 
meios impressos ou digitais, de 
acordo com as necessidades e 
interesses. 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função social 
e comunicativa 
dos textos 

 
(EF15LP01) Identificar a fun-
ção social de textos que circu-
lam no cotidiano, nas Mídias 
impressa, de massa e digital, 
reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, 
quem os produziu e a quem se 
destinam e que gêneros 
possuem funções sociais 
relacionadas aos campos de 
atuação nos quais circulam. 

 
Estratégia de 
leitura 

 
Expectativas e 
pressuposições 
antecipadoras de 
sentido no texto 

 
(EF15LP02) Estabelecer ex.-
pectativas em relação ao texto 
que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da 
forma e da função social do 
texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e 
recepção desse texto, o 
gênero, o suporte e  o universo 
temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos 
gráficos, imagens, dados da 
própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações 
e inferências realizadas antes 
e durante a leitura de textos, 



 

348 
 

 

checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 

 
Informações 
explícitas 

(EF15LP03) Localizar infor-
mações explícitas em 
diferentes gêneros lidos, 
ouvidos e/ou sinalizados. 

 
 
 
 
 

Campo da 
vida 

cotidiana 

 
Compreensão 

 
Funções so-
ciodiscursivas 
em textos da 
vida cotidiana 

 
(EF12LP04) Ler, em cola-
boração com os colegas e com 
a ajuda do professor ou já com 
certa autonomia, listas, 
agendas, calendários, avisos, 
convites, receitas, instruções 
de montagem (digitais ou 
impressos), dentre outros 
gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto e 
relacionando sua forma de 
organização à sua finalidade. 

 

Compreensão 
em leitura 

 
Leitura de 
textos da vida 
cotidiana 

 

(EF01LP16) Ler, em colabo-
ração com os colegas e com a 
ajuda do professor, quadras, 
quadrinhas, parlendas, trava-
línguas, dentre outros gêneros 
do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto 
do texto e relacionando sua 
forma de organização a sua 
finalidade. 

 
 
 
 
 

Campo 
artístico- 
literário 

 
Apreciação 
estética/Estilo 

 
Recursos esti-
lísticos de tex-
tos em verso 

 

(EF12LP18) Apreciar e comen-
tar poemas e outros textos 
versificados, observando ri-
mas, jogos de palavras, recur-
sos gráficos, sonoridade e 
aliterações, reconhecendo seu 
pertencimento ao mundo ima-
ginário e sua dimensão de 
encantamento, jogo, fruição e 
seus efeitos de sentido. 

 

Formação do 
leitor literário 

 
Compreensão
da dimensão 
lúdica/estilístic
a de textos em 
verso e prosa 

 

(EF15LP15) Reconhecer que 
os textos literários, tanto em 
verso como em prosa, fazem 
parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão 
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lúdica, de encantamento, valo-
rizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade. 

Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

Relação texto 
/ilustração/recur-
sos gráficos 

(EF15LP18) Relacionar texto 
com ilustrações e outros 
recursos gráficos visando à 
construção de sentidos do 
texto. 

 

 

 

 

Escrita 
(comparti-

lhada e 
autônoma) 

Todos os 
campos de 

atuação 

 
Construção do 
sistema alfabé-
tico/ Conven-
ções da escrita 

 
Semelhanças e 
diferenças entre 
escritas conven-
cionais e  indivi-
duais. 

 

(EF01LP03) Observar escritas 
convencionais, comparando-as 
as suas produções escritas, 
.rcebendo semelhanças e 
diferenças em listas (de nomes 
de colegas, de frutas, de 
brinquedos, textos de tradição 
oral, dentre outros), que 
possibilitem a reflexão sobre o 
sistema da escrita. 

 
 
 
 
 
 
 

Campo da 
vida 

cotidiana 

 
Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

 
Planejamento e 
produção de 
gêneros da vida 
cotidiana 

 
(EF01LP17) Planejar e pro-
duzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do pro-
fessor, listas, agendas, calen-
dários, avisos, convites, recei-
tas, instruções de montagem e 
legendas para álbuns, fotos ou 
ilustrações (digitais ou impres-
sos), dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, consi-
derando a situação comunica-
tiva e o tema/assunto/ finalida-
de do texto. 

 
Registro de gê-
neros da vida 
cotidiana 

 
(EF01LP18) Registrar, em 
colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, 
cantigas, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, den-
tre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do tex-
to. 

 
Planejamento 
e produção de 
reconto de his-
tória 

 
(EF01LP25) Planejar e produ-
zir, tendo o professor como 
escriba, recontagens de histó-
rias lidas pelo professor, 
histórias imaginadas ou basea-
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das em livros de imagens, 
observando a forma de 
composição de textos narra-
tivos (personagens, enredo, 
tempo e espaço). 

 
 
 
 
 
 
 

Oralidade 

 
 
 
 
 
 

Todos os 
campos de 

atuação 

 
Escuta atenta 

 
Escuta atenta 
com  interação 

 
(EF15LP10) Escutar/visualizar, 
com atenção, falas de profes-
sores e colegas, formulando 
perguntas pertinentes ao tema 
e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário. 

 
Características 
da conversação 
espontânea 

 
Conversão es-
pontânea 

 
(EF15LP11) Reconhecer -
características da conversação 
espontânea presencial, respei--
tando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, 
durante a conversação, formas 
adequadas de tratamento de 
acordo com a situação e a 
posição do interlocutor. 

 
Aspectos não lin-
guísticos (para-
linguísticos) no 
ato da fala 

 
Aspectos não 
linguísticos no 
ato da fala 

 
(EF15LP12) Atribuir significado 
a aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) observados 
na fala, como direção do olhar, 
riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão cor-
poral, tom de voz em 
situações comunicativas. 

 
Relato oral/ 
Registro formal 
e informal 

 
Finalidade da 
interação  oral 

 
(EF15LP13) Identificar finali-
dades da interação oral em 
diferentes contextos comuni-
cativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). 

 
 
 
 

Campo da 
vida 

cotidiana 

 
Oralização de 
texto literário 

 
Recital de tex-
tos poéticos 

 
(EF01LP19) Recitar parlendas, 
quadras, quadrinhas, trava-
línguas, textos poéticos de 
autores locais e regionais, com 
entonação adequada e 
observando as rimas. 

 
Produção de 
texto oral 

 
Planejamento 
e produção de 
gêneros orais 
do campo da 
vida cotidiana 

 
(EF12LP06) Planejar e produ-
zir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 
professor, listas, recados, avi-
sos, convites, receitas, instru-
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ções de montagem, dentre 
outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, que possam ser 
repassados oralmente e/ou por 
meio de ferramentas digitais, 
em áudio ou vídeo, conside-
rando a situação comunicativa 
e o tema/assunto/finalidade do 
texto. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Contagem de 
histórias 

 
Reconto de 
gêneros literá-
rios 

 
(EF15LP19) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, na-
cionais e regionais (contos, 
cordéis, cantigas, parlendas) 
lidos ou sinalizados pelo 
professor ou pelo próprio 
estudante. 

 
 
 

Produção 
de textos 
(escrita 

comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Planejamento 
de texto 

 
Planejamento/ 
produção/re- 
escrita textual/ 
situação comu-
nicativa 

 
(EF15LP05) Planejar, com a 
ajuda do professor, o texto que 
será produzido, considerando a 
situação comunicativa: (os 
interlocutores (quem escreve/ 
para quem escreve); a finali-
dade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular; o suporte 
(qual é o portador do texto); a 
lingua-gem, organização e 
forma do texto e seu tema) 
pesquisando em meios impres-
sos ou digitais, sempre que for 
preciso, informações necessá-
rias à produção do texto, 
organizando em tópicos os 
dados e as fontes 
pesquisadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético 

 
Reconhecimeto 
da escrita alfa-
bética como 
representação 
dos sons da fala 

 
(EF01LP05/) Reconhecer o 
sistema de escrita alfabética 
como representação dos sons 
da fala, através da exploração 
de textos de tradição oral, 
listas, textos genuínos do 
repertório local, atentando para 
o interesse temático dos estu-
dantes, explorando a compara-
ção reflexiva entre as palavras 
(correspondência som/ letra, 
quantidade/ qualidade de 
letras, ordem das letras, etc.). 
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Análise 

linguística/ 
semiótica 
(Alfabeti-

zação) 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

  
Segmentação 
de palavras  
em sílabas 

 
(EF01LP06) Segmentar, oral-
mente, palavras em sílabas em 
situações significativas de 
leitura, como uso de cantigas, 
parlendas de repertório local e 
nacional, dentre outros gêneros 
próximos do dia a dia  dos 
estudantes. 

 
 
 
 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

 
Identificação 
de fonemas e 
suas represen-
tações por le-
tras. 

 
(EF01LP07) Identificar fone-
mas e sua representação por 
letras, a partir de textos 
conhecidos dos estudantes 
(slogan, manchetes, propa-
gandas, textos de tradição oral, 
listas, receitas, dentre outros). 

Relação de ele-
mentos sonoros 
à representação 
escrita 

 
(EF01LP08) Relacionar ele-
mentos sonoros (sílabas, fone-
mas, partes de palavras) com 
sua representação escrita, em 
situações de leitura e escrita de 
textos diversos. 

 
Comparação de 
semelhanças e 
diferenças de 
sons em sílabas 
iniciais, mediais e 
finais. 

 
(EF01LP09) Comparar pala-
vras, identificando semelhan-
ças e diferenças entre sons de 
sílabas iniciais, mediais e 
finais, a partir de textos 
conhecidos (crachás, listas dos 
nomes da sala, de objetos do 
mesmo campo semântico, 
parlendas, cantigas, dentre 
outros), que favoreçam a 
análise da relação fonema-
grafema. 

 
Conhecimento 
do alfabeto do 
português do 
Brasil 

 
Nomeação e 
ordem das le-
tras do alfa-
beto 

 
(EF01LP10) Nomear as letras 

do alfabeto, compreendendo a 

ordem das letras, através de 

práticas de ler e escrever textos 

(listas dos nomes dos colegas 

da classe em ordem alfabética, 

por exemplo), que contribuam 

para a relação existente entre 

leitura e escrita. 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético 

Comparação de 
palavras, obser-
vando sílabas 

 
(EF01LP13) Comparar pala-
vras, identificando semelhan-
ças e diferenças entre sons de 
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iniciais mediais 
e finais de pala-
vras em textos 

sílabas iniciais, mediais e 
finais, a partir de textos conhe-
cidos, de forma articulada com 
as práticas de leitura e da 
escrita. 

 
Campo 

da vida 
cotidiana 

 
Forma de com-
posição do texto 

 
Identificação e 
reprodução/ for-
matação e dia-
gramação es-
pecífica 

 
(EF01LP20) Identificar e repro-
duzir, em listas, agendas, 
calendários, regras, avisos, 
convites, receitas, instruções de 
montagem e legendas para 
álbuns, fotos ou ilustrações 
(digitais ou impressos), a for-
matação e diagramação espe-
cífica de cada um desses 
gêneros, considerando a com-
plexidade dos textos e a 
autonomia dos estudantes. 

 

Identificação e 

reprodução de 

rimas, alitera-

ções, asso-

nâncias e ritmo 

em textos 

 

(EF12LP07) Identificar e (re) 

produzir, em cantiga, quadras, 

quadrinhas, parlendas, trava-

línguas e canções, rimas, alite-

rações, assonâncias, o ritmo de 

fala relacionado ao ritmo e à 

melodia das músicas e seus 

efeitos de sentido. 

Campo 
artístico- 
literário 

Formas de 
composição  de 
narrativa 

Elementos da 

narrativa lida/ 

escutada (per-

sonagem, en-

redo, tempo e 

espaço) 

 

(EF01LP26.) Identificar ele-

mentos de uma narrativa lida 

ou escutada, incluindo perso-

nagens, enredo, tempo e espa-

ço, através de leituras colabo-

rativas, mediadas pelo profes-

sor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leitura/ 
escuta 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

 
Protocolos de 
leitura 

 
Cultura da es-
crita 

 
(EF01LP01) Reconhecer que 
textos são lidos e escritos da 
esquerda para a direita e de 
cima para baixo da página, em 
situações significativas, perce-
bendo a relação da leitura para 
a vida. 

 
Decodificação/ 
Compreensão 
de  leitura 

 
Decodificação e 
leitura de pala-
vras novas e 
conhecidas 

 
(EF12LP01) Ler palavras no-
vas em pequenos textos, com 
precisão na decodificação e 
compreensão, no caso de pala-
vras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização 
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em práticas de linguagem 
situadas (texto de tradição oral 
como cantigas regionais e 
nacionais, poemas, letras de 
músicas etc.), que proporcione 
a reflexão sobre o sistema de 
escrita. 

 

Formação de 
leitor 

 
Seleção/leitura 
de textos para 
necessidades 
e interesses. 

(EF12LP02) Buscar, selecionar 
e ler, com a mediação do 
professor (leitura compartilha-
da), textos que circulam em 
meios impressos ou digitais, de 
acordo com as necessidades e 
interesses. 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função social 
e comunicativa 
dos textos 

(EF15LP01) Identificar a fun-
ção social de textos que 
circulam no cotidiano, nas 
mídias impressa, de massa e 
digital, reconhecendo para que 
foram produzidos, onde circu-
lam, quem os produziu e a 
quem se destinam e que os 
gêneros possuem funções so-
ciais relacionadas aos campos 
de atuação nos quais circulam. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estratégia de 
leitura 

 
Expectativas e 
pressuposições 
antecipadoras 
de sentido no 
texto 

(EF15LP02) Estabelecer ex-
pectativas em relação ao texto 
que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da 
forma e da função social do 
texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e 
recepção desse texto, o 
gênero, o suporte e  o universo 
temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos 
gráficos, imagens, dados da 
própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações 
e inferências realizadas antes 
e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 

 
Informações 
explícitas 

 
(EF15LP03) Localizar infor-
mações explícitas em diferen-
tes gêneros lidos, ouvidos e/ou 
sinalizados. 
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Informações 
explícitas 

 
(EF12LPX01) Inferir informa-
ções explícitas em  textos lidos, 
ouvidos e/ou sinalizados. 

 

 
Campo 

da vida 
cotidiana 

 

 
Compreensão 

em  leitura 

 

 
Leitura de tex-
tos da vida 
cotidiana 

 
(EF01LP16) Ler, em colabo-
ração com os colegas  e com a 
ajuda do professor, quadras, 
quadrinhas, parlendas, trava-
línguas, dentre outros gêneros 
do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto 
do texto e relacionando sua 
forma de organização a sua 
finalidade. 

 
Funções so-
ciodiscursivas 
em textos da 
vida cotidiana 

 
(EF12LP04) Ler, em colabo-
ração com os colegas e com a 
ajuda do professor ou já com 
certa autonomia listas, agen-
das, calendários, avisos, convi-
tes, receitas, instruções de 
montagem (digitais ou impres-
sos), dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comu-
nicativa e o tema/assunto do 
texto e relacionando sua forma 
de organização à sua 
finalidade. 

  
 
 
 
 

Campo 
artístico- 
literário 

 
Apreciação 
estética/Estilo 

 
Recursos esti-
lísticos de tex-
tos em verso 

 
(EF12LP18) Apreciar e comen-
tar poemas e outros textos 
versificados, observando ri-
mas, jogos de palavras, recur-
sos gráficos, sonoridade e 
aliterações, reconhecendo seu 
.rtencimento ao mundo imagi-
nário e sua dimensão de 
encantamento, jogo, fruição e 
seus efeitos de sentido. 

 
Formação do 
leitor  literário 

 
Compreensão
da dimensão 
lúdica/estilísti-
ca de textos 
em verso e 
prosa 

 
(EF15LP15) Reconhecer que 
os textos literários, tanto em 
verso como em prosa, fazem 
parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valo-
rizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade. 
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Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

 

Relação textos/ 
ilustrações/recur-
sos gráficos 

 
(EF15LP18) Relacionar texto 
com ilustrações e outros recur-
sos gráficos visando à 
construção de sentidos do 
texto. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Escrita 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

 
Construção do 
sistema alfabé-
tico/ Conven-
ções da escrita 

 
Semelhanças 
e diferenças 
entre escritas 
convencionais 
e individuais 

 
(EF01LP03) Observar escritas 
convencionais, comparando-as 
as suas produções escritas, 
percebendo semelhanças e 
diferenças em listas (de nomes 
de colegas, de frutas, de 
brinquedos, textos de tradição 
oral, dentre outros), que 
possibilitem a reflexão sobre o 
sistema da escrita. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

 
Planejamento 
e produção de 
gêneros da 
vida  cotidiana 

 
(EF01LP17) Planejar e 
produzir, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do 
professor, listas, agendas, 
calendários, avisos, convites, 
receitas, instruções de monta-
gem e legendas para álbuns, 
fotos ou ilustrações (digitais ou 
impressos), dentre outros gê-
neros do campo da vida 
cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/ finalidade do 
texto. 

 
Registros de 
gêneros da 
vida cotidiana 

 
(EF01LP18) Registrar, em 
colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, 
cantigas, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, den-
tre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o  
tema/ assunto/finalidade do 
texto. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

 
Planejamento 
e reconto de 
histórias 

 
(EF01LP25) Planejar e produ-
zir, tendo o professor como 
escriba, recontagens de histó-
rias lidas pelo professor, histó-
rias imaginadas ou baseadas 
em livros de imagens, obser-
vando a forma de composição 
de textos narrativos (persona-
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gens, enredo, tempo e espaço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oralidade 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Escuta atenta 

 
Escuta atenta 
com  interação 

 
(EF15LP10) Escutar/visualizar 
com atenção, falas de profes-
sores e colegas, formulando 
perguntas pertinentes ao tema 
e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário. 

 
 Características 
da conversação 
espontânea 

Conversação 
espontânea 

 
(EF15LP11.) Reconhecer ca-
racterísticas da conversação 
espontânea presencial, respei-
tando os turnos de fala, sele-
cionando e utilizando, durante 
a conversação, formas adequa-
das de tratamento de acordo 
com a situação e a posição do 
interlocutor. 

 
Aspectos não 
linguísticos (pa-
ralinguísticos) 
no ato da fala 

 
Aspectos não 
linguísticos no 
ato da fala 

 
(EF15LP12.) Atribuir signifi-
cado a aspectos não linguís-
ticos (paralinguísticos) obser-
vados na fala, como direção do 
olhar, riso, gestos, movimentos 
da cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão cor-
poral, tom de voz em situações 
comunicativas. 

 
Relato oral/ 
Registro for-
mal e informal 

 
Finalidade da 
interação  oral 

 
(EF15LP13.) Identificar finali-
dades da interação oral em 
diferentes contextos comunica-
tivos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). 

 
 
 
 

Campo 
da vida 

cotidiana 

 
Oralização de 
texto  literário 

 
Recital de 
textos poéticos 

 
(EF01LP19.) Recitar parlen-
das, quadras, quadrinhas, 
trava-línguas, textos poéticos 
de autores locais e regionais, 
com entonação adequada e 
observando as rimas. 

 
Produção de 
texto oral 

 
Planejamento 
e produção de 
gêneros orais 
do campo da 
vida cotidiana 

 
(EF12LP06.) Planejar e produ-
zir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 
professor, listas, recados, avi-
sos, convites, receitas, instru-
ções de montagem, dentre 
outros gêneros do campo da 
vida  cotidiana, que possam ser 
repassados oralmente e/ou por 
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meio de ferramentas digitais, 
em áudio ou vídeo, conside-
rando a situação comunicativa 
e o tema/assunto/finalidade do 
texto. 

  
Campo 

artístico- 
literário 

 
Contagem de 
histórias 

 
Reconto de 
gêneros literá-
rios 

 
(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, 
nacionais e regionais (contos, 
cordéis, cantigas, parlendas) 
lidos ou sinalizados pelo 
professor ou pelo próprio 
estudante. 

 
 

Produção 
de textos 
(escrita 

comparti-
lhada e 

autônoma) 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Planejamento 
de texto 

 
Planejamento/
produção/re -
escrita textual/ 
situação comu-
nicativa 

 
(EF15LP05.) Planejar, com a 
ajuda do professor, o texto que 
será produzido, considerando a 
situação  comunicativa:(os 
interlocutores (quem escreve/ 
para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito 
(escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai 
circular; o suporte (qual é o 
portador do texto); a lingua-
gem, organização e forma do 
texto e seu tema) pesquisando 
em meios impressos ou digi-
tais, sempre que for preciso, 
informações necessárias à 
produção do texto, organizando 
em tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas. 

 
 
 
 
 
 

 
Análise 
linguís-

tica/ 
semiótica 
(Alfabeti-

zação) 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético 

 
Reconhecimento 
da escrita alfabé-
tica como repre-
sentação dos 
sons da  fala 

 
(EF01LP05/.) Reconhecer o 
sistema de escrita alfabética 
como representação dos sons 
da fala, através da exploração 
de textos de tradição oral, 
listas, textos genuínos do 
re.rtório local, atentando  para o 
interesse temático dos estu-
dantes, explorando a compara-
ção reflexiva entre as palavras 
(correspondência som/ letra, 
quantidade/ qualidade de 
letras, ordem das letras, etc.). 

 
Segmentação 
de palavras  
em sílabas 

 
(EF01LP06.) Segmentar, oral-
mente, palavras em  sílabas em 
situações significativas de 
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leitura, como uso de cantigas,  
parlendas de repertório  local 
e nacional, dentre outros 
gêneros próximos do dia a dia 
dos estudantes. 

Construção do 
sistema alfabé-
tico e da 
ortografia 

 
Identificação 
de fonemas e 
suas represen-
tações por 
letras 

 
(EF01LP07.) Identificar fone-
mas e sua representação por 
letras, a partir de textos 
conhecidos dos estudantes 
(slogan, manchetes, propa-
gandas, textos de tradição oral, 
listas, receitas, dentre outros). 

Relação de 
elementos so-
noros à repre-
sentação es-
crita 

 
(EF01LP08.) Relacionar ele-
mentos sonoros  (sílabas, 
fonemas, partes de palavras) 
com sua representação escrita, 
em situações de leitura e 
escrita de textos diversos. 

  
Comparação 
de semelhan-
ças e diferen-
ças de sons 
em sílabas 
iniciais, medi-
ais e finais 

 
(EF01LP09.) Comparar pala-

vras, identificando semelhan-

ças e diferenças entre sons de 

sílabas iniciais, mediais e fina-

is, a partir de textos conhecidos 

(crachás, listas dos nomes da 

sala, de objetos do mesmo 

campo semântico, parlendas, 

cantigas, dentre outros), que 

favoreçam a análise da  relação 

fonema-grafema. 

 
Conhecimento 
do alfabeto do 
português do 
Brasil 

 
Nomeação e 
ordem das 
letras do alfa-
beto 

 
(EF01LP10.) Nomear as letras 

do alfabeto, compreendendo a 

ordem das letras, através de 

práticas de ler e escrever textos 

(listas dos nomes dos colegas 

da classe em ordem alfabética, 

por exemplo), que contribuam 

para a relação existente entre 

leitura e escrita. 

 
Conhecimento 
das diversas 
grafias do alfa-
beto/ Acentua-
ção 

 
Letras de im-
prensa e cursi-
va, maiúsculas 
e   minúsculas 

 
(EF01LP11.) Conhecer, dife-
renciar e relacionar letras em 
formato imprensa e cursiva 
maiúsculas e minúsculas, em 
atividades de leitura e escrita 
de material impresso e digitais 
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com os diversos tipos de letras, 
livros, revistas, jornais impres-
sos e digitais e textos escritos 
em sala de aula), favorecendo 
a análise e reconhecimento dos 
contextos de uso dos  
diferentes tipos de letras. 

 
Construção do 
sistema alfabé-
tico 

 
Comparação 
de sílabas ini-
ciais, mediais 
e finais de 
palavras em 
textos 

 
(EF01LP13.) Comparar pala-
vras, identificando semelhan-
ças e diferenças entre sons de 
sílabas iniciais, mediais e 
finais, a partir de textos conhe-
cidos, de forma articulada com 
as práticas de leitura e da 
escrita. 

 
Campo 

da vida 
cotidiana 

 
Forma de com-
posição do texto 

 
Identificação, 
formatação e 
diagramação 
de gêneros 
es.cíficos 

 
(EF01LP20.) Identificar e 
reproduzir, em listas, agendas, 
calendários, regras, avisos, 
convites, receitas, instruções de 
montagem e legendas para 
álbuns, fotos ou ilustrações 
(digitais ou impressos), a for-
matação e diagramação espe-
cífica de cada um desses 
gêneros, considerando a com-
plexidade dos textos e a 
autonomia dos estudantes. 

 
Identificação e 
reprodução de 
rimas, alitera-
ções, assonân-
cias e ritmo em 
textos 

 

(EF12LP07.) Identificar e (re) 
produzir, em cantiga, quadras, 
quadrinhas, parlendas, trava- 
línguas e canções, rimas, 
aliterações, assonâncias, o 
ritmo de fala relacionado ao 
ritmo e à melodia das  músicas e 
seus efeitos de sentido. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Formas de com-
posição de narra-
tiva 

Elementos da 
narrativa lida/ 
escutada 
(personagem, 
enredo, tempo 
e espaço) 

(EF01LP26.) Identificar ele-
mentos de uma narrativa lida 
ou escutada, incluindo perso-
nagens, enredo, tempo e 
espaço, através de leituras 
colaborativas, mediadas pelo 
professor. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Protocolos de 
leitura 

 
Cultura da 
escrita 

(EF01LP01.) Reconhecer que 
textos são lidos e escritos da 
esquerda para a direita e de 
cima para baixo da página, em 
situações significativas, .rce-
bendo a relação da leitura para 
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Leitura/ 
escuta 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 

 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

a vida. 

Decodificação/ 
Compreensão de 
leitura 

Decodificaçã e 
leitura de pala-
vras novas e 
conhecidas 

(EF12LP01.) Ler palavras 
novas em pequenos textos, 
com precisão na decodificação 
e compreensão, no caso de 
palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização 
em práticas de linguagem 
situadas (texto de tradição oral 
como cantigas regionais e 
nacionais, poemas, letras de 
músicas etc.), que proporcione 
a reflexão sobre o sistema de 
escrita. 

 
Formação de 
leitor 

 
Seleção/leitura 
de textos para 
necessidades 
e interesses 

(EF12LP02.) Buscar, selecio-
nar e ler, com a mediação do 
professor (leitura compar-
tilhada), textos que circulam em 
meios impressos ou digitais, de 
acordo com as necessidades e 
interesses. 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

Função social 
e comunicativa 
dos textos 

(EF15LP01.) Identificar a fun-
ção social de textos que 
circulam no cotidiano, nas mí-
dias impressa, de massa e 
digital, reconhecendo para que 
foram produzidos, onde circu-
lam, quem os produziu e a 
quem se destinam e que os 
gêneros possuem funções so-
ciais relacionadas aos campos 
de atuação nos quais circulam. 

  
Estratégia de lei-
tura 

 
Expectativas e 
pressuposições 
antecipadoras 
de sentido no 
texto 

 
(EF15LP02.) Estabelecer 
expectativas em relação ao 
texto que vai ler (pres-
suposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se 
em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse 
texto, o gênero, o suporte e  o 
universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências 
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realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses 
realizadas. 

Informações 
explícitas 

 

(EF15LP03.) Localizar informa-

ções explícitas em diferentes 

gêneros lidos, ouvidos e/ou 

sinalizados. 

 
Efeito de senti-
do de recurso 
expressivo e 
gráfico 

 

(EF15LP04.) Identificar o efeito 

de sentido produzido pelo uso 

de recursos expressivos e grá-

ficos visuais (letra capitular, 

negrito, itálico, som em movi-

mento, cores e imagens etc.), 

em textos multissemióticos e 

multimodais. 

 

Realização de 
inferências 

 

(EF12LPX01.) Inferir informa-

ções implícitas em  textos lidos, 

ouvidos e/ou sinalizados. 

 

Inferências de 
palavras em 
contextos 

 

(EF12LPW02.) Inferir o sen-
tido de palavras de  acordo com 
o contexto, em textos lidos e/ou 
ouvidos. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

Leitura de ima-
gens em 
narrativas vi-
suais 

Construção de 
sentido de 
histórias em 
quadrinhos e 
tirinhas 

(EF15LP14.) Construir o sen-
tido de histórias em quadrinhos 
e tirinhas, relacionando ima-
gens e palavras e interpretando 
recursos gráficos (tipos de 
balões, de letras, onoma-
topéias, expressões faciais, 
cores, proporção, profun-
didade, brilho, posição das 
personagens, dentre outros 
recursos), destacando seme-
lhanças e diferenças entre os 
gêneros. 

 
Campo da 

vida 
pública 

 
Compreensão 
em  leitura 

 
Funções so-
cio discursivas 
em textos da 
vida pública 

(EF12LP08.) Ler, em colabo-
ração com os colegas  e com a 
ajuda do professor, fotole-
gendas em notícias, manche-
tes e lides em notícias, álbum 
de fotos digital noticioso e 
notícias curtas para público 
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infantil, dentre outros gêneros 
do campo jornalístico, consi-
derando a situação comu-
nicativa e o tema/assunto do 
texto. 

 
Funções soci-

odiscursiva em 

textos publi-

citários 

 
(EF12LP09.) Ler, em colabo-

ração com os colegas e com a 

ajuda do professor, slogans, 

anúncios publicitários e textos 

de campanhas de conscienti-

zação destinados ao público 

infantil, dentre outros gêneros 

do campo publicitário, conside-

rando a situação comunicativa 

e o  tema/assunto do texto. 

 
Leitura de tex-
tos da atuação 
cidadã e sua 
função socio-
discursiva 

 
(EF12LP10.) Ler, em cola-
boração com os colegas e com 
a ajuda do professor, cartazes, 
avisos, folhetos, regras e regu-
lamentos que organizam a vida 
na comunidade escolar, dentre 
outros gêneros do campo da 
atuação cidadã, considerando 
a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

Formação do 
leitor  literário 

 
Compreensão
da dimensão 
lúdica/estilísti-
ca de textos 
em verso e em 
prosa. 

(EF15LP15.) Reconhecer que 
os textos literários, tanto em 
verso como em prosa, fazem 
parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valo-
rizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade. 

Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

Relação textos/ 
ilustrações/re-
cursos gráficos 

(EF15LP18.) Relacionar texto 
com ilustrações e outros 
recursos gráficos visando à 
construção de sentidos do 
texto. 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Correspondên-
cia fonema-
grafema 

 
Escrita de pe-
quenos textos 
em forma alfa-
bética. 

 
(EF01LP02.) Escrever, espon-
taneamente, ou por ditado, 
pequenos textos (listas, trecho 
de parlendas, estrofe de uma 
cantiga, receitas, títulos, legen-
das, dentre outros), de forma 
alfabética – usando letras/ 
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grafemas que representem 
fonemas. 

 
 

 
Escrita 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
Todos os 
campos 

de atuação 

 
Construção do 
sistema alfabé-
tico/ Conven-
ções da escrita 

 
Semelhanças 
e diferenças 
entre escritas 
convencionai e 
individuais 

 
(EF01LP03.) Observar escritas 
convencionais, comparando-as 
as suas produções escritas, 
.rcebendo semelhanças e 
diferenças em listas (de nomes 
de colegas, de frutas, de 
brinquedos, textos de tradição 
oral, dentre outros), que 
possibilitem a reflexão sobre o 
sistema da escrita. 

 
Campo 
da vida 
pública 

Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

Planejamento 
e produção de 
gêneros do 
campo jorna-
lístico 

(EF12LP11.) Planejar e produ-

zir, em colaboração com os 

colegas e com a ajuda do 

professor, fotolegendas em 

notícias, manchetes e lides 

em notícias, álbum de fotos 

digital noticioso e notícias 

curtas para público infantil, 

digitais ou impressos, dentre 

outros gêneros do campo 

jornalístico, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/ assunto do texto. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

 
Planejamento 
e produção de 
reconto de 
história 

 

(EF01LP25.) Planejar e pro-

duzir, tendo o professor como 

escriba, recontagens de histó-

rias lidas pelo professor, histó-

rias imaginadas ou baseadas 

em livros de imagens, obser-

vando a forma de composição 

de textos narrativos (persona-

gens, enredo, tempo e espaço. 

 
 
 
 

Oralidade 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Oralidade pú-
blica/Intercâm-
bio conversa-
cional em sala 
de aula 

 
Expressão oral 
adequada em 
situações de 
intercâmbio 
oral 

 

(EF15LP09.) Expressar-se em 

situações de intercâmbio oral 

(exposição de resultados de 

pesquisas, participação em de-

bates, apresentação de livros 

lidos, apresentar poemas em 

saraus, oralização de textos 

produzidos para programa de 

rádio, de textos regionais den-
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tre outros), com clareza, preo-

cupando-se em ser compre-

endido pelo interlocutor e 

usando a palavra com tom de 

voz audível, boa articulação e 

ritmo adequado. 

Escuta atenta Escuta atenta 
com   interação 

(EF15LP10.) Escutar/ visuali-
zar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formu-
lando perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando esclare-
cimentos sempre que 
necessário. 

 
Características 
da conversação 
espontânea 

 
Conversação 
espontânea 

 

(EF15LP11.) Reconhecer ca-
racterísticas da conversação 
espontânea presencial, respei-
tando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, 
durante a conversação, formas 
adequadas de tratamento de 
acordo com a situação e a 
posição do interlocutor. 

Aspectos não 
linguísticos (pa-
ralinguísticos) 
no ato da fala 

 
Aspectos não 
linguísticos no 
ato da fala 

 

(EF15LP12.) Atribuir signifi-
cado a aspectos não linguís-
ticos (paralinguísticos) obser-
vados na fala, como direção do 
olhar, riso, gestos, movimentos 
da cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão cor-
poral, tom de voz em situa-
ções  comunicativas. 

 
Relato oral/ 
Registro for-
mal e informal 

 
Finalidade da 
interação  oral 

(EF15LP13.) Identificar fina-
lidades da interação oral em 
diferentes contextos comuni-
cativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Oralização de 
texto literário 

 
Recital de tex-
tos poéticos 

 

(EF01LP19.) Recitar parlen-
das, quadras, quadrinhas, 
trava-línguas, textos poéticos 
de autores locais e regionais, 
com entonação adequada e 
observando as rimas. 



 

366 
 

 

 
Produção de 
texto oral 

 
Planejamento 
e produção de 
gêneros orais 
do campo da 
vida cotidiana 

(EF12LP06.) Planejar e produ-

zir, em colaboração com os 

colegas e com a ajuda do pro-

fessor, listas, recados, avisos, 

convites, receitas, instruções 

de montagem, dentre outros 

gêneros do campo da vida 

cotidiana, que possam ser 

repassados oralmente e/ou por 

meio de ferramentas digitais, 

em áudio ou vídeo, consi-

derando a situação comunica-

tiva e o tema/assunto/finali-

dade do texto. 

Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Planejamento 
de texto oral 
Exposição oral 

Planejamento 
e produção de 
gêneros do 
campo inves-
tigativo aten-
dendo às situ-
ações socio-
discursivas. 

(EF01LP23.) Planejar e pro-
duzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 
professor, entrevistas, relato de 
experiência, seminário, curio-
sidades, dentre outros gêneros 
do campo investigativo, que 
possam ser repassados oral-
mente por meio de ferramentas 
digitais, em áudio ou vídeo, 
considerando a situação comu-
nicativa e o tema/assunto/fina-
lidade do texto. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Contagem de 
histórias 

 
Reconto de 
gêneros lite-
rários 

 
(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, 
nacionais e regionais (contos, 
cordéis, cantigas, parlendas) 
lidos ou sinalizados pelo 
professor ou pelo próprio 
estudante 

 
Produção 
de textos 
(escrita 

comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Planejamento 

de texto 

 
Planejamento/
produção tex-
tual/ reescrita/ 
situação comu-
nicativa 

 
(EF15LP05.) Planejar, com a 
ajuda do professor, o texto que 
será produzido, considerando a 
situação  comunicativa:(os inter-
locutores (quem escreve/ para 
quem escreve); a finalidade ou 
o propósito (escrever  para 
quê); a circulação (onde o texto 
vai circular; o suporte (qual é o 
portador do texto); a lingua-
gem, organização e forma do 
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texto e seu tema) pesquisando 
em meios impressos ou 
digitais,  sempre que for preciso, 
informações necessárias à 
produção do texto, organizando 
em tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análise 
linguís-

tica/ 
semiótica 
(Alfabe-
tização) 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético 

 
Reconhecimento 
da escrita alfa-
bética como 
representação 
dos sons da  fala 

 
(EF01LP05/.) Reconhecer o 
sistema de escrita alfabética 
como representação dos sons 
da fala, através da exploração 
de textos de tradição oral, 
listas, textos genuínos do 
repertório local, atentando para 
o interesse temático dos estu-
dantes, explorando a compara-
ção reflexiva entre as palavras 
(correspondência som/ letra, 
quantidade/ qualidade de 
letras, ordem das letras, etc.). 

 
Segmentação 
de palavras  
em sílabas 

 
(EF01LP06.) Segmentar, oral-
mente, palavras em  sílabas em 
situações significativas de 
leitura, como uso de cantigas, 
parlendas de repertório local e 
nacional, dentre outros gêneros 
próximos do dia a dia dos 
estudantes. 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

 
Identificação 
de fonemas e 
suas represen-
tações por le-
tras 

 
(EF01LP07.) Identificar fone-
mas e sua representação por 
letras, a partir de textos 
conhecidos dos estudantes 
(slogan, manchetes, propa-
gandas, textos de tradição oral, 
listas, receitas, dentre outros). 

Relação de 
elementos so-
noros com a 
representação 
escrita 

 
(EF01LP08.) Relacionar ele-
mentos sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de palavras) 
com sua representação escrita, 
em situações de leitura e  
escrita de textos diversos. 

 
Comparação 
de semelhan-
ças e diferen-
ças de sons 
em sílabas 
iniciais, medi-

 

(EF01LP09.) Comparar pala-

vras, identificando semelhan-

ças e diferenças entre sons de 

sílabas iniciais, mediais e 

finais, a partir de textos conhe-



 

368 
 

 

ais e finais. cidos (crachás, listas dos 

nomes da sala, de objetos do 

mesmo campo semântico, par-

lendas, cantigas, dentre outros), 

que favoreçam a análise da 

relação fonema-grafema. 

 
Conhecimento 
das diversas 
grafias do alfa-
beto/Acentua-
ção 

 
Letras impren-
sa e cursiva, 
maiúsculas e 
minúsculas 

 
(EF01LP11.) Conhecer, dife-
renciar e relacionar letras em 
formato imprensa e cursiva 
maiúsculas e minúsculas, em 
atividades de leitura e escrita 
de material impresso e digitais 
com os diversos tipos de letras, 
livros, revistas, jornais impres-
sos e digitais e textos escritos 
em sala de aula), favorecendo 
a análise e reconhecimento dos 
contextos de uso dos  
diferentes tipos de letras. 

 

Segmentação 
de palavras/ 
Classificação 
de palavras 
por número de 
sílabas 

 

Separação das 
palavras na  es-
crita e dife-
renças entre 
fala e escrita 
na segmenta-
ção de pala-
vras em textos 

 
(EF01LP12.) Reconhecer a 
separação das palavras, na 
escrita, por espaços em branco, 
a partir de textos escritos, 
percebendo, progressivamen-
te, que fala e escrita possuem 
critérios diferentes para 
segmentar palavras. 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético 

 
Comparação 
de sílabas 
iniciais, medi-
ais e finais de 
palavras em 
textos. 

 
(EF01LP13.) Comparar pala-
vras, identificando semelhan-
ças e diferenças entre sons de 
sílabas iniciais, mediais e 
finais, a partir de textos conhe-
cidos, de forma articulada com 
as práticas de leitura e da 
escrita. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Forma de com-
posição do texto 

 
Identificação, 
formatação e 
diagramação 
de gêneros es-
pecíficos para 
o ano. 

 
(EF01LP20.) Identificar e re-
produzir, em listas, agendas, 
calendários, regras, avisos, 
convites,  receitas, instruções 
de montagem e legendas para 
álbuns, fotos ou ilustrações 
(digitais ou impressos), a 
formatação e diagramação 
específica de cada um desses 
gêneros, considerando a 
complexidade dos textos e a 
autonomia dos estudantes. 



 

369 
 

 

 

Identificação e 
reprodução de 
rimas, alitera-
ções, asso-
nâncias e rit-
mo em textos 

 

(EF12LP07.) Identificar e 
(re)produzir, em cantiga, qua-
dras, quadrinhas, parlendas, 
trava- línguas e canções, 
rimas, aliterações, assonân-
cias, o ritmo de fala relacionado 
ao ritmo e à melodia das 
músicas e seus efeitos de 
sentido. 

Campo 
artístico- 
literário 

Formas de 
composição 
de narrativas 

Elementos de 
narrativa lida/ 
escutada 
(personagem, 
enredo, tempo, 
espaço). 

(EF01LP26.) Identificar ele-
mentos de uma narrativa lida 
ou escutada, incluindo perso-
nagens, enredo, tempo e 
espaço, através de leituras 
colaborativas, mediadas pelo 
professor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Leitura/ 
escuta 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Decodificação/ 
Compreensão 
de leitura 

 
Decodificação 
e leitura de 
palavras no-
vas e conhe-
cidas 

 
(EF12LP01.) Ler palavras 
novas em pequenos textos, 
com precisão na decodificação 
e compreensão, no caso de 
palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização 
em práticas de linguagem 
situadas (texto de tradição oral 
como cantigas regionais e 
nacionais, poemas, letras de 
músicas etc.), que 
proporcionem a reflexão sobre 
o sistema de escrita. 

 
Formação 
de leitor 

Seleção/leitura 
de textos para 
necessidades e 
interesses 

 
(EF12LP02.) Buscar, selecio-
nar e ler, com a mediação do 
professor (leitura compar-
tilhada), textos que circulam em 
meios impressos ou digitais, de 
acordo com as necessidades e 
interesses. 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função social 
e comunicativa 
dos textos 

 
(EF15LP01.) Identificar a fun-
ção social de textos que 
circulam no cotidiano, nas 
mídias impressa, de massa e 
digital, reconhecendo para que 
foram produzidos, onde circu-
lam, quem os produziu e a 
quem se destinam e que os 
gêneros possuem funções 
sociais relacionadas aos 
campos de atuação nos quais 
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circulam. 

 
Estratégia de lei-
tura 

 
Expectativas e 
pressuposições 
antecipadoras 
de sentido no 
texto 

 
(EF15LP02.) Estabelecer 
expectativas em relação ao 
texto que vai ler (pressu-
posições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se 
em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse 
texto, o gênero, o suporte e  o 
universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses 
realizadas. 

Informações 
explícitas 

(EF15LP03.) Localizar infor-
mações explícitas em dife-
rentes gêneros lidos, ouvidos 
e/ou sinalizados. 

  
Realização de 
inferências 

 
(EF12LPX01.) Inferir informa-
ções implícitas em  textos lidos, 
ouvidos e/ou sinalizados 

 

Inferências de 
palavras em 
contextos 

 
(EF12LPW02.) Inferir o sen-
tido de palavras de   acordo com 
o contexto, em textos lidos e/ou 
ouvidos. 

Ideia central 
 
(EF12LPY03.) Identificar ideia 
central/intenção do autor, em 
textos lidos, ouvidos e/ou 
sinalizados. 

Relação 
título/texto 

(EF12LPZ04.) Estabelecer rela-
ção títulos/textos. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Leitura de 
imagens em 
narrativas 
visuais 

 
Relação ima-
gem/palavras 
e interpre-
tação de re-
curso gráfico 

 
(EF15LP14.) Construir o sen-
tido de histórias em quadrinhos 
e tirinhas, relacionando ima-
gens e palavras e interpretando 
recursos gráficos (tipos de 
balões, de letras, onomato-
péias, expressões faciais, 
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cores, proporção, profun-
didade, brilho, posição das 
personagens, dentre outros 
recursos), destacando seme-
lhanças e diferenças entre os 
gêneros. 

 
Campo 
da vida 
pública 

 
Compreensão 
em   leitura 

 
Funções so-
cio discursivas 
em textos da 
vida pública 

 
(EF12LP08.) Ler, em cola-
boração com os colegas  e com 
a ajuda do professor, foto-
legendas em notícias, man-
chetes e lides em notícias, 
álbum de fotos digital noticioso 
e notícias curtas para público 
infantil, dentre outros gêneros 
do campo jornalístico, consi-
derando a situação comuni-
cativa e o tema/assunto do 
texto. 

 
(EF12LP09.) Ler, em cola-
boração com os colegas  e com 
a ajuda do professor, slogans, 
anúncios publicitários e textos 
de campanhas de conscien-
tização destinados ao público 
infantil, dentre outros gêneros 
do campo publicitário, conside-
rando a situação comunicativa 
e o tema/ assunto do texto. 

    
Leitura de tex-
tos da atuação 
cidadã e suas 
funções socio-
discursivas 

 
(EF12LP10.) Ler, em cola-
boração com os colegas  e com 
a ajuda do professor, cartazes, 
avisos, folhetos, regras e 
regulamentos que organizam a 
vida na comunidade escolar, 
dentre outros gêneros do 
campo da atuação cidadã, con-
siderando a situação comu-
nicativa e o tema/assunto do 
texto. 

 
Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Compreensão 
em  leitura 

 
Leitura de tex-
tos do campo 
investigativo e 
suas funções 
discursivas 

 
(EF12LP17.) Ler, em  colabo-
ração com os colegas e com a 
ajuda do professor, enunciados 
de tarefas escolares, diagra-
mas, curiosidades, pequenos 
relatos de experimentos, entre-
vistas, verbetes de enciclo-
pédia infantil, entre outros 
gêneros do campo inves-
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tigativo, considerando a situa-
ção comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Apreciação 
estética/Estilo 

 
Apreciação de 
recursos esti-
lísticos em 
verso e prosa 

 
(EF12LP18.) Apreciar e co-
mentar poemas e outros textos 
versificados, observando ri-
mas, jogos de palavras, recur-
sos gráficos, sonoridade e 
aliterações, reconhecendo seu 
pertencimento ao mundo 
imaginário e sua dimensão de 
encantamento, jogo, fruição e 
seus efeitos de sentido. 

 
Formação do 
leitor  literário 

 
Compreensão
da dimensão 
lúdica/estilísti-
ca de textos 
em verso e 
prosa 

 
(EF15LP15.) Reconhecer que 
os textos literários, tanto em 
verso como em prosa, fazem 
parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valo-
rizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade. 

 
Leitura cola-
borativa e 
autônoma 

 
Leitura de tex-
tos narrativos  
e de seus 
recursos lin-
guísticos/ esti-
lísticos 

 
(EF15LP16.) Ler, em colabo-
ração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais 
tarde, de maneira autônoma, 
textos narrativos de maior porte 
como contos (populares, de 
fadas, acumulativos, de assom-
bração etc.) e crônicas, 
atentando para seus aspectos 
linguístico-estilísticos. 

   

Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

 

Relação texto/ 
ilustração/re-
cursos gráfi-
cos 

 
(EF15LP18.) Relacionar texto 
com ilustrações e outros 
recursos gráficos visando à 
construção de sentidos do 
texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Correspondên-
cia fonema-
grafema 

 
Escrita de pe-
quenos textos 
em forma alfa-
bética. 

 
(EF01LP02.) Escrever, espon-
taneamente, ou por ditado, 
pequenos textos (listas, trecho 
de parlendas, estrofe de uma 
cantiga, receitas, títulos, 
legendas, dentre outros), de 
forma alfabética – usando 
letras/grafemas que 
representem fonemas. 
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Escrita 
(comparti-

lhada e 
autônoma) 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético/ conven-
ções da escrita 

 
Semelhança e 
diferenças en-
tre escritas 
convencionais 
e individuais 

 
(EF01LP03.) Observar escritas 
convencionais, comparando-as 
as suas produções escritas, 
percebendo semelhanças e 
diferenças em listas (de nomes 
de colegas, de frutas, de 
brinquedos, textos de tradição 
oral, dentre outros), que 
possibilitem a reflexão sobre o 
sistema da escrita. 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético/ estabe-
lecimento de 
relações anafó-
ricas na refe-
renciação e 
construção da 
coesão 

 
Transcrição/ob
servação da 
escrita de tex-
tos/trechos 
curtos. 

 
(EF12LP03.) Transcrever textos 
breves, ou trecho significativos 
de textos longos, mantendo 
suas características, respei-
tando o limite das margens e 
voltando para o texto sempre 
que tiver dúvidas sobre sua 
distribuição gráfica, espaça-
mento entre as palavras, 
escrita das palavras, pontua-
ção, acentuação, letra maiús-
cula, paragrafação e distribui-
ção gráfica de suas partes, 
entre outros aspectos rele-
vantes. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

 
Planejamento 
e produção de 
gêneros do 
campo artís-
tico. 

 
(EF12LP05.) Planejar e produ-
zir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 
professor, (re) contagens de 
histórias, poemas e outros 
textos versificados (letras de 
canção, quadrinhas, cordel), 
poemas visuais, tiras e 
histórias em quadrinhos, dentre 
outros gêneros do campo 
artístico, considerando a situa-
ção comunicativa, a finalidade 
do texto, bem como seme-
lhanças e diferenças entre os 
gêneros. 

 
Campo 
da vida 
pública 

 
Planejamento 
e produção de 
gêneros do 
campo jorna-
lístico. 

 
(EF12LP11.) Planejar e produ-
zir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 
professor, fotolegendas em 
notícias, manchetes e lides em 
notícias, álbum de fotos digital 
noticioso e notícias curtas para 
público infantil, digitais ou 
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impressos, dentre   outros   gê-
neros   do   campo jornalístico, 
considerando a situação comu-
nicativa e o tema/ assunto do 
texto. 

 
Campo 

das 
práticas 

de  estudo 
e 

pesquisa 

 
Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

 
Planejamento 
e produção de 
gêneros do 
campo inves-
tigativo 

 
(EF01LP22.) Planejar e produ-
zir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 
professor, diagramas, entre-
vistas, curiosidades, dentre 
outros gêneros do campo in-
vestigativo, digitais ou impres-
sos, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assun-
to/finalidade do texto. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

 
Planejamento 
e produção de 
reconto de 
histórias 

 
(EF01LP25.) Planejar e produ-
zir, tendo o professor como 
escriba, recontagens de his-
tórias lidas pelo professor, 
histórias imaginadas ou basea-
das em livros de imagens, 
observando a forma de compo-
sição de textos narrativos 
(personagens, enredo, tempo e 
espaço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oralidade 

 
 
 
 
 
 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Oralidade pú-
blica/Intercâm-
bio conversa-
cional em sala 
de aula 

 
Expressão oral 
adequada em 
situações de 
intercâmbio oral 

 
(EF15LP09.) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral 
(exposição de resultados de 
pesquisas, participação em 
debates, apresentação de lvros 
lidos, apresentar poemas em 
saraus, oralização de textos 
produzidos para programa de 
rádio, de textos regionais 
dentre outros), com clareza, 
preocupando-se em ser com-
preendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de 
voz audível, boa articulação e 
ritmo adequado. 

 
Escuta 
atenta 

 
Escuta atenta 
com  interação 

 
(EF15LP10.) Escutar/ visuali-
zar, com atenção, falasde 
professores e colegas, formu-
lando perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando esclareci-
mentos sempre que neces-
sário. 
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Características 
da conversação 
espontânea 

 
Conversação 
espontânea 

 
(EF15LP11.) Reconhecer ca-
racterísticas da conversação 
espontânea presencial, respei-
tando os turnos de fala, sele-
cionando e utilizando, durante 
a conversação, formas adequa-
das de tratamento de acordo 
com a situação e a posição do 
interlocutor. 

  
Aspectos não 
linguísticos (pa-
ralinguísticos) 
no ato da fala 

 
Aspectos não 
linguísticos no 
ato da fala 

 
(EF15LP12.) Atribuir signi-
ficado a aspectos não linguís-
ticos (paralinguísticos) obser-
vados na fala, como direção do 
olhar, riso, gestos, movimentos 
da cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão cor-
poral, tom de voz em situações 
comunicativas. 

 
Relato oral/ 
Registro for-
mal e informal 

 
Finalidade da 
interação   oral 

 
(EF15LP13.) Identificar finali-
dades da interação oral em 
diferentes contextos comuni-
cativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). 

 
Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Planejamento 
de texto  oral-
exposição oral 

 
Planejamento 
e produção de 
gêneros do 
campo investi-
gativo aten-
dendo às  
situações 
socio discur-
sivas 

 
(EF01LP23.) Planejar e pro-
duzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 
professor, entrevistas, relato de 
experiência, seminário, curio-
sidades, dentre outros gêneros 
do campo investigativo, que 
possam ser repassados oral-
mente por meio de ferramentas 
digitais, em áudio ou vídeo, 
considerando a situação comu-
nicativa e o tema/assunto/ 
finalidade do texto. 

 
Campo 
da vida 
pública 

 
Produção de 
texto oral 

 
Planejamento 
e produção de 
gêneros orais/ 
situações so-
ciodiscursivas 
repassados 
por ferramen-
tas digitais 

 
(EF12LP13.) Planejar e pro-
duzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 
professor, slogans e peça de 
campanha de conscientização 
destinada ao público infantil 
que possam ser repassados 
oralmente por meio de 
ferramentas digitais, em áudio 
ou vídeo, considerando a 
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situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do 
texto. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Contagem de 
histórias 

 
Reconto de 
gêneros literá-
rios 

 
(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, 
nacionais e regionais (contos, 
cordéis, cantigas, parlendas) 
lidos ou sinalizados pelo 
professor ou pelo próprio 
estudante. 

 
Produção 
de textos 
(escrita 

comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Planejamento 
de texto 

 
Planejamento/
produção/ re-
escrita textual/ 
situação didá-
tica 

 
(EF15LP05.) Planejar, com a 
ajuda do professor, o texto que 
será produzido, considerando a 
situação  comunicativa: (os 
interlocutores (quem escreve/ 
para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito 
(escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai 
circular; o suporte (qual é o 
portador do texto); a lingua-
gem, organização e forma do 
texto e seu tema) pesquisando   
em   meios impressos   ou di-
gitais, sempre que for preciso, 
informações necessárias à 
produção do texto, organizando 
em tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas. 

   
Revisão de 
texto 

 
Releitura/revisão/
reescrita textual 

 
(EF15LP06.) Reler e revisar o 
texto produzido, individua-
lmente ou com a ajuda do 
professor e a colaboração dos 
colegas, para ajustá-lo e apri-
morá- lo, fazendo cortes, acrés-
cimos, reformulações, corre-
ções de ortografia e pontuação, 
visando aos efeitos de sentidos 
pretendidos. 

 
Edição de 
texto 

 
Edição de tex-
tos 

 
(EF15LP07.) Editar a versão 
final do texto, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda 
do professor, ilustrando, quan-
do for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital. 
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Análise 
linguís-

tica/ 
semiótica 
(Alfabe-
tização) 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

 
Identificação 
de fonemas e 
suas repre-
sentações por 
letras 

 
(EF01LP07.) Identificar fone-
mas e sua representação por 
letras, a partir de textos conhe-
cidos dos estudantes (slogan, 
manchetes, propagandas, tex-
tos de tradição oral, listas, 
receitas, dentre outros). 

Relação de 
elementos so-
noros à repre-
sentação es-
crita 

 
(EF01LP08.) Relacionar ele-
mentos sonoros (sílabas, fone-
mas, partes de palavras) com 
sua representação escrita, em 
situações de leitura e escrita 
de textos diversos. 

 
Comparação 
de semelhan-
ças e diferen-
ças de sons 
em sílabas 
iniciais, medi-
ais e finais. 

 
(EF01LP09.) Comparar pala-
vras, identificando semelhan-
ças e diferenças entre sons de 
sílabas iniciais, mediais e 
finais, a partir de textos co-
nhecidos (crachás, listas dos 
nomes da sala, de objetos do 
mesmo campo semântico, par-
lendas, cantigas, dentre outros), 
que favoreçam a análise da 
relação fonema-grafema. 

   
Conhecimento 
das diversas 
grafias do alfa-
beto/Acentuação 

 
Letras impren-
sa e cursiva, 
maiúscula e 
minúscula 

 
(EF01LP11.) Conhecer, dife-
renciar e relacionar letras em 
formato imprensa e cursiva, 
maiúsculas e minúsculas, em 
atividades de leitura e escrita 
de material impresso e digitais 
com os diversos tipos de letras, 
livros, revistas, jornais impres-
sos e digitais e textos escritos 
em sala de aula), favorecendo 
a análise e reconhecimento dos 
contextos de uso dos diferentes 
tipos de letras. 

 
Segmentação 
de palavras/ 
Classificação 
de palavras 
por número de 
sílabas 

Separação das 
palavras na  es-
crita e diferen-
ças entre fala 
e escrita na 
segmentação 
de sílabas 

 
(EF01LP12.) Reconhecer a 
separação das palavras, na 
escrita, por espaços em branco, 
a partir de textos escritos, 
percebendo, progressivamen-
te, que fala e escrita possuem 
critérios diferentes para 
segmentar palavras. 
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Construção do 
sistema alfa-
bético 

 
Comparação 
de sílabas ini-
ciais, mediais 
e finais de 
palavras em 
textos 

 
(EF01LP13.) Comparar pala-
vras, identificando semelhan-
ças e diferenças entre sons de 
sílabas iniciais, mediais e 
finais, a partir de textos conhe-
cidos, de forma articulada com 
as práticas de leitura e da 
escrita. 

 
Sinonímia e 
antonímia/se-
mântica 

 
Agrupamento/
separação de 
palavras por 
aproximação e 
oposição de 
significados 

 
(EF01LP15.) Agrupar palavras 
pelo critério de  aproximação de 
significado (sinonímia) e sepa-
rar palavras pelo critério  de 
oposição de  significado (anto-
nímia), a partir das práticas de 
leitura e  nível de autonomia a 
ser conquistado pelos estu-
dantes. 

 
Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Forma de 
composição 
dos textos/ 
adequação do 
texto às nor-
mas de escrita 

 
Identificação, a-
nálise e repro-
dução de gêne-
ros do campo 
das práticas de 
estudo e pes-
quisa 

 
(EF01LP24.) Identificar, anali-
sar e reproduzir, em enuncia-
dos de tarefas escolares, 
diagramas, entrevistas, curiosi-
dades, digitais ou impressos, a 
formatação e diagramação 
específica de cada um desses 
gêneros, inclusive em suas 
versões orais, considerando a 
complexidade dos textos e a 
autonomia dos estudantes. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Formas de 
composição 
de narrativas 

 
Elementos de 
narrativa lida/ 
escutada (per-
sonagem, en-
redo, tempo, 
espaço) 

 
(EF01LP26.) Identificar ele-
mentos de uma narrativa 
lida ou escutada, incluindo 
personagens, enredo, tempo e 
espaço, através de leituras 
colaborativas mediadas pelo 
professor. 

 
 
2.8.3 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA PORTUGUESA: 2º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA - 2º ANO 

PRÁTICAS 
DE 

LINGUAGEM 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

CRITÉRIOS 
DE  

AVALIAÇÃO 

CONTEÚDOS HABILIDADES  
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Leitura/ 
escuta 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Decodificação/ 
Compreensão 
de  leitura 

 
Decodificação 
e leitura de 
palavras no-
vas e conheci-
das 

 
(EF12LP01.) Ler palavras no-
vas em pequenos textos, com 
precisão na decodificação e 
compreensão, no caso de 
palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização 
em práticas de linguagem 
situadas (texto de tradição oral 
como cantigas regionais e 
nacionais, poemas, letras de 
músicas etc.), que propor-
cionem a reflexão sobre o 
sistema de escrita. 

 
Formação de 
leitor 

 
Seleção/leitura 
de textos para 
necessidade e 
interesses 

 
(EF12LP02.) Buscar, sele-
cionar e ler, com a mediação do 
professor (leitura comparti-
lhada), textos que circulam em 
meios impressos ou digitais, de 
acordo com as necessidades e 
interesses. 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função social 
e comunicativa 
dos textos 

 
(EF15LP01.) Identificar a função 
social de textos que circulam no 
cotidiano, nas Mídias impressa, 
de massa e digital, reco-
nhecendo para que foram pro-
duzidos, onde circulam, quem 
os produziu, a quem se des-
tinam e que gêneros possuem 
funções sociais relacionadas 
aos campos de atuação nos 
quais circulam. 
 

 
Estratégia de 
leitura 

 
Expectativas e 
pressuposições 
antecipadoras de 
sentido no  texto 

 
(EF15LP02.) Estabelecer ex-
pectativas em relação ao texto 
que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da 
forma e da função social do 
texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e 
recepção desse texto, o  
gênero, o  suporte e o universo 
temático, bem como em 
saliências textuais, recursos 
gráficos, imagens, dados da 
própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipa-
ções e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de 
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textos, checando a adequação 
das hipóteses realizadas. 

    
Informações 
explícitas 

 
(EF15LP03.) Localizar infor-
mações explícitas em dife-
rentes gêneros lidos, ouvidos 
e/ou sinalizados. 

 
Efeito de sen-
tido de recurso 
expressivo e 
gráfico 

 
(EF15LP04.) Identificar o efeito 
de sentido produzido pelo uso 
de recursos expressivos e 
gráficos visuais (letra capitular, 
negrito, itálico, som em movi-
mento, cores e imagens etc.), 
em textos multissemióticos e 
multimodais. 

Realização de 
inferências 

(EF12LPX01.) Inferir informa-
ções implícitas em  textos lidos, 
ouvidos e/ou sinalizados. 

Inferências de 
palavras em 
contextos 

(EF12LPW02.) Inferir o sentido 
de palavras de acordo com o 
contexto, em textos lidos e/ou 
ouvidos. 

Ideia central 
 

(EF12PY03.) Identificar ideia 
central/intenção do autor, em 
textos lidos, ouvidos e/ou 
sinalizados. 

 

Relação título/ 
texto. 

 

(EF12LPZ04.) Estabelecer rela-
ção títulos/textos. 

 
 
 
 
 
 

Campos 
da vida 

cotidiana 

 
Compreensão 

 
Funções so-
ciodiscursivas 
em textos da 
vida cotidiana 

 
(EF12LP04.) Ler, em cola-
boração com os colegas e com 
a ajuda do professor ou já com 
certa autonomia, listas, agen-
das, calendários, avisos, con-
vites, receitas, instruções de 
montagem (digitais ou impres-
sos), dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, consi-
derando a situação comuni-
cativa e o tema/assunto do 
texto, relacionando sua forma 
de organização à sua finalidade. 
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Compreensão 
em leitura 

 
(EF02LP12.) Ler com auto-
nomia cantigas, letras de 
canção, dentre outros gêneros 
do campo da vida cotidiana, 
destacando semelhanças e 
diferenças nesses gêneros, 
considerando a situação comu-
nicativa e o tema/assunto do 
texto, relacionando sua forma 
de organização a sua 
finalidade. 

  
 
 
 

 
Campo 
da vida 
pública 

 
Funções so-
ciodiscursivas 
em textos do 
campo jorna-
lísticos 

(EF12LP08.) Ler, em cola-
boração com os colegas e com 
a ajuda do professor, fotole-
gendas  em notícias, 
manchetes e lides em notícias, 
álbum de fotos digital noticioso 
e notícias curtas para público 
infantil, dentre outros gêneros 
do campo jornalístico, conside-
rando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto. 

 
Leitura de tex-
tos de atuação 
cidadã e suas 
funções socio-
discursivas 

 

(EF12LP10.) Ler, em colabo-
ração com os colegas e com a 
ajuda do professor, cartazes, 
avisos, folhetos, regras e 
regulamentos que  organizam a 
vida na comunidade escolar, 
dentre outros gêneros do 
campo da atuação cidadã, 
considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto 
do texto. 

 
Campo 

das 
práticas 

de  
estudo e 
pesquisa 

 
(EF12LP17.) Ler, em cola-
boração com os colegas e com 
a ajuda do professor, enun-
ciados de tarefas escolares, 
diagramas, curiosidades, pe-
quenos relatos de experi-
mentos, entrevistas, verbetes 
de enciclopédia infantil, entre 
outros gêneros do campo 
investigativo, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
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Campo 
artístico- 
literário 

 
Apreciação 
estética/Estilo 

 
Apreciação de 
recursos estilís-
ticos em verso 
e prosa 

(EF12LP18.) Apreciar e co-
mentar poemas e outros textos 
versificados, observando ri-
mas, jogos de palavras, recur-
sos gráficos, sonoridade e 
aliterações, reconhecendo seu 
.rtencimento ao mundo imagi-
nário e sua dimensão de 
encantamento, jogo, fruição e 
seus efeitos de sentido. 

Formação do 
leitor  literário 

Compreensão 
da dimensão 
lúdica/estilís-
tica em textos 
poéticos 

(EF15LP15.) Reconhecer que 
os textos literários, tanto em 
verso como em prosa, fazem 
parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valo-
rizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade. 

   
Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

 
Relação texto/ 
ilustração/re-
cursos gráfi-
cos 

 
(EF15LP18.) Relacionar texto 
com ilustrações e outros 
recursos gráficos visando à 
construção de  sentidos do texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrita 
(comparti-

lhada  e 
autônoma) 

Campo 
da vida 

cotidiana 

 
Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

 
Planejamento e 
produção de 
gêneros im-
pressos e  digi-
ais da vida 
cotidiana, 

(EF02LP13.) Planejar e pro-
duzir bilhetes e cartas, em meio 
impresso e/ou digital, dentre 
outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, considerando 
semelhanças e diferenças, 
sua funcionalidade, a situação 
comunicativa e o tema/ 
assunto/finalidade do texto. 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético/ estabe-
lecimento de 
relações ana-
fóricas na 
referenciação 
e construção 
da coesão 

 
Transcrição/ob
servação da 
escrita de tex-
tos/ trechos 
curtos 

 
(EF12LP03.) Transcrever tex-
tos breves ou trechos sig-
nificativos de textos longos, 
mantendo suas características, 
respeitando o limite das 
margens e voltando para o 
texto sempre que tiver dúvidas 
sobre sua distribuição gráfica, 
espaçamento entre as 
palavras, escrita das palavras, 
pontuação, acentuação, letra 
maiúscula, paragrafação e 
distribuição gráfica de suas 
partes, entre outros aspectos 
relevantes. 
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Campo 
da vida 

cotidiana 

 
Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

 
Planejamento, 
produção e re-
contagem de 
produção de gê-
neros do campo 
artístico. 

 

(EF12LP05.) Planejar e pro-
duzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 
professor, (re)contagens de 
histórias, poemas e outros 
textos versificados (letras de 
canção, quadrinhas, cordel), 
poemas visuais, tiras e  histórias 
em quadrinhos, dentre outros 
gêneros do campo artístico, 
considerando a situação co-
municativa, a finalidade do 
texto, bem como semelhanças 
e diferenças entre os gêneros. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Campo 
da vida 
pública 

  
Planejamento e 
produção de gê-
neros do campo 
jornalístico. 

 

(EF12LP11.) Planejar e pro-
duzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 
professor, fotolegendas em no-
tícias, manchetes e lides em 
notícias, álbum de fotos digital 
noticioso e  notícias curtas para 
público infantil, digitais ou im-
pressos, dentre outros gêne-
ros do campo jornalístico, 
considerando a situação comu-
nicativa e o tema/assunto do 
texto. 

Escrita compar-
tilhada 

Planejamento e 
produção de gê-
neros do campo 
publicitário 

(EF12LP12.) Planejar e pro-
duzir em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 
professor, slogans, anúncios 
publicitários e textos de 
campanhas de conscientização 
destinados ao público infantil, 
dentre outros gêneros do 
campo publicitário, conside-
rando a situação comunicativa 
e o tema/ assunto/finalidade do 
texto. 

 
 
 
 

 
Oralidade 

 
Todos 

os 
campos 

de 
atuação 

 
Oralidade pú-
blica/Intercâm
bio conversa-
cional em sala 
de aula 

 
Intercâmbio 
oral 

(EF15LP09.) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral 
(exposição de resultados de 
pesquisas, participação em 
debates, apresentação de livros 
lidos, apresentar poemas em 
saraus, oralização de textos 
produzidos para programa de 
rádio, de textos regionais, 
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dentre outros), com clareza, 
preocupando-se em ser com-
preendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de 
voz audível, boa articulação e 
ritmo adequado. 

 
Escuta 
atenta 

 
Escuta/intera-
ção atenta 

 

(EF15LP10.) Escutar/ visuali-
zar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formu-
lando perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando esclareci-
mentos sempre que neces-
sário. 

   
Características 
da conversação 
espontânea 

 
Características 
da conversação 
espontânea 

(EF15LP11.) Reconhecer ca-
racterísticas da conversação 
espontânea presencial, respei-
tando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, 
durante a conversação, formas 
adequadas de tratamento de 
acordo com a situação e a 
posição do interlocutor. 

 
Aspectos não lin-
guísticos (para-
linguísticos) no 
ato da fala 

 
Atribuições de 
significados de 
aspectos não 
linguísticos 

 

(EF15LP12.) Atribuir signi-
ficado a aspectos não linguí-
sticos (paralinguísticos) obser-
vados na fala, como direção do 
olhar, riso, gestos, movimentos 
da cabeça (de concordância 
ou discordância), expressão 
corporal, tom de voz em 
situações comunicativas. 

 
Relato oral/ 
Registro formal 
e informal 

 
Finalidade da 
interação oral 

(EF15LP13.) Identificar finali-
dades da interação oral em 
diferentes contextos comunica-
tivos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). 

 
Campo 
da vida 

cotidiana 

 
Produção de 
texto   oral 

 
Planejamento e 
produção de 
gêneros orais 
do campo da 
vida cotidiana e 
suas funções 
sociodiscursi- 
vas 

 

(EF12LP06.) Planejar e pro-
duzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 
professor, listas, recados, avi-
sos, convites, receitas, instru-
ções de montagem, dentre 
outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, que possam ser 
repassados oralmente e/ou por 
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meio de ferramentas digitais, 
em áudio ou vídeo, conside-
rando a situação comunicativa 
e o tema/assunto/finalidade do 
texto. 

 
Canto / intera-
ção com ritmo, 
tempo e melo-
dia 

 

(EF02LP15.) Cantar e interagir 
com cantigas e canções do seu 
contexto cultural, obedecendo 
ao ritmo, ao tempo e à melodia. 

  
Campo 

artístico- 
literário 

 
Contagem de 
histórias 

 
Reconto de 
gêneros literá-
rios 

 

(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, naci-
onais e regionais (contos, 
cordéis, cantigas, parlendas) 
lidos ou sinalizados pelo 
professor ou pelo próprio 
estudante. 

   
Revisão de 
texto 

 
Releitura/revi-
são/reescrita 
textual 

 

(EF15LP06.) Reler e revisar o 
texto produzido, individualmen-
te ou com a ajuda do professor 
e a colaboração dos colegas, 
para ajustá-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de 
ortografia e pontuação, vi-
sando aos efeitos de sentido 
pretendidos. 

 
Edição de texto 

 
Edição final de 
textos 

 

(EF15LP07.) Editar a versão 
final do texto, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda 
do professor, ilustrando, 
quando for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital. 

 
Construção do 
sistema alfabé-
tico e da 
ortografia 

Composição e 
decomposição 
de palavras  
em gêneros 
trabalhados 

 

(EF02LP02.) Compor e decom-
por palavra em sílabas, 
remover e/ou substituir sílabas 
iniciais, mediais ou finais para 
criar novas palavras, a partir 
dos gêneros trabalhados. 

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 
(Alfabeti-

zação) 

Correspondên
cias regulares 
diretas entre 
letras e fone-
mas e corres-
pondências re-

(EF02LP03.) Ler e escrever 
palavras com correspondên-
cias regulares diretas entre 
letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) 
e correspondências regulares 
contextuais (c e q; e e o, em 
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gulares  
contextuais 

posição átona em final de 
palavra), a partir do trabalho 
com a leitura e a produção 
textual. 

    
Leitura e es-
crita de pala-
vras com pa-
drões silábicos 
CV,V,CCV. 

 
(EF02LP04.) Ler e escrever 
corretamente palavras com 
sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem 
vogais em todas as sílabas, a 
partir do trabalho com a leitura 
e a produção textual. 

Conhecimento 
das diversas 
grafias do 
alfabeto/ 

Traçar corre-
tamente as 
letras e pala-
vras 

(EF02LP07.) Inserir o traçado 
das letras cursivas. 

Segmentação de 
alavras/Classifica
ção de palavras 
por número de 
sílabas 

 
Segmentação 
de palavras  
em frases e 
textos 

 
(EF02LP08.) Segmentar corre-
tamente as palavras ao 
escrever frases em textos, 
observando  a segmentação 
das palavras a partir da fala. 

  
Identificação de 
formas de com-
posição de textos 
publicitários 

 

(EF12LP15.) Identificar a forma 
de composição de slogans 
publicitários, em práticas de 
leitura e análise de textos 
publicitários, apoiando-se no 
grau de complexidade dos 
referidos textos e no nível de 
autonomia a ser conquistado 
pelos estudantes. 

  
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Identificação e 
reprodução de 
rimas, alitera-
ções, asso-
nâncias, ritmo 
em textos. 

 

(EF12LP07.) Identificar e 
(re)produzir, em cantiga, qua-
dras, quadrinhas, parlendas, 
trava-línguas e canções, rimas, 
aliterações, assonâncias, o 
ritmo de fala relacionado ao 
ritmo e à melodia das músicas 
e seus efeitos de sentido. 

 

 
Leitura/ 
escuta 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

 
Decodificação/ 
Compreensão 
de  leitura 

 
Decodificação e 
leitura de pala-
vras nova e 
conhecidas 

(EF12LP01.) Ler palavras novas 
em pequenos textos, com pre-
cisão na decodificação e com-
preensão, no caso de palavras 
de uso frequente, ler global-
mente, por memorização em 
práticas de linguagem situadas 
(texto de tradição oral como 
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cantigas regionais e nacionais, 
poemas, letras de músicas etc.), 
que proporcionem a reflexão 
sobre o sistema de escrita. 

 
Formação de 
leitor 

 
Seleção/leitura 
de textos para 
necessidades e 
interesses 

(EF12LP02.) Buscar, selecio-
nar e ler, com a mediação do 
professor (leitura comparti-
lhada), textos que circulam em 
meios impressos ou digitais, de 
acordo com as necessidades e 
interesses. 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função social 
e comunicativa 
dos textos 

 
(EF15LP01.) Identificar a função 
social de textos que circulam no 
cotidiano, nas mídias impressa, 
de massa e digital, reconhe-
cendo para que foram produzi-
dos, onde circulam, quem os 
produziu, a quem se destinam 
e que os gêneros possuem 
funções sociais relacionadas 
aos campos de atuação nos 
quais circulam. 

  
Estratégia de 
leitura 

 
Expectativas e 
pressuposições 
antecipadoras 
de sentido no 
texto 

 
(EF15LP02.) Estabelecer ex-
pectativas em relação ao texto 
que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da 
forma e da função social do 
texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e 
recepção desse texto, o  gê-
nero, o suporte e o universo 
temático, bem como em 
saliências textuais, recursos 
gráficos, imagens, dados da 
própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipa-
ções e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de 
textos, checando a adequação 
das hipóteses realizadas. 

 
Informações 
explícitas 

(EF15LP03.) Localizar informa-
ções explícitas em diferentes 
gêneros lidos, ouvidos e/ou 
sinalizados. 

 
Efeito de sen-
tido de recurso 
expressivo e 

 
(EF15LP04.) Identificar o efeito 
de sentido produzido pelo uso 
de recursos expressivos e grá-
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gráfico ficos visuais (letra capitular, ne-
grito, itálico, som em movi-
mento, cores, imagens etc.), 
em textos multissemióticos e 
multimodais. 

Realização de 
inferências 

(EF12LPX01.) Inferir informa-
ções implícitas em  textos lidos, 
ouvidos e/ou sinalizados. 

Inferências de 
palavras em 
contextos 

(EF12LPW02.) Inferir o sentido 
de palavras de acordo com o 
contexto, em textos lidos e/ou 
ouvidos. 

Ideia central (EF12PY03.) Identificar ideia 
central/intenção do autor, em 
textos lidos, ouvidos e/ou 
sinalizados. 

Relação título/ 
texto 

(EF12LPZ04.) Estabelecer re-
lação   títulos/textos. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Compreensão 

 
Funções socio-
discursivas em 
textos da vida 
cotidiana 

 
(EF12LP04.) Ler, em cola-
boração com os colegas e com 
a ajuda do professor ou já com 
certa autonomia, listas, agen-
das, calendários, avisos, convi-
tes, receitas, instruções de 
montagem (digitais ou impres-
sos), dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, 
considerando a situação  comu-
nicativa e o tema/assunto do 
texto e relacionando sua forma 
de organização a sua finali-
dade. 

   

 
Compreensão 
em leitura 

  
(EF02LP12.) Ler com autono-
mia cantigas, letras de canção, 
dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, 
destacando semelhanças e 
diferenças nesses gêneros, 
considerando a situação comu-
nicativa e o tema/assunto do 
texto e relacionando sua forma 
de organização a sua 
finalidade. 
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Leitura de 
imagens em 
narrativas 
visuais 

 
Construção de 
sentidos em his-
tórias em qua-
drinhos e tiri-
nhas 

 
(EF15LP14.) Construir o sen-
tido de histórias em quadrinhos 
e tirinhas, relacionando ima-
gens e palavras e interpretando 
recursos gráficos (tipos de 
balões, de letras, onomato-
peias, expressões faciais, co-
res, proporção, profundidade, 
brilho, posição das persona-
gens, dentre outros recursos), 
destacando semelhanças e 
diferenças entre os gêneros. 

 
Campo da 

vida 
pública 

 
Compreensão 
em  leitura 

 
Funções socio-
discursivas em 
textos do campo 
jornalísticos 

 
(EF12LP08.) Ler, em cola-
boração com os colegas e com 
a ajuda do professor, fotole-
gendas  em notícias, manchetes 
e lides em notícias, álbum de 
fotos digital noticioso e notícias 
curtas para público infantil, 
dentre outros gêneros do 
campo jornalístico, conside-
rando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto. 

 
(EF12LP09.) Ler, em colabo-
ração com os colegas e com a 
ajuda do professor, slogans, 
anúncios publicitários e textos 
de campanhas de conscien-
tização destinados ao público 
infantil, dentre outros gêneros 
do campo publicitário, conside-
rando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto. 

 
Leitura de textos 
de atuação 
cidadã e suas 
funções socio-
discursivas 

 
EF12LP10.) Ler, em colabo-
ração com os colegas e com a 
ajuda do professor, cartazes, 
avisos, folhetos, regras e regu-
lamentos que  organizam a vida 
na comunidade escolar, dentre 
outros gêneros do campo da 
atuação cidadã, considerando 
a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
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Campo 

das 
práticas 

de  
estudo e 
pesquisa 

  
Leitura de tex-
tos do campo 
investigativo e 
suas funções 
sociodiscursi-
vas 

 
(EF12LP17.) Ler, em colabo-
ração com os colegas e com a 
ajuda do professor, enunciados 
de tarefas escolares, diagra-
mas, curiosidades, pequenos 
relatos de experimentos, entre-
vistas, verbetes de enciclopédia 
infantil, entre outros gêneros do 
campo investigativo, conside-
rando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Apreciação es-
tética/Estilo 

 
Apreciação de 
recursos estilís-
ticos em verso e 
prosa 

 
(EF12LP18.) Apreciar e co-
mentar poemas e outros textos 
versificados, observando ri-
mas, jogos de palavras, recur-
sos gráficos, sonoridade e  alite-
rações, reconhecendo seu per-
tencimento ao mundo imagi-
nário e sua dimensão de  
encantamento, jogo, fruição e 
seus efeitos de sentido. 

 
Formação do 
leitor  literário 

 
Compreensão 
da dimensão 
lúdica/estilística
em textos 
poéticos 

 
(EF15LP15.) Reconhecer que 
os textos literários, tanto em 
verso como em prosa, fazem 
parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valo-
rizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade. 

 
Leitura colabo-
rativa e autô-
noma 

 
Leitura de gê-
neros com es-
trutura narrativa 

 
(EF15LP16.) Ler, em colabo-
ração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais 
tarde, de maneira autônoma, 
textos narrativos de maior porte 
como contos (populares, de 
fadas, acumulativos, de assom-
bração etc.) e crônicas, 
atentando para seus aspectos 
linguístico- estilísticos. 

 
Apreciação 
estética/Estilo 

 
Apreciação de 
poemas  visuais 

 
(EF15LP17.) Apreciar e co-
mentar poemas visuais e 
concretos, compreendendo os 
efeitos de  sentido criados pelo 
formato do texto na página, 
distribuição e diagramação das 
letras, pelas ilustrações e por 
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outros efeitos visuais. 

Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

 
Relação texto/ 
ilustração/recur-
sos gráficos 

 
(EF15LP18.) Relacionar texto 
com ilustrações e outros recur-
sos gráficos visando à 
construção de sentido do texto. 

 
 
 

Escrita 
(comparti-

lhada  e 
autônoma) 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

Planejamento e 
produção de gê-
neros impres-
sos e digitais da 
vida cotidiana, 

 
(EF02LP13.) Planejar e pro-
duzir bilhetes em meio 
impresso e/ou digital, dentre 
outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, considerando 
semelhanças e diferenças, sua 
funcionalidade e a situação 
comunicativa e o tema/assun-
to/finalidade do texto. 

 
Planejamento e 
produção de 
relatos e suas 
funções socio-
discursivas 

 
(EF02LP14.) Planejar e pro-
duzir pequenos relatos de 
observação de processos, de 
fatos, de experiências pes-
soais, mantendo as caracte-
rísticas do gênero, conside-
rando a situação  comunicativa 
e o tema/assunto do texto. 

Análise 
linguística/ 
semiótica 
(Alfabeti-

zação) 

 
Forma de 
composição 
do  texto 

 
Identificação e 
reprodução de 
gêneros da vida 
cotidiana 

 
(EF02LP16.) Identificar e re-
produzir, em  bilhetes, recados, 
avisos, cartas, de acordo com a 
formatação e diagramação 
específica de cada um desses 
gêneros. 

 
 
 
 
 

Escrita 
(comparti-

lhada e 
autônoma) 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético/ estabe-
lecimento de 
relações ana-
fóricas na refe-
renciação e 
construção da 
coesão 

 
Transcrição/ob-
servação da es-
crita de textos/ 
trechos curtos 

 
(EF12LP03.) Transcrever textos 
breves ou trechos significativos 
de textos longos, mantendo 
suas características, respei-
tando o limite das margens e 
voltando para o texto sempre 
que tiver dúvidas sobre sua 
distribuição gráfica, espaça-
mento entre as palavras, escrita 
das palavras, pontuação, 
acentuação, letra maiúscula, 
paragrafação e distribuição 
gráfica de suas partes, entre 
outros aspectos relevantes. 
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Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Escrita autô-
noma e 
compartilhada 

 
Planejamento, 
produção e re-
contagem de 
produção de 
gêneros do 
campo artístico 

 
(EF12LP05.) Planejar e pro-
duzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 
professor, (re)contagens de 
histórias, poemas e outros 
textos versificados (letras de 
canção, quadrinhas, cordel), 
poemas visuais, tiras e  histórias 
em quadrinhos, dentre outros 
gêneros do campo artístico, 
considerando a situação comu-
nicativa, a finalidade do texto, 
bem como semelhanças e 
diferenças entre os gêneros. 

 
 
 
 

Oralidade 

 
Todos 

os 
campos 

de 
atuação 

Oralidade pú-
blica/Intercâm
bio conver-
sacional em 
sala de aula 

 
Intercâmbio oral (EF15LP09.) Expressar-se em 

situações de intercâmbio oral 
(exposição de resultados de 
pesquisas, participação em 
debates, apresentação de livros 
lidos, apresentar poemas em 
saraus, oralização de textos 
produzidos para programa de 
rádio, de textos regionais, 
dentre outros), com clareza, 
preocupando-se em ser com-
preendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de 
voz audível, boa articulação e 
ritmo adequado. 

   
Escuta atenta 

 
Escuta/interação 
atenta 

 
(EF15LP10.) Escutar/ visuali-
zar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formu-
lando perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando esclareci-
mentos sempre que neces-
sário. 

Características 
da conversação 
espontânea 

 
Características 
da conversação 
espontânea 

(EF15LP11.) Reconhecer ca-
racterísticas da conversação 
espontânea presencial, respei-
tando os turnos de fala, sele-
cionando e utilizando, durante 
a conversação, formas ade-
quadas de tratamento de 
acordo com a situação e a 
posição do interlocutor. 
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Aspectos não lin-
guísticos (para-
linguísticos) no 
ato da fala 

Atribuição de 
significados de 
aspectos não 
linguísticos 

(EF15LP12.) Atribuir signi-
ficado a aspectos não linguís-
ticos (paralinguísticos) obser-
vados na fala, como direção do 
olhar, riso, gestos, movimentos 
da cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão cor-
poral, tom de voz em situações 
comunicativas. 

 
Relato oral/ 
Registro formal 
e informal 

 
Finalidade da in-
teração 

(EF15LP13.) Identificar finali-
dades da interação oral em 
diferentes contextos comuni-
cativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Produção de 
texto  oral 

 
Planejamento e 
produção de 
gêneros orais do 
campo da vida 
cotidiana e suas 
funções 
sociodiscursivas 

(EF12LP06.) Planejar e pro-
duzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 
professor, listas, recados, avi-
sos, convites, receitas, instru-
ções de montagem, dentre 
outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, que possam ser 
repassados oralmente e/ou por 
meio de ferramentas digitais, 
em áudio ou vídeo, conside-
rando a situação comunicativa 
e o tema/assunto/finalidade do 
texto. 

Canto/interação 
com ritmo, tem-
po e melodia 

 
(EF02LP15.) Cantar e interagir 
com cantigas e canções do seu 
contexto cultural, obedecendo 
ao ritmo, ao tempo e à melodia. 

  
Campo 

artístico- 
literário 

 
Contagem de 
histórias 

Reconto de gê-
neros orais 

 
(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, na-
cionais e regionais (contos, 
cordéis, cantigas, parlendas) 
lidos ou sinalizados pelo pro-
fessor ou pelo próprio 
estudante. 

   
Revisão de 
textos 

 
Releitura/revisão/
reescrita textual 

 

(EF15LP06.) Reler e revisar o 
texto produzido, individual-
mente ou com a ajuda do pro-
fessor e a colaboração dos 
colegas, para ajustá-lo e apri-
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morá-lo, fazendo cortes, acrés-
cimos, reformulações, corre-
ções de ortografia e pontua-
ção, visando aos efeitos de 
sentido pretendidos. 

 
Edição de 
texto 

 
Edição final de 
textos 

 

(EF15LP07.) Editar a versão 
final do texto, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda 
do professor, ilustrando, quando 
for o caso, em suporte adequa-
do, manual ou digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise 
linguística/ 
semiótica 
(Alfabeti 
zação) 

  
Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

Composição e 
decomposição 
de palavras em 
gêneros traba-
lhados 

(EF02LP02.) Compor e de-
compor palavra em sílabas, 
remover e/ou substituir síla-
bas iniciais, mediais ou finais 
para criar novas palavras, a 
partir dos gêneros trabalhados. 

Correspondên
cias regulares 
diretas entre 
letras e fone-
mas e corres-
pondências re-
gulares  
contextuais 

(EF02LP03.) Ler e escrever 
palavras com correspondên-
cias regulares diretas entre 
letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) 
e correspondências regulares 
contextuais (c e q; e e o, em 
posição átona em final de 
palavra), a partir do trabalho 
com a leitura e a produção 
textual. 

 
Leitura e escrita 
de palavras com 
padrões silábi-
cos  CV,V,CCV. 

 

(EF02LP04.) Ler e escrever 
corretamente palavras com 
sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem 
vogais em todas as sílabas, a 
partir do trabalho com a leitura 
e a produção textual. 

 
Conhecimento 
do alfabeto do 
português do 
Brasil 

 
Princípio acrofô-
nico empregado 
nas relações 
som-grafia. 

 
(EF02LP06.) Perceber o prin-
cípio acrofônico que opera nos 
nomes das letras do alfabeto, 
compreendendo e empregando 
as relações som- grafia, a partir 
do trabalho com a leitura e a 
produção textual. 

Conhecimento 
das diversas 
grafias do 
alfabeto/ 

Escrita com 
letras nas for-
mas imprensa e 
cursiva 

 

(EF02LP07.) Escrever pala-
vras, frases, em textos curtos 
nas formas imprensa e cursiva, 
dentro de um contexto de uso 
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da língua. 

Segmentação 
de  palavras/ 

Classificação 
de palavras por 
número de 
sílabas 

 
Segmentação 
de palavras em 
frases e textos 

 
(EF02LP08.) Segmentar corre-
tamente as palavras ao escre-
ver frases em textos, obser-
vando a segmentação das 
palavras a partir da fala. 

    
Identificação de 
formas de 
composição de 
textos 
publicitários 

(EF12LP15.) Identificar a forma 
de composição de slogans 
publicitários, em práticas de 
leitura e análise de textos 
publicitários, apoiando-se no 
grau de complexidade dos 
referidos textos e no nível de 
autonomia a ser conquistado 
pelos estudantes. 

 
 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Identificação, 
formatação e 
diagramação de 
gêneros da vida 
cotidiana. 

 

(EF12LP07.) Identificar e (re) 
produzir, em cantigas, qua-
dras, quadrinhas, parlendas, 
trava-línguas e canções, rimas, 
aliterações, assonâncias, o 
ritmo de fala relacionado ao 
ritmo e    à melodia das músicas 
e seus efeitos de sentido. 

Identificação e 
reprodução de 
rimas, alitera-
ções, assonân-
cias, ritmo em 
textos. 

(EF02LP16.) Identificar e re-
produzir, em bilhetes, recados, 
avisos, de acordo com a 
formatação e diagramação 
específica de cada um desses 
gêneros. 

 
Leitura/ 
escuta 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Decodificação/ 
Compreensão 
de leitura 

 
Decodificação e 
leitura de pala-
vras novas e  co-
nhecidas 

 
(EF12LP01.) Ler palavras no-
vas em pequenos textos, com 
precisão na decodificação e 
compreensão, no caso de 
palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização 
em práticas de linguagem 
situadas (texto de tradição oral 
como cantigas regionais e 
nacionais, poemas, letras de 
músicas etc.), que proporcio-
nem a reflexão sobre o sistema 
de escrita. 

   
Formação de 
leitor 

 
Seleção/leitura 
de textos para 
necessidades e 
interesses 

 
(EF12LP02.) Buscar, selecio-
nar e ler, com a mediação do 
professor (leitura comparti-
lhada), textos que circulam em 
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meios impressos ou digitais, de 
acordo com as necessidades e 
interesses. 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função social e 
comunicativa 
dos textos 

 
(EF15LP01.) Identificar a função 
social de textos que circulam no 
cotidiano, nas mídias impressa, 
de massa e digital, reconhecen-
do para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produ-
ziu e a quem se destinam e 
que os gêneros possuem 
funções sociais relacionadas 
aos campos de atuação nos 
quais circulam. 

 
Estratégia 
de leitura 

 
Expectativas e 
pressuposições 
antecipadoras 
de sentido no 
texto 

 
(EF15LP02.) Estabelecer 
expectativas em relação ao 
texto que vai ler (pressu-
posições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se 
em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse 
texto, o  gênero, o   suporte e o 
universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses 
realizadas. 

 
Informações 
explícitas 

 
(EF15LP03.) Localizar informa-
ções explícitas em diferentes 
gêneros lidos, ouvidos e/ou 
sinalizados. 

 
Efeito de senti-
do de recurso 
expressivo e 
gráfico 

 
(EF15LP04.) Identificar o efeito 
de sentido produzido pelo uso 
de recursos expressivos e 
gráficos visuais (letra capitular, 
negrito, itálico, som em movi-
mento, cores e imagens etc.), 
em textos multissemióticos e 
multimodais. 

Realização de 
 

(EF12LPX01.) Inferir informa-
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inferências ções implícitas em  textos lidos, 
ouvidos e/ou sinalizados. 

 
 
Inferência de 
palavras em 
contextos 

 

(EF12LPW02.) Inferir o sentido 
de palavras de acordo com o 
contexto, em textos lidos e/ou 
ouvidos. 

Ideia central  

(EF12PY03.) Identificar ideia 
central/intenção do autor, em 
textos lidos, ouvidos e/ou 
sinalizados. 

   
Relação título/ 
texto 

 

(EF12LPZ04.) Estabelecer re-
lação  títulos/textos. 

 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Compreensão em 
leitura 

 
Funções socio-
discursivas em 
textos da vida 
cotidiana 

 
(EF02LP12.) Ler com autono-
mia cantigas, letras de canção, 
dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, desta-
cando semelhanças e diferen-
ças nesses gêneros, conside-
rando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto e 
relacionando sua forma de 
organização a sua finalidade. 
 

Leitura de ima-
gens em narra-
tivas visuais 

 
Funções socio 
discursivas em 
textos da vida 
pública 

 

(EF12LP08.) Ler, em cola-
boração com os colegas e com 
a ajuda do professor, fotole-
gendas  em notícias, manchetes 
e lides em notícias, álbum de 
fotos digital noticioso e notícias 
curtas para público infantil, 
dentre outros gêneros do 
campo jornalístico, consideran-
do a situação comunicativa e o 
tema/ assunto do texto. 

 

 
Campo da 

vida 
pública 

 
Compreensão 
em  leitura 

 
Funções socio-
discursivas em 
textos publi-
citários 

(EF12LP09.) Ler, em cola-
boração com os colegas e com 
a ajuda do professor, slogans, 
anúncios publicitários e textos 
de campanhas de conscien-
tização destinados ao público 
infantil, dentre outros gêneros 
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do campo publicitário, conside-
rando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto. 

Leitura de 
textos do campo 
investigativo e 
suas funções 
discursivas 

 

(EF12LP17.) Ler, em cola-
boração com os colegas e com 
a ajuda do professor, enun-
ciados de tarefas escolares, 
diagramas, curiosidades, pe-
quenos relatos de experimen-
tos, entrevistas, verbetes de 
enciclopédia infantil, entre ou-
tros gêneros do campo 
investigativo, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 

 
Campo 

das 
práticas 

de 
estudo e 
pesquisa 

 
Imagens ana-
líticas em tex-
tos 

 
Funções socio-
discursivas de 
textos das prá-
ticas do estudo 
e pesquisa 

(EF02LP20.) Reconhecer, com 
a ajuda do professor, a função 
de textos utilizados para 
apresentar informações coleta-
das (gráficos, tabelas, plani-
lhas), em atividades de 
pesquisa (enquetes, .quenas 
entrevistas, registros de expe-
rimentações). 

 

  
Campo 

artístico- 
literário 

Apreciação 
estética/Estilo 

Apreciação de  
recursos esti-
lísticos 

 

(EF12LP18.) Apreciar e co-
mentar poemas e outros textos 
versificados, observando ri-
mas, jogos de palavras, recur-
sos gráficos, sonoridade e 
aliterações, reconhecendo seu 
pertencimento ao mundo ima-
ginário e sua dimensão de 
encantamento, jogo, fruição e 
seus efeitos de sentido. 
 

Formação do 
leitor  literário 

Compreensão 
da dimensão 
lúdica/estilística
em textos poé-
ticos 

 

(EF15LP15.) Reconhecer que 
os textos literários, tanto em 
verso como em prosa, fazem 
parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valo-
rizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade. 
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Leitura colabo-
rativa e autô-
noma 

 
Leitura de gê-
neros com es-
trutura narrativa 

(EF15LP16.) Ler, em cola-
boração com os colegas e com 
a ajuda do professor e, mais 
tarde, de maneira autônoma, 
textos narrativos de maior 
porte como contos (populares, 
de fadas, acumulativos, de 
assombração etc.) e crônicas, 
atentando para seus aspectos 
linguístico-estilísticos. 

 
Apreciação 
estética/Estilo 

 
Apreciação de 
poemas visuais 
e concretos 

 
(EF15LP17.) Apreciar e co-
mentar poemas visuais e con-
cretos, compreendendo os efei-
tos de sentido criados pelo 
formato do texto na página, 
distribuição e diagramação 
das letras, pelas ilustrações e 
por outros efeitos visuais. 

Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

 

Relação texto/ 
ilustração/recur-
sos gráficos 

 
(EF15LP18.) Relacionar texto 
com ilustrações e outros recur-
sos gráficos visando à cons-
trução de  sentidos do texto. 

Formação do 
leitor literário 

Leitura de tex-
tos literários 
variados 

 
(EF02LP26.) Ler com certa 
autonomia, textos literários, de 
gêneros variados, desenvol-
vendo o gosto pela leitura 

 
 
 
 
 
 

Escrita 
(comparti-

lhada  e 
autônoma) 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Construção do 
sistema 
alfabético/ es-
tabelecimento 
de relações 
anafóricas na 
referenciação 
e construção 
da 
coesão 

 
Transcrição/obs
ervação da es-
crita de textos/ 
trechos curtos 

(EF12LP03.) Transcrever tex-
tos breves ou trechos signi-
ficativos de textos longos, 
mantendo suas características 
e voltando para o texto sempre 
que tiver dúvidas sobre sua 
distribuição gráfica, espaça-
mento entre as palavras, escri-
ta das palavras e pontuação, 
acentuação, letra maiúscula, 
paragrafação e distribuição 
gráfica de suas partes, entre 
outros aspectos. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Escrita com-
partilhada 

 
Planejamento e 
produção de gê-
neros do campo 
artístico 

(EF12LP05.) Planejar e pro-
duzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do pro-
fessor, (re)contagens de histó-
rias, poemas e outros textos 
versificados (letras de canção, 
quadrinhas, cordel), poemas 
visuais, tiras e  histórias em 
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quadrinhos, dentre outros 
gêneros do campo artístico, 
considerando a situação 
comunicativa, a finalidade do 
texto, bem como semelhanças 
e diferenças entre os gêneros. 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

Construção do 
sistema alfa-
bético/ con-
venções da 
escrita 

 
Grafia adequa-
da de letras 
maiúsculas em 
vários contex-
tos. 

(EF02LP01.) Utilizar, ao produ-
zir o texto, grafia correta de 
palavras, letras maiúsculas em 
início de frases e em subs-
tantivos próprios, segmen-
tação entre as palavras, ponto 
final, ponto de interrogação e 
ponto de exclamação, obser-
vando seus usos na produção 
de sentido. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

 
Planejamento e 
produção de 
relatos e suas 
funções socio-
discursivas 

(EF02LP14.) Planejar e produ-
zir pequenos relatos de obser-
vação de processos, de fatos, 
de experiências pessoais, 
mantendo as características do 
gênero, considerando a situa-
ção  comunicativa e o tema/as-
sunto do texto. 

 
Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

 
Planejamento e 
produção de gê-
neros do campo 
artístico 

(EF12LP05.) Planejar e produ-
zir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 
professor, (re)contagens de 
histórias, poemas e outros 
textos versificados (letras de 
canção, quadrinhas, cordel), 
poemas visuais, tiras e histórias 
em quadrinhos, dentre outros 
gêneros do campo artístico, 
considerando a situação co-
municativa, a finalidade do 
texto, bem como semelhanças 
e diferenças entre os gêneros. 

 
 
 

Oralidade 

 
Todos 

os 
campos 

de 
atuação 

 
Oralidade pú-
blica/Intercâm
bio conversa-
cional em sala 
de aula 

 
Intercâmbio oral (EF15LP09.) Expressar-se em 

situações de intercâmbio oral 
(exposição de resultados de 
pesquisas, participação em 
debates, apresentação de livros 
lidos, apresentar poemas em 
saraus, oralização de textos 
produzidos para programa de 
rádio, de textos regionais, 
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dentre outros), com clareza, 
preocupando-se em ser com-
preendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de 
voz audível, boa articulação e 
ritmo adequado. 

 
Escuta atenta 

 
Escuta/interação 
atenta 

 
(EF15LP10.)Escutar/visualizar, 
com atenção, falas de profes-
sores e colegas, formulando 
perguntas pertinentes ao tema 
e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário. 

 
Características 
da conversa-
ção espontâ-
nea 

 
Características 
da conversação 
espontânea 

 
(EF15LP11.) Reconhecer ca-
racterísticas da conversação 
espontânea presencial, respei-
tando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, 
durante a conversação, formas 
adequadas de tratamento de 
acordo com a situação e a 
posição do interlocutor. 

   
Aspectos não lin-
guísticos (para-
linguísticos) no 
ato da fala 

 
Atribuição de 
significados de 
aspectos não 
linguísticos 

 
(EF15LP12.) Atribuir signifi-
cado a aspectos não linguís-
ticos (paralinguísticos) obser-
vados na fala, como direção do 
olhar, riso, gestos, movimentos 
da cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão cor-
poral, tom de voz em situações 
comunicativas. 

 
Relato oral/ 
Registro formal 
e informal 

Finalidade da 
interação oral 

(EF15LP13.) Identificar finali-
dades da interação oral em 
diferentes contextos comu-
nicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Produção de 
texto  oral 

 
Canto/interação 
com ritmo, tem-
po e melodia 

 
(EF02LP15.) Cantar e interagir 
com cantigas e canções do seu 
contexto cultural, obedecendo 
ao ritmo, ao tempo e à melodia 

  
Campo 

artístico- 
literário 

 
Contagem de 
histórias 

 
Reconto de gê-
neros  literários 

(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, naci-
onais e regionais (contos, 
cordéis, cantigas, parlendas) 
lidos ou sinalizados pelo 
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professor ou pelo próprio 
estudante 

 
 
 
 
 
 

 
Produção 
de textos 
(escrita 

comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
Todos 

os 
campos 

de 
atuação 

 
 Planejamento 
de texto 

 
Planejamento/ 
produção/re 
escrita textual/ 
situação discur-
siva 

 

(EF15LP05.) Planejar, com a 
ajuda do professor, o texto que 
será produzido, considerando a 
situação comunicativa: (os in-
terlocutores (quem escreve/ 
para quem escreve); a fina-
lidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular; o suporte 
(qual é o portador do texto); a 
linguagem, organização e for-
ma do texto e seu tema)  
pesquisando em meios 
impressos ou digitais, sempre 
que for preciso, informações 
necessárias à produção do 
texto, organizando em tópicos 
os dados e as fontes 
pesquisadas. 

 
Revisão de 
textos 

 
Releitura/revisão/
reescrita textual 

 

(EF15LP06.) Reler e revisar o 
texto produzido, individualmen-
te ou com a ajuda do professor 
e a colaboração dos colegas, 
para ajustá-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de 
ortografia e pontuação, visan-
do aos efeitos de sentidos 
pretendido. 

 
Edição de 
texto 

 
Edição final de 
textos 

(EF15LP07.) Editar a versão 
final do texto, em  colaboração 
com os colegas e com a ajuda 
do professor, ilustrando, 
quando for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construção do 
sistema alfabé-
tico e da orto-
grafia 

Composição e 
decomposição 
de palavras em 
gêneros 
trabalhados 

(EF02LP02.) Compor e de-
compor palavra em sílabas, 
remover e/ou substituir síla-
bas iniciais, mediais ou finais 
para criar novas palavras, a 
partir dos gêneros trabalhados. 
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Análise 
linguística/ 
semiótica 
(Alfabeti-

zação) 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

 
Correspondênci
as regulares 
diretas entre 
letras e fone-
mas e corres-
pondências re-
gulares contex-
tuais 

 

(EF02LP03.) Ler e escrever pa-
lavras com correspondências 
regulares diretas entre letras e 
fonemas (f, v, t, d, p, b) e 
correspondências regulares 
contextuais (c e q; e e o, em 
posição átona em final de 
palavra), a partir do trabalho 
com a leitura e a produção 
textual. 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

 
Leitura e escrita 
de palavras com 
padrões silábi-
cos  CV,V,CCV. 

 

(EF02LP04.) Ler e escrever 
corretamente palavras com 
sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem 
vogais em todas as sílabas, a 
partir do trabalho com a leitura 
e a  produção textual. 

 
Ler e escrever 
palavras com 
marcas de 
nasalidade 

 

(EF02LP05.) Ler e escrever 
corretamente palavras com 
marcas de nasalidade (til, m, 
n), a partir do trabalho com a 
leitura e a produção  textual. 

 
Conhecimento 
do alfabeto do 
português do 
Brasil 

 
Princípio acrofô-
nico empregado 
nas relações 
som-grafia. 

 

(EF02LP06.) Perceber o 
princípio acrofônico que opera 
nos nomes das letras do 
alfabeto, compreendendo e 
empregando as relações som-
grafia, a partir do trabalho com 
a leitura e a produção textual. 

 
Conhecimento 
das diversas 
grafias do alfa-
beto/ acentua-
ção 

 
Escrita com le-
tras nas formas 
imprensa e cur-
siva 

(EF02LP07.) Escrever pala-
vras, frases, em textos curtos 
nas formas imprensa e cursiva, 
dentro de um contexto de uso 
da língua. 

   
Segmentação 
de palavras/ 
Classificação 
de palavras por 
número de 
sílabas 

 
Segmentação 
de palavras em 
frases e textos 

 

(EF02LP08.) Segmentar corre-
tamente as palavras ao 
escrever frases em textos, 
observando  a segmentação 
das palavras a partir da fala. 

 
Pontuação 

 
Uso de pontua-
ção e sua 
funcionalidade 

(EF02LP09.) Usar adequa-
damente ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de 
exclamação e observar sua 
funcionalidade em textos. 
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Morfologia 

 
Formação de 
aumentativo e 
diminutivo com 
sufixos e suas 
relações de 
sentido 

(EF02LP11.) Formar o au-
mentativo e o diminutivo de 
palavras com os sufixos –ão/- 
arra/orra e -inho/-zinho/zito/ 
eco/ebre/ito/eta, percebendo 
relações de sentido nos textos. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Identificação e 
reprodução de 
rimas alitera-
ções, assonân-
cias, ritmo em 
textos. 

 
(EF12LP07.) Identificar e (re) 
produzir, em cantiga, quadras, 
quadrinhas, parlendas, trava- 
línguas e canções, rimas, ali-
terações, assonâncias, o ritmo 
de fala relacionado ao ritmo e à 
melodia das músicas e seus 
efeitos de sentido. 

    
Identificação e 
reprodução de 
expressões 
para passagem 
de tempo. 

 

(EF02LP17.) Identificar e re-
produzir, em relatos de expe-
riências pessoais, a sequência 
dos fatos, utilizando expres-
sões que marquem a passa-
gem do tempo (“antes”, “de-
pois”, “ontem”, “hoje”, “ama-
nhã”, “outro dia”, “antigamen-
te”, “há muito tempo” etc.), e o 
nível de informatividade 
necessário, em atividade de 
leitura e produção textual. 

 
Campo 

das 
práticas 

de  estudo 
e 

pesquisa 

 

Forma de 
composição 
dos textos/ 
Adequação 
do texto às 
normas de 
escrita 

Formatação e 
diagramação de 
gêneros impres-
sos ou digitais 
do campo das 
práticas de es-
tudo e pesquisa. 

(EF02LP25.) Identificar e re-
produzir com ajuda do profes-
sor, em relatos de expe-
rimentos, entrevistas verbetes 
de enciclopédia infantil, digitais 
ou impressos, a formatação e 
diagramação específica de 
cada um desses gêneros, 
inclusive em suas versões 
orais. 

 
 

 
Leitura/ 
escuta 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Decodificação/ 
Compreensão 
de  leitura 

 
Decodificação e 
leitura de pala-
vras novas e co-
nhecidas 

 
(EF12LP01.) Ler palavras no-
vas em pequenos textos, com 
precisão na decodificação e 
compreensão, no caso de pala-
vras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização 
em práticas de linguagem 
situadas (texto de tradição oral 
como cantigas regionais e 
nacionais, poemas, letras de 
músicas etc.), que propor-
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cionem a reflexão sobre o 
sistema de escrita. 

 
Formação de 
leitor 

 
Seleção/leitura 
de textos para 
necessidades e 
interesses 

 
(EF12LP02.) Buscar, selecio-
nar e ler, com a mediação do 
professor (leitura compartilha-
da), textos que circulam em 
meios impressos ou digitais, de 
acordo com as necessidades e 
interesses. 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função social e 
comunicativa 
dos textos 

 
(EF15LP01.) Identificar a função 
social de textos que circulam no 
cotidiano, nas mídias impressa, 
de massa e digital, reconhe-
cendo para que foram  produzi-
dos, onde circulam, quem os 
produziu, a quem se destinam 
e que os gêneros possuem 
funções sociais relacionadas 
aos campos de atuação nos 
quais circulam. 

   
Estratégia de 
leitura 

 
Expectativas e 
pressuposições 
antecipadoras 
de sentido no 
texto 

 
(EF15LP02.) Estabelecer ex-
pectativas em relação ao texto 
que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da 
forma e da função social do 
texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e 
recepção desse texto, o  
gênero, o  suporte e o universo 
temático, bem como em 
saliências textuais, recursos 
gráficos, imagens, dados da 
própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipa-
ções e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de 
textos, checando a adequação 
das hipóteses realizadas. 

 
 
 
 
 
 

Estratégia de 
leitura 

 
Informações 
explícitas 

 
(EF15LP03.) Localizar informa-
ções explícitas em diferentes 
gêneros lidos, ouvidos e/ou 
sinalizados. 

 
Efeito de sen-
tido de recurso 
expressivo e 
gráfico 

 
(EF15LP04.) Identificar o efeito 
de sentido produzido pelo uso 
de recursos expressivos e 
gráficos visuais (letra capitular, 
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negrito, itálico, som em movi-
mento, cores e imagens etc.), 
em textos multissemióticos e 
multimodais. 

Realização de 
inferências 

(EF12LPX01.) Inferir informa-
ções implícitas em textos lidos, 
ouvidos e/ou sinalizados 

Inferências de 
palavras em 
contextos 

(EF12LPW02.) Inferir o sentido 
de palavras de acordo com o 
contexto, em textos lidos e/ou 
ouvidos. 

Ideia central (EF12PY03.) Identificar ideia 
central/intenção do autor, em 
textos lidos, ouvidos e/ou 
sinalizados. 

Relação título/ 
texto 

(EF12LPZ04.) Estabelecer re-
lação  títulos/textos. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Leitura de ima-
gens em narra-
tivas visuais 

 
Leitura de textos 
instrucionais de 
acordo com as 
convenções 

 
(EF15LP14.) Construir o sen-
tido de histórias em  quadrinhos 
e tirinhas, relacionando ima-
gens e palavras e interpretando 
recursos gráficos (tipos de 
balões, de letras,  onoma-
topeias, expressões faciais, 
cores, proporção, profundi-
dade, brilho, posição das 
personagens, dentre outros 
recursos), destacando seme-
lhanças e diferenças entre os 
gêneros. 

  
Campo 

das 
práticas 

de  estudo 
e 

pesquisa 

 
Compreensão 
em  leitura 

 
Leitura de tex-
tos do campo 
investigativo e 
suas funções 
discursivas 

 
(EF12LP17.) Ler, em cola-
boração com os colegas e com 
a ajuda do professor, enun-
ciados de tarefas escolares, 
diagramas, curiosidades, pe-
quenos relatos de experi-
mentos, entrevistas, verbetes 
de enciclopédia infantil, entre 
outros gêneros do campo 
investigativo, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 
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Imagens ana-
líticas em 
textos 

 
Funções socio-
discursivas de 
textos das prá-
ticas do estudo 
e pesquisa 

 
(EF02LP20.) Reconhecer, com 
a ajuda do professor, a função 
de textos utilizados para 
apresentar informações coleta-
das (gráficos, tabelas, plani-
lhas), em atividades de 
pesquisa (enquetes, pequenas 
entrevistas, registros de 
experimentações). 

 
 
 
 
 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
 

Apreciação 
estética/Estilo 

 

Apreciação de 
recursos esti-
lísticos em 
textos em verso 

 

(EF12LP18.) Apreciar e co-
mentar poemas e  outros textos 
versificados, observando ri-
mas, jogos de palavras, recur-
sos gráficos, sonoridade e 
aliterações, reconhecendo seu 
pertencimento ao mundo imagi-
nário e sua dimensão de  
encantamento, jogo, fruição e 
seus efeitos de sentido. 

 
Leitura colabo-
rativa e autô-
noma 

 
Leitura de gê-
neros com es-
trutura narra-
tiva 

(EF15LP16.) Ler, em colabo-
ração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais 
tarde, de maneira autônoma, 
textos narrativos de maior 
porte como contos (populares, 
de fadas, acumulativos, de 
assombração etc.) e crônicas, 
atentando para seus aspectos 
linguístico- estilísticos. 

 
Apreciação 
estética/Estilo 

 
Apreciação de 
poemas visuais 
e concretos 

 

(EF15LP17.) Apreciar e co-
mentar poemas visuais e 
concretos, compreendendo os 
efeitos de sentido criados pelo 
formato do texto na página, 
distribuição e diagramação das 
letras, pelas ilustrações e por 
outros efeitos visuais. 

   
Formação do 
leitor literário/ 
Leitura Multis- 

 semiótica 

Relação texto/ 
ilustração recur-
sos gráficos 

 
(EF15LP18.) Relacionar texto 
com ilustrações e outros 
recursos gráficos visando à 
construção de sentidos do 
texto. 

Formação do 
leitor literário 

Desenvolvimen-
to do gosto de 
leitura através 
de textos 

(EF02LP26.) Ler com certa 
autonomia, textos literários, de 
gêneros variados, desenvol-
vendo o gosto pela leitura. 
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literários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escrita 

(comparti-
lhada  e 

autônoma) 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético/ Estabe-
lecimento de 
relações ana-
fóricas na refe-
renciação e 
construção da 
coesão 

 
Transcrição/obs
ervação da es-
crita de textos/ 
trechos curtos 

(EF12LP03.) Transcrever tex-
tos breves ou trechos 
significativos de textos longos, 
mantendo suas características 
e voltando para o texto sempre 
que tiver dúvidas sobre sua 
distribuição gráfica, espa-
çamento entre as palavras, 
escrita das palavras e pon-
tuação, acentuação, letra 
maiúscula, paragrafação e 
distribuição gráfica de suas 
partes, entre outros aspectos. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Escrita com-
partilhada 

Planejamento e 
produção de 
gêneros do 
campo artístico 

(EF12LP05.) Planejar e pro-
duzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 
professor, (re)contagens de 
histórias, poemas e outros 
textos versificados (letras de 
canção, quadrinhas, cordel), 
poemas visuais, tiras e  histó-
rias em quadrinhos, dentre 
outros gêneros do campo 
artístico, considerando a situa-
ção comunicativa, a finalidade 
do texto, bem como semelhan-
ças e diferenças entre os 
gêneros. 

 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético/ Con-
venções da 
escrita 

Grafia adequa-
da de letras 
maiúsculas em 
vários  contextos 

(EF02LP01.) Utilizar, ao produ-
zir o texto, grafia correta de 
palavras, letras maiúsculas em 
início de frases e em substan-
tivos próprios, segmentação 
entre as palavras, ponto final, 
ponto de interrogação e ponto 
de exclamação, observando 
seus usos na produção de 
sentidos. 

Campo da 
vida 

cotidiana 

 
Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

 
Planejamento e 
produção de re-
latos e suas 
funções socio-
discursivas 

(EF02LP14.) Planejar e produ-
zir pequenos relatos de obser-
vação de processos, de fatos, 
de experiências pessoais, 
mantendo as características do 
gênero, considerando a situa-
ção comunicativa e o tema/ 
assunto do texto. 
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Campo 

das 
práticas 

de  
 estudo e 
pesquisa 

 
Produção de 
textos 

 
Planejamento e 
produção de gê-
neros do campo 
investigativo 
adequados às 
funções socio-
discursivas 

 
(EF02LP22.) Planejar e pro-
duzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 
professor, pequenos relatos de 
ex.rimentos, entrevistas, verbe-
tes de enciclopédia infantil, 
dentre outros gêneros do 
campo investigativo, digitais ou 
impressos, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do 
texto. 

 
Escrita autô-
noma 

 
Planejamento e 
produção de re-
gistros de pes-
quisas 

 
(EF02LP23.) Planejar e pro-
duzir, com certa autonomia, 
pequenos registros de obser-
vação de resultados de 
pesquisa, coerentes com um 
tema investigado. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

 
Reescrita de 
narrativas literá-
rias com ele-
mentos da  
narrativa 

 
(EF02LP27.) Reescrever de 
forma criativa, com a ajuda do 
professor, textos narrativos 
literários lidos pelo professor, 
construindo adequadamente 
os elementos da narrativa 
(personagem, tipo de narrador, 
espaço, tempo, enredo) tanto 
nos textos em prosa quanto em 
verso, atentando para os 
princípios da textualidade. 

 
 
 
 
 
 

 
Oralidade 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Oralidade pú-
blica/Intercâm-
bio conversa-
cional em sala 
de aula 

 
Intercâmbio oral 

 

(EF15LP09.) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral 
(exposição de resultados de 
pesquisas, participação em 
debates, apresentação de livros 
lidos, apresentar poemas em 
saraus, oralização de textos 
produzidos para programa de 
rádio, de textos regionais, 
dentre outros), com clareza, 
preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor 
e usando a palavra com tom de 
voz audível, boa articulação e 
ritmo adequado. 

Escuta atenta 
 
Escuta/interação 
atenta 

(EF15LP10.) Escutar/visuali-
zar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formu-
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lando perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando esclare-
cimentos sempre que 
necessário. 

 
Características 
da conversa-
ção espon-
tânea 

Características 
de conversação 
espontânea 

(EF15LP11.) Reconhecer ca-
racterísticas da conversação 
espontânea presencial, respei-
tando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, du-
rante a conversação, formas 
adequadas de tratamento de 
acordo com a situação e a 
posição do interlocutor. 

   
Aspectos não 
linguísticos 
(paralinguísti-
cos) no ato da 
fala 

 
Atribuição de 
significados de 
aspectos não 
linguísticos 

 
(EF15LP12.) Atribuir significa-
do a aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) observados 
na fala, como direção do olhar, 
riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão cor-
poral, tom de voz em situações 
comunicativas. 

 
Relato oral/ 
Registro formal 
e informal 

 
Finalidade da in-
teração oral 

 
(EF15LP13.) Identificar finali-
dades da interação oral em 
diferentes contextos comuni-
cativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). 

Campo da 
vida 

cotidiana 

Produção de 
texto  oral 

Canto/interação 
com ritmo, tem-
po e melodia 

(EF02LP15.) Cantar e interagir 
com cantigas e canções do seu 
contexto cultural, obedecendo 
ao ritmo, ao tempo e à melodia 

 
Campo 

das 
práticas 

de 
 estudo e 
pesquisa 

 
Planejamento 
de texto oral 
Exposição 
oral 

 
Planejamento e 
produção de 
gêneros orais 
do campo inves-
tigativo veicu-
lados por ferra-
mentas digitais 

 
(EF02LP24.) Planejar e pro-
duzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do pro-
fessor, relatos de experimen-
tos, registros de observação, 
entrevistas na comunidade 
local, dentre outros gêneros do 
campo investigativo, que pos-
sam ser repassados oralmente 
por meio de ferramentas 
digitais, em áudio ou vídeo, 
considerando as caracterís-
ticas dos gêneros, a situação 
comunicativa e o tema/assunto/ 
finalidade do texto. 
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Campo 

artístico- 
literário 

 
Contagem de 
histórias 

 
Reconto de gê-
neros  literários 

 
(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, 
nacionais e regionais (contos, 
cordéis, cantigas, parlendas) 
lidos ou sinalizados pelo 
professor ou pelo próprio 
estudante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produção 
de textos 
(escrita 

comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

Planejamento 
de  texto 

Planejamento/ 
produção/re-
escrita textual/ 
situação 

(EF15LP05.) Planejar, com a 
ajuda do professor, o texto que 
será produzido, considerando a 
situação comunicativa: (os in-
terlocutores (quem escreve/ 
para quem escreve); a fina-
lidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular; o suporte 
(qual é o portador do texto); a 
linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema) 
pesquisando em meios im-
pressos ou digitais, sempre que 
for preciso, informações neces-
sárias à produção do texto, 
organizando em tópicos os 
dados e as fontes pesquisadas. 

 
Planejamento/ 
produção/re-
escrita textual/ 
situação discur-
siva 

(EF15LP05.) Planejar, com a 
ajuda do professor, o texto que 
será produzido, considerando a 
situação comunicativa, os inter-
locutores (quem escreve/ para 
quem escreve); a finalidade ou 
o propósito (escrever para 
quê); a circulação (onde o texto 
vai circular); o suporte (qual é o 
portador do texto); a lingua-
gem, organização e forma do 
texto e seu tema, pesquisando 
em meios impressos ou digi-
tais, sempre que for preciso, 
informações necessárias à 
produção do texto, organizando 
em tópicos os dados e as 
fontes pesquisadas. 



 

412 
 

 

 
Revisão de 
textos 

 
Releitura/revisão/
reescrita textual 

 
(EF15LP06.) Reler e revisar o 
texto produzido, individual-
mente ou com a ajuda do 
professor e a colaboração dos 
colegas, para ajustá-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e 
pontuação, visando aos efeitos 
de sentido pretendidos. 

 
Edição de 
texto 

 
Edição final de 
textos 

 
(EF15LP07.) Editar a versão 
final do texto, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda 
do professor, ilustrando, quan-
do for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise 
linguística/ 
semiótica 
(Alfabeti-

zação) 

  
Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

Composição e 
decomposição 
de palavras em 
gêneros traba-
lhados 

(EF02LP02.) Compor e de-
compor palavra em sílabas, 
remover e/ou substituir síla-
bas iniciais, mediais ou finais 
para criar novas palavras, a 
partir  dos gêneros trabalhados. 

 
Correspondênci
as regulares  di-
retas entre  
letras e fone-
mas e corres-
pondências 
regulares 
contextuais 

(EF02LP03.) Ler e escrever 
palavras com correspondên-
cias regulares diretas entre 
letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) 
e correspondências regulares 
contextuais (c e q; e e o, em 
posição átona em final de 
palavra), a partir do trabalho 
com a leitura e a produção 
textual. 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

 
Leitura e escrita 
de palavras com 
padrões silábi-
cos  CV,V,CCV. 

 

(EF02LP04.) Ler e escrever 
corretamente palavras com 
sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem 
vogais em todas as sílabas, a 
partir do trabalho com a leitura 
e a   produção textual. 

 
Ler e escrever 
palavras com 
marcas de na-
salidade 

(EF02LP05.) Ler e escrever 
corretamente palavras com 
marcas de nasalidade (til, m, 
n), a partir do trabalho com a 
leitura e a produção textual. 
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Conhecimento 
do alfabeto do 
português do 
Brasil 

 
Princípio acrofô-
nico empregado 
nas relações 
som-grafia. 

(EF02LP06.) Perceber o 
princípio acrofônico que opera 
nos nomes das letras do 
alfabeto, compreendendo e 
empregando as relações som- 
grafia, a partir do trabalho com 
a leitura e a produção textual. 

 
Conhecimento 
das diversas 
grafias do Alfa-
beto/ Acentua-
ção 

 
Escrita com le-
tras nas formas 
imprensa e 
cursiva 

(EF02LP07.) Escrever pala-
vras, frases, em textos curtos 
nas formas imprensa e cursiva, 
dentro de um contexto de uso 
da língua. 

  
Segmentação 
de palavras/ 
Classificação 
de palavras 
por número 
de sílabas 

 
Segmentação 
de palavras em 
frases e textos 

 
(EF02LP08.) Segmentar corre-
tamente as palavras ao es-
crever frases em textos, obser-
vando a segmentação das 
palavras a partir da fala. 

 
Pontuação Uso de pontua-

ção e sua 
funcionalidade 

(EF02LP09.) Usar adequada-
mente ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de excla-
mação e observar sua funcio-
nalidade em textos. 

 
Sinonímia e 
antonímia/ 
Morfologia 

 
Sinônimos e 
antônimos com 
prefixos in/im e 
suas relações 
de sentido em 
contextos. 

(EF02LP10.) Identificar sinô-
nimos de palavras de texto lido, 
determinando a diferença de 
sentido entre eles, e formar 
antônimos de palavras encon-
tradas em texto lido pelo 
acréscimo do prefixo de 
negação in-/im-. 

 

Morfologia 

 
Formação de 
aumentativo e 
diminutivo com 
sufixos e suas 
relações de 
sentido 

(EF02LP11.) Formar o aumen-
tativo e o diminutivo de pala-
vras com os sufixos –ão/- 
arra/orra e -inho/-zinho/zito/ 
eco/ebre/ito/eta, percebendo 
relações de sentido nos textos. 

  

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

  
Identificação e 
reprodução de 
expressões pa-
ra passagem de 
tempo 

 

(EF02LP17.) Identificar e re-
produzir, em relatos de expe-
riências pessoais, a sequência 
dos fatos, utilizando expres-
sões que marquem a passa-
gem do tempo (“antes”, “de-
pois”, “ontem”, “hoje”, “ama-
nhã”, “outro dia”, “antigamen-
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te”, “há muito tempo” etc.), e o 
nível de informatividade neces-
sário, em atividade de leitura e 
produção textual. 

 
 

2.8.4 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA PORTUGUESA: 3º ANO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - 3ºANO 

PRÁTICAS 
DE 

LINGUAGEM 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

CRITÉRIO  
DE 

AVALIAÇÃO 

 
CONTEÚDOS 

 
HABILIDADES 

 
 
 

 
Leitura/ 
escuta 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função social 
e comunicativa 
dos textos 

(EF15LP01.) Identificar a função 
social de textos que circulam no 
cotidiano, nas mídias impressa, 
de massa e digital, reco-
nhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, 
quem os produziu, a quem se 
destinam e que os gêneros 
possuem funções sociais 
relacionadas aos campos de 
atuação nos quais circulam. 

 
Estratégia de 

leitura 

 
Expectativas e 
pressuposi-
ções antecipa-
doras de sen-
tido no texto 

 
(EF15LP02.) Estabelecer ex.c-
tativas em relação ao texto que 
vai ler (pressuposições anteci-
padoras dos sentidos, da forma 
e da função social do texto), 
apoiando-se em seus conhe-
cimentos prévios sobre as 
condições de produção e re-
cepção desse texto, o  gênero, 
o suporte e o universo temático, 
bem como em saliências tex-
tuais, recursos gráficos, ima-
gens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confir-
mando antecipações e inferên-
cias realizadas antes e durante 
a leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses 
realizadas. 

 
Informações 
explícitas 

(EF15LP03.) Localizar informa-
ções explícitas em diferentes 
gêneros lidos, ouvidos e/ou 
sinalizados. 
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Efeito de sen-
tido de recur-
sos expressi-
vos e gráficos 

(EF15LP04.) Identificar o efeito 
de sentido produzido pelo uso 
de recursos expressivos e 
gráficos visuais (letra capitular, 
negrito, itálico, som em 
movimento, cores e imagens 
etc.), em textos multissemió-
ticos e multimodais. 

Informações 
implícitas 

 
(EF35LP04.) Inferir informa-
ções implícitas em textos lidos, 
ouvidos e/ou sinalizados. 

 
Inferência 

 
(EF35LP05.) Inferir o sentido 
de palavras ou expressões em 
textos, com base no contexto 
de  uso. 

   
Decodificação/
compreensão 
de leitura 

 
Leitura silen-
ciosa/ em voz 
alta 

 
(EF35LP01.) Ler, silenciosa-
mente e, em seguida, em voz 
alta, com autonomia e compre-
ensão, textos com nível de 
textualidade   adequado. 

 
Compreensão 

 
Ideia central do 
texto 

 
(EF35LP03.) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 
compreensão global, em textos 
lidos ouvidos e sinalizados. 

 
 
 
 
 
 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Leitura de 
imagens em 
narrativas vi-
suais 

 
Relação ima-
gem/palavras e 
interpretação 
de recurso grá-
fico 

 
(EF15LP14.) Construir o senti-
do de histórias em quadrinhos e 
tirinhas, relacionando imagens 
e palavras e interpretando re-
cursos gráficos (tipos de ba-
lões, de letras, onomatopeias, 
cores, proporção, profundi-
dade, brilho, posição de perso-
nagem, expressões faciais, 
dentre outros recursos), desta-
cando semelhanças e diferen-
ças entre os gêneros. 

 
Compreensão 
de  leitura 

 
Leitura de gê-
neros com 
estrutura injun-
tiva 

 
(EF03LP11.) Ler, com autono-
mia, textos injuntivos instrucio-
nais (receitas, instruções de 
montagem etc.), com a estru-
tura própria desses textos 
(verbos imparativos, indicação 
de passos a ser seguidos) e 
mesclando palavras, imagens e 
recursos gráfico- visuais, consi-
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derando a situação comunica-
tiva: (os interlocutores (quem 
escreve/para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito (escre-
ver para quê); a circulação 
(onde o texto vai circular; o 
suporte (qual é o portador do 
texto); a linguagem, organiza-
ção e forma do texto, e o 
tema/assunto do texto e a 
construção de sentidos do 
mesmo. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Leitura colabo-
rativa e autô-
noma 

 
Leitura de gê-
neros com es-
trutura narra-
tiva 

 
(EF15LP16.) Ler e/ou sinalizar, 
em colaboração  com os 
colegas e com a ajuda do 
professor e, mais tarde, de 
maneira autônoma, textos 
narrativos de maior porte 
como contos (populares,  de 
fadas, acumulativos, de 
assombração etc.) e crônicas, 
atentando para seus aspectos 
linguístico- estilísticos. 

 
Campo 

das 
práticas 

de 
  estudo e 
pesquisa 

 
Pesquisa 

 
Pesquisa 

 
(EF35LP17.) Buscar e sele-
cionar, com o apoio do profes-
sor, informações de interesse 
sobre fenômenos sociais e 
naturais locais, regionais e 
nacionais, em textos que 
circulam em meios impressos 
ou digitais. 

  
Campo 

artístico- 
literário 

 
Formação do 
leitor 

 
Compreensão 
da dimensão 
lúdica/estilís-
tica em textos 
poéticos 

 
(EF15LP15.) Reconhecer que 
os textos literários, tanto em 
verso como em prosa, fazem 
parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valo-
rizando- os, em sua diversi-
dade cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade. 

 
Apreciação es-
tética/Estilo 

 
Apreciação de 
poemas 

 
(EF15LP17.) Apreciar e co-
mentar poemas visuais e 
concretos, compreendendo os 
efeitos de  sentido criados pelo 
formato do texto na página, 
distribuição e diagramação das 
letras, pelas ilustrações e por 
outros efeitos visuais. 
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Formação do 
leitor literário/ 
Leitura Multis- 
semiótica 

Relação texto/ 
ilustração/re-
curso gráfico 

 
(EF15LP18.) Relacionar texto 
com ilustrações e outros 
recursos gráficos visando à 
construção de   sentidos do texto. 

 
Formação do 
leitor  literário 

 
Compreensão 

 
(EF35LP21.) Ler e/ou sinalizar, 
de forma autônoma, textos 
literários de diferentes gêneros 
e extensões, inclusive aqueles 
sem ilustrações, de autores 
locais, regionais e nacionais, 
comentando-os e estabele-
cendo preferências por gêne-
ros, temas, autores. 

 
Apreciação 
estética/Estilo 

 
Apreciação es-
tética e com-
preensão 

 
(EF35LP23.) Apreciar esteti-
camente e compreender poe-
mas e outros textos versifica-
dos, observando rimas, alitera-
ções, estrofes e refrãos, 
percebendo efeitos de sentido. 

 
 
 

 
Oralidade 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Oralidade pú-
blica/ Inter-
câmbio con-
versacional 
em sala de 
aula 

 
Intercâmbio 
oral 

 
(EF15LP09.) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral 
(exposição de resultados de 
pesquisas, participação em 
debates, apresentação de livros 
lidos, apresentar poemas em 
saraus, oralização de textos 
produzidos para programa de 
rádio, de textos regionais 
dentre outros), com clareza, 
preocupando-se em ser com-
preendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de 
voz audível, boa articulação e 
ritmo adequado. 

 
Escuta atenta 

 
Escuta atenta 
com   interação 

 
(EF15LP10.) Escutar/visuali-
zar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formu-
lando perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando esclareci-
mentos sempre que neces-
sário. 

   
Características 
da conversação 
espontânea 

 
Conversação 
 espontânea 

(EF15LP11.) Reconhecer ca-
racterísticas da conversação 
espontânea presencial, respei-
tando os turnos de fala, sele-
cionando e utilizando, durante 
a conversação, formas adequa-
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das de tratamento, de acordo 
com a situação e a posição  do 
interlocutor. 

 
Aspectos não 
linguísticos 
(paralinguísti-
cos) no ato da 
fala 

 
Aspectos não 
linguísticos no 
ato de fala 

 
(EF15LP12.) Atribuir signifi-
cado a aspectos não linguíticos 
(paralinguísticos) observados 
na fala, como direção do olhar, 
riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão cor-
poral, tom de voz, em situação 
comunicativa. 

 
Relato oral 
/Registro for-
mal e informal 

 
Finalidades da 
interação  oral 

 
(EF15LP13.) Identificar finali-
dades da interação oral em 
diferentes contextos comunica-
tivos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). 

 
Forma de 
composição 
de gêneros 
orais 

 
Planejamento 
e produção  de 
gêneros orais 

 
(EF35LP10.) Identificar, plane-
jar e produzir gêneros textuais 
orais, utilizados em diferentes 
situações e contextos comuni-
cativos e suas características 
linguístico-expressivas e com-
posicionais (conversação es-
pontânea, debate seminários, 
aulas expositivas, conversação 
telefônica, entrevistas pes-
soais, entrevistas no rádio ou 
na TV, noticiário de rádio e TV, 
narração de jogos esportivos 
no rádio e TV, aula, debate 
etc.). 

Variação 
linguística 

 
Variação lin-
guística 

 
(EF35LP11.) Ouvir gravações, 
canções, textos falados em 
diferentes variedades linguís-
ticas, identificando caracte-
rísticas regionais, urbanas e 
rurais da fala, respeitando e 
valorizando as diversas varie-
dades linguísticas como carac-
terísticas do uso da língua por 
diferentes grupos regionais ou 
diferentes culturas locais, 
rejeitando preconceitos linguís-
ticos. 
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Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Produção de 
texto  oral 

 
Produção de 
vídeo/áudio 
com receitas 
culinárias 

 
(EF03LP15.) Assistir, em vídeo 
digital, a programa de culinária 
infantil e, a partir dele, planejar 
e produzir, com ajuda do 
professor, receitas em áudio ou 
vídeo, com receitas da culinária 
entre outros. 

  
 
 

 
Campo 

das 
práticas 

de   
estudo e 
pesquisa 

 
Escuta de tex-
tos  orais 

 
Escuta atenta/ 
respeitosa e 
interativa 

 
(EF35LP18.) Escutar, com a-
tenção e respeito, apresen-
tações de trabalhos realizadas 
por colegas, formulando per-
guntas pertinentes a temas 
sociais locais/ regionais/ nacio-
nais relevantes e solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário, visando à constru-
ção de sentidos a partir de 
textos orais. 

 
Planejamento 
de texto oral 
Exposição oral 

 
Exposição de 
trabalhos e 
pesquisas 

 
(EF35LP20.) Expor, oralmente, 
trabalhos ou pesquisas esco-
lares, em sala de aula, atentan-
do para as especificidades 
desses gêneros, com apoio de 
recursos multissemióticos (ima-
gens, diagrama, tabelas etc.), 
orientando-se por roteiro es-
crito, planejando o tempo de 
fala e adequando a linguagem 
à situação comunicativa. 

 
 
 
 

Campo 
artístico- 
literário 

 
Contagem 
de  histórias 

 
Reconto de 
gêneros literá-
rios 

 
(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, 
nacionais e regionais lidos ou 
sinalizados pelo professor ou 
pelo próprio estudante. 

 
Performances 
orais 

 
Recital de poe-
sias 

 
(EF03LP27.) Recitar poesias 
infantis, preferencialmente lo-
cais e regionais, observando as 
rimas, obedecendo ao ritmo e à 
melodia, atentando para a 
construção de sentidos dos 
referidos gêneros. 

 
Declamação 

 
Declamação de 
poesia 

 
(EF35LP28.) Declamar poe-
mas, preferencialmente da 
cultura local, regional e 
periférica (representativos e 
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vivos nas culturas locais), com 
entonação, postura e 
interpretação adequada. 

 
 
 

Escrita 
(comparti-

lhada e 
autônoma) 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Escrita 
colaborativa 

 
Planejamento/ 
produção/re-
escrita textual 

 
(EF03LP14.) Planejar e pro-
duzir textos injuntivos instrucio-
nais, com a estrutura própria 
desses textos (verbos impara-
tivos, indicação de passos a ser 
seguidos), mesclando pala-
vras, imagens e recursos 
gráficos-visuais, considerando 
a situação comunicativa: (os 
interlocutores (quem escreve/ 
para quem escreve); a finali-
dade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular; o suporte 
(qual é o portador do texto); a 
linguagem, organização e 
forma do texto, e o tema/ 
assunto do texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção 
de textos 
(escrita 

comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Planejamento 
de texto 

 
Planejamento/ 
produção/re- 
escrita textual/ 
situação comu-
nicativa 

 
(EF15LP05.) Planejar, com a 
ajuda do professor, o texto que 
será produzido, considerando a 
situação comunicativa:(os in-
terlocutores (quem escreve/ 
para quem escreve); a finali-
dade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular; o suporte 
(qual é o portador do texto); a 
linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema), 
pesquisando em meios impres-
sos ou digitais, sempre que for 
preciso, informações necessá-
rias à produção do texto, 
organizando em tópicos os 
dados e as fontes pesquisadas. 

 
Revisão de 
textos 

 
Releitura/revi-
são/re escrita 
textual 

 
(EF15LP06.) Reler e revisar o 
texto produzido, individual-
mente ou com a ajuda do 
professor e a colaboração dos 
colegas, para ajustá-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e 
pontuação, visando aos efeitos 
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de sentido pretendidos. 

 
Edição de 
textos 

Edição de texto 
 
(EF15LP07.) Editar a versão 
final do texto, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda 
do professor, ilustrando, quan-
do for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital. 

 
Construção 
do sistema 
alfabético/ 
convenções 
da escrita 

 
Convenções da 
escrita 

 
(EF35LP07.) Utilizar, ao pro-
duzir um texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais, tais 
como ortografia, regras básicas 
de concordância nominal e 
verbal, pontuação (ponto final, 
ponto de  exclamação, ponto de 
interrogação, vírgulas em 
enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o 
caso. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Escrita colabo-
rativa 

 
Planejamento/
produção e  re-
escrita textual 

 
(EF03LP14.) Planejar e pro-
duzir textos injuntivos instrucio-
nais, com a estrutura própria 
desses textos (verbos impara-
tivos, indicação de passos a ser 
seguidos), mesclando pala-
vras, imagens e recursos grá-
fico-visuais, considerando a 
situação comunicativa: (interlo-
cutores (quem escreve/para 
quem escreve); a finalidade ou 
o propósito (escrever para quê); 
a circulação (onde o texto vai 
circular; o suporte (qual é o 
portador do texto), a  lingua-
gem, forma e o tema/assunto 
do  texto. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Escrita autôno-
mia e compar-
tilhada 

 
Produção de 
gêneros com 
estrutura nar-
rativa 

 
(EF35LP25.) Criar narrativas 
ficcionais, com certa autono-
mia, utilizando detalhes des-
critivos (de personagens, de 
sentimentos, de cenas, espa-
ços/ambientes, dentre outros 
aspectos descritivos), sequên-
cias de eventos e imagens 
apropriadas para sustentar o 
sentido do texto, e marcadores 
de tempo, espaço e de fala de 
personagens. 
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(EF35LP26.) Ler e escrever, 
com certa autonomia, narra-
tivas ficcionais que apresentem 
cenários e personagens, obser-
vando os elementos da estru-
tura narrativa: enredo, tempo, 
espaço, personagens, narrador 
e a construção do discurso 
indireto e discurso direto, 
inferindo seus efeitos de 
sentido. 

Escrita 
autônoma 

Leitura de tex-
tos em verso 

 
(EF35LP27.) Ler e escrever, 
com certa autonomia, textos 
em verso de escritores locais, 
regionais e nacionais, explo-
rando rimas, sons e jogos de 
palavras, imagens poéticas 
(sentidos figurados) e recursos 
visuais e sonoros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análise 
Linguís-

tica/ 
Semiótica 
(ortogra-
fização) 

Campo da 
vida 

cotidiana, 
campo da 

vida 
pública e 

das 
práticas 

de estudo 
e da 

pesquisa 

 
Construção do 
sistema alfabé-
tico e da orto-
grafia 

Ortografia 
 
(EF03LP01.) Ler e escrever 
textos onde apareçam palavras 
com correspondências regu-
lares contextuais entre gra-
femas e fonemas – c/qu; g/gu; 
r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não 
i) em sílaba átona em final de 
palavra – e com marcas de 
nasalidade (til, m, n), 
comparando regularidades e 
irregularidades entre som/ 
grafia, língua padrão/coloquial. 

 

Ortografia 

 
(EF03LP02.) Ler e escrever 
corretamente palavras com 
sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, 
VV, CVV, identificando que 
existem vogais em todas as 
sílabas, partindo de uso e 
análise em práticas de leitura e 
de escrita. 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Pontuação Pontuação (EF03LP07.) Identificar a fun-

ção na leitura e usar na escrita 
ponto final, ponto de interro-
gação, ponto de exclamação e, 
em diálogos (discurso direto), 
dois-pontos e travessão em 
textos lidos, escritos e/ou 
sinalizados. 
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Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

 
Uso do dicio-
nário em ativi-
dade de leitura 
e escrita 

 
(EF35LP12.) Recorrer, em 
atividades de leitura e escrita, 
ao dicionário e/ou outro recurso 
digital, para esclarecer dúvida 
sobre a escrita de palavras, 
especialmente no caso de 
palavras com relações irre-
gulares fonema-grafema. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana, 
campo da 

vida 
pública e 
campo 

das 
práticas 

de estudo 
e 

pesquisa 

 
Segmentação 
de palavras/ 
Classificação 
de palavras 
por número de 
sílabas 

 
Separação e 
classificação 
de sílabas 

 

(EF03LP05.) Identificar o nú-
mero de sílabas de palavras, 
separando-as e classificando-
as em monossílabas, dissíla-
bas, trissílabas e polissílabas, 
observando a organização das 
palavras no alinhamento da 
pauta, consolidando a cons-
ciência fonológica, refletindo 
sobre as regras e a formação 
das palavras nos gêneros 
estudados. 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Pontuação 

Pontuação 
 
(EF03LP07.) Identificar a fun-
ção na leitura e usar na escrita 
ponto final, ponto de interro-
gação, ponto de exclamação e, 
em diálogos (discurso direto), 
dois-pontos e travessão em 
textos lidos, escritos e/ou 
sinalizados. 

   
Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

 
Uso do dicio-
nário em ativi-
dade de leitura 
e escrita 

 
(EF35LP12.) Recorrer, em 
atividades de leitura e escrita, 
ao dicionário e/ou outro recurso 
digital, para esclarecer dúvida 
sobre a escrita de palavras, 
especialmente no caso de pala-
vras com relações irregulares 
fonema-grafema. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Forma de 
composição 
do  texto 

 
Produção de 
gêneros com 
estruturas in-
juntivas 

 
(EF03LP16.) Identificar e re-  
produzir, em textos injuntivos 
instrucionais (receitas, instru-
ções de montagem, digitais ou 
impressos), a formatação pró-
pria desses textos (verbos 
imparativos, indicação de 
passos a ser seguidos) e a 
diagramação específica dos 
textos desses gêneros (lista de 
ingredientes ou materiais e 
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instruções de execução – 
"modo de fazer"). 

 
Campo 

das 
práticas 

de   
estudo e 
pesquisa 

Formas de 
composição 
dos textos/ 
Adequação do 
texto às nor-
mas  de escrita 

 
Formas de 
composição 
dos textos/ 
Adequação do 
texto às nor-
mas de es-
crita 

 
(EF03LP26.) Identificar e re-
produzir, em relatórios de ob-
servação e pesquisa, a forma-
tação  e diagramação 
específica desses gêneros 
(passos ou listas de itens, 
tabelas, ilustrações, gráficos, 
resumo dos resultados), 
inclusive em suas versões  
orais. 

 

 
Campo 

artístico- 
literário 

Formas de 
composição 
de  narrativas 

 
Estrutura  
narrativa 

 
(EF35LP29.) Identificar, em 
narrativas, cenário, persona-
gem central, conflito gerador, 
resolução e o ponto de vista, 
diferenciando narrativas em 
primeira e terceira pessoas. 

 
Formas de 
composição 
de  textos  
poéticos 

Recursos rít-
micos, sono-
ros, metáforas 
e seus efeitos 
de sentido em 
textos versi-
ficados 

(EF35LP31.) Identificar, em 
textos versificados, efeitos de 
sentido decorrentes do uso de 
recursos rítmicos e sonoros e 
de metáforas, através de 
leitura, oralização e análise dos 
referidos textos. 

 
Leitura/ 
escuta 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função social 
e comunicativa 
dos textos 

 
(EF15LP01.) Identificar a função 
social de textos que circulam no 
cotidiano, nas mídias impressa, 
de massa e digital, reco-
nhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, 
quem os produziu, a quem se 
destinam e que os gêneros 
possuem funções sociais 
relacionadas aos campos de 
atuação nos quais circulam. 

  
Estratégia de 
leitura 

 
Expectativas e 
pressuposições 
antecipadoras 
de sentido no 
texto 

 
(EF15LP02.) Estabelecer 
expectativas em relação ao 
texto que vai ler (pressu-
posições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se 
em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse 
texto, o  gênero, o   suporte e o 
universo temático, bem como 
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em saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses 
realizadas. 

 
Informações 
explícitas 

 
(EF15LP03.) Localizar informa-
ções explícitas em diferentes 
gêneros lidos, ouvidos e/ou 
sinalizados. 

 
Efeito de senti-
do de recursos 
expressivos e 
gráficos 

 
(EF15LP04.) Identificar o efeito 
de sentido produzido pelo uso 
de recursos expressivos e 
gráficos visuais (letra capitular, 
negrito, itálico, som em 
movimento, cores e imagens 
etc.), em textos multissemió-
ticos e multimodais. 

Informações 
implícitas 

 
(EF35LP04.) Inferir informa-
ções implícitas em  textos lidos, 
ouvidos e/ou sinalizados. 

 
Inferência 

 
(EF35LP05.) Inferir o sentido 
de palavras ou expressões 
em textos, com base no 
contexto de  uso. 

 Decodificação/ 
compreensão de 
leitura 

  
(EF35LP01.) Ler, silenciosa-
mente e, em seguida, em voz 
alta, com autonomia e com-
preensão, textos com nível de 
textualidade  adequado. 

 

 
Formação de 
leitor 

 
Leitura indivi-
dual/ justifica-
tiva e opinião 
após leitura 

 
(EF35LP02.) Selecionar livros 
da biblioteca e/ou do cantinho 
de leitura da sala de aula e/ou 
disponíveis em meios digitais 
para leitura individual, justifi-
cando a escolha e compar-
tilhando com os colegas sua 
opinião, após a leitura. 

   
Compreensão 

 
Ideia central do 
texto 

 
(EF35LP03.) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 
compreensão global, em textos 
lidos ouvidos e sinalizados. 
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Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Compreensão 
de  leitura 

Compreensão 
de leitura 

(EF03LP12.) Ler, com auto-
nomia, dentre os gêneros do 
campo da vida cotidiana, com 
expressão de sentimentos e 
opiniões de acordo com as 
convenções dos    gêneros, con-
siderando a situação comu-
nicativa: (os interlocutores 
(quem escreve/para quem es-
creve); a finalidade ou o propó-
sito (escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai 
circular; o suporte (qual é o 
portador do texto); a lingua-
gem, organização e forma do 
texto, o tema/assunto do texto 
e a construção de sentidos do 
mesmo. 

 
 
 
 

 
Campo 

das 
práticas 

de  
estudo e 
pesquisa 

(EF03LP24.) Ler/ouvir e com-
preender, com autonomia, rela-
tos de observações e de 
pesquisas (histórias do lugar 
em que se vive, representações 
culturais, entre outros) em 
fontes de informações, consi-
derando a situação comuni-
cativa os interlocutores (quem 
escreve/para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito (es-
crever para quê); a circulação 
(onde o texto vai circular; o 
suporte (qual é o portador do 
texto) e o tema/assunto do 
texto. 

Pesquisa Pesquisa 
 
(EF35LP17.) Buscar e sele-
cionar, com o apoio do profes-
sor, informações de interesse 
sobre fenômenos sociais e 
naturais locais, regionais e 
nacionais, em textos que 
circulam em meios impressos 
ou digitais. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Formação do 
leitor   literário 

 
Compreensão 
da dimensão 
lúdica/ estilís-
tica em textos 
poéticos 

 
(EF15LP15.) Reconhecer que 
os textos literários, tanto em 
verso como em prosa, fazem 
parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valo-
rizando-os, em sua diversidade 
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cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade. 

   
Leitura colabo-
rativa e autô-
noma 

 
Leitura de gê-
neros com  es-
trutura narra-
tiva 

 
(EF15LP16.) Ler e/ou sinalizar, 
em colaboração  com os 
colegas e com a ajuda do 
professor e, mais tarde, de 
maneira autônoma, textos 
narrativos de maior porte 
como contos (populares, de 
fadas, acumulativos, de 
assombração etc.) e crônicas, 
atentando para seus aspectos 
linguístico- estilísticos. 

Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

Relação texto/ 
ilustração/re-
curso gráfico 

 
(EF15LP18.) Relacionar texto 
com ilustrações e  outros recur-
sos gráficos visando à 
construção de sentidos do 
texto. 

 
Formação do 
leitor  literário 

 
Compreensão 

 
(EF35LP21.) Ler e/ou sinalizar, 
de forma autônoma, textos 
literários de diferentes gêneros 
e  extensões, inclusive aqueles 
sem ilustrações, de autores 
locais, regionais e nacionais, 
comentando-o  e estabelecendo 
preferências por gêneros, 
temas, autores. 

 
Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

 
Discurso direto 
e verbos de 
enunciação na 
construção de 
sentido do 
texto 

 
(EF35LP22.) Perceber diálo-
gos em textos narrativos, ob-
servando o efeito de sentido de 
verbos de enunciação, marcas 
linguísticas e, se for o caso, o 
uso de variedades linguísticas 
no discurso direto, e sua 
relevância para a construção  
de sentidos dos textos. 

 
 
 
 

Oralidade 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Oralidade  
pública/ 
Intercâmbio 
conversacional 
em sala de aula 

 
Intercâmbio 
oral 

 
(EF15LP09.) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral 
(exposição de resultados de 
pesquisas, participação em de-
bates, apresentação de livros 
lidos, apresentar poemas em 
saraus, oralização de textos 
produzidos para programa de 
rádio, de textos regionais, 
dentre outros), com clareza, 
preocupando-se em ser com-
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preendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de 
voz audível, boa articulação e 
ritmo adequado. 

 
Escuta 
atenta 

 
Escuta atenta 
com  interação 

 
(EF15LP10.) Escutar/visuali-
zar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formu-
lando perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando esclareci-
mentos sempre que neces-
sário. 

   
Características 
da conversação 
espontânea 

 
Conversação 
espontânea 

 
(EF15LP11.) Reconhecer ca-
racterísticas da conversação 
espontânea presencial, respei-
tando os turnos de fala, sele-
cionando e utilizando, durante 
a conversação, formas adequa-
das de tratamento, de acordo 
com a situação e a posição  do 
interlocutor. 

 
Aspectos não 
linguísticos (pa-
ralinguísticos) no 
ato da fala 

 
Aspectos 
não linguís-
ticos no ato 
de fala 

 
(EF15LP12.) Atribuir significa-
do a aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) observados 
na fala, como direção do olhar, 
riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão cor-
poral, tom de voz, em situação 
comunicativa. 

 
Relato oral/ 
Registro formal 
e informal 

 
Finalidade da 
interação  oral 

 
(EF15LP13.) Identificar finali-
dades da interação oral em 
diferentes contextos comuni-
cativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). 

 
Forma de 
composição 
de gêneros 
orais 

 
Planejamento 
e produção  de 
gêneros orais 

 
(EF35LP10.) Identificar, plane-
jar e produzir gêneros textuais 
orais, utilizados em diferentes 
situações e contextos comu-
nicativos e suas características 
linguístico-expressivas e com-
posicionais (conversação espon-
tânea, debate, seminários, au-
las expositivas, conversação 
telefônica, entrevistas pesso-
ais, entrevistas no rádio ou na 
TV, noticiário de rádio e TV, 
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narração de jogos esportivos 
no rádio e TV, aula, debate 
etc.). 

 
Campo 

das 
práticas 

de 
 estudo e 
pesquisa 

 
Escuta de  
textos   orais 

 
Escuta atenta 
interativa e 
respeitosa 

 
(EF35LP18.) Escutar, com 
atenção e respeito, apre-
sentações de trabalhos rea-
lizadas por colegas, formu-
lando perguntas pertinentes a 
temas sociais locais/regionais/ 
nacionais relevantes e solici-
tando esclarecimentos sempre 
que necessário, visando à 
construção de sentidos  a partir 
de textos orais. 

 
Planejamento 
de texto oral 
Exposição oral 

 
Exposição de 
trabalhos e 
pesquisas 

 
(EF35LP20.) Expor, oralmente, 
trabalhos ou pesquisas escola-
res, em sala de aula, atentando 
para as especificidades desses 
gêneros, com apoio de recur-
sos multissemióticos (imagens, 
diagrama, tabelas etc.), orien-
tando-se por roteiro escrito, 
planejando o tempo de fala e 
adequando a linguagem à 
situação comunicativa. 

  
Campo 

artístico- 
literário 

 
Contagem de  
histórias 

 
Reconto de 
gêneros literá-
rios 

(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, 
nacionais e regionais lidos ou 
sinalizados pelo professor ou 
pelo próprio estudante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produção 
de textos 
(escrita 

comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Planejamento 
de  texto 

 
Planejamento/ 
produção/re-
escrita textual/ 
situação comu-
nicativa 

(EF15LP05.) Planejar, com a 
ajuda do  professor, o texto que 
será produzido, considerando a 
situação comunicativa:(os in-
terlocutores (quem escreve/ 
para quem escreve); a fina-
lidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular; o suporte 
(qual é o portador do texto); a 
linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema), 
pesquisando em meios im-
pressos ou digitais, sempre que 
for preciso, informações neces-
sárias à produção do texto, 
organizando em tópicos os 
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dados e as fontes pesquisadas. 

 
Revisão de 
textos 

 
Releitura/ 
revisão/reescrita 
textual 

(EF15LP06.) Reler e revisar o 
texto produzido, individualmen-
te ou com a ajuda do professor 
e a colaboração dos colegas, 
para ajustá-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de 
ortografia e pontuação, visando 
aos efeitos de sentido pre-
tendidos. 

 
Edição de 
textos 

 
Edição de tex-
tos 

(EF15LP07.) Editar a versão 
final do texto, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda 
do professor, ilustrando, quan-
do for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital. 

 
Construção do 
sistema alfabé-
tico/ conven-
ções da escrita 

 
Convenções da 
escrita 

(EF35LP07.) Utilizar, ao pro-
duzir um texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais, tais 
como ortografia, regras básicas 
de concordância nominal e 
verbal, pontuação (ponto final, 
ponto de  exclamação, ponto de 
interrogação, vírgulas em 
enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o 
caso. 

  
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Escrita colabo-
rativa 

 
Planejamento/ 
produção/ 
reescrita 
textual 

 
(EF03LP13.) Planejar e pro-
duzir cartas pessoais  e diários, 
com expressão de sentimen-
tos e opiniões, dentre outros 
gêneros do campo da vida 
cotidiana, de acordo com as 
convenções dos gêneros e 
considerando a situação comu-
nicativa: (interlocutores (quem 
escreve/para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito (es-
crever para quê); a circulação 
(onde o texto vai circular; o 
suporte (qual é o portador do 
texto), a linguagem, forma e o 
tema/assunto do texto. 

 
Campo 
da vida 
pública 

 
Estrutura tex-
tual argumen-
tativa 

 
(EF35LP15.) Opinar e defender 
de forma respeitosa, ponto de 
vista sobre tema polêmico, 
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relacionado a situações viven-
ciadas na escola e/ou na 
comunidade, utilizando registro 
formal e estrutura adequada à 
argumentação, considerando a 
situação comunicativa, o tema 
/assunto do texto. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

 
Produção de 
gêneros com 
estrutura 
narrativa 

 
(EF35LP25.) Criar narrativas 
ficcionais, com certa autono-
mia, utilizando detalhes des-
critivos (de personagens, de 
sentimentos, de cenas, espa-
ços/ambientes, dentre outros 
aspectos descritivos), sequên-
cias de eventos e imagens 
apropriadas para sustentar o 
sentido do texto, e marcadores 
de tempo, espaço e de fala de 
personagens. 

 
Produção de 
gêneros com 
estrutura nar-
rativa 

 
(EF35LP26.) Ler e escrever, 
com certa autonomia, narra-
tivas ficcionais que apresentem 
cenários e personagens, obser-
vando os elementos da 
estrutura narrativa: enredo, 
tempo, espaço, personagens, 
narrador e a construção do 
discurso indireto e discurso 
direto, inferindo seus efeitos de 
sentidos. 

 
Análise 
Linguís-

tica/ 
Semiótica 
(ortogra-
fização) 

 
Campo da 

vida 
cotidiana, 
campo da 

vida 
pública e 

da 
pesquisa 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

 
Ortografia 

 
(EF03LP01.) Ler e escrever 
textos onde apareçam palavras 
com correspondências regu-
lares contextuais entre gra-
femas e fonemas – c/qu; g/gu; 
r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não 
i) em sílaba átona em final de 
palavra – e com marcas de 
nasalidade (til, m, n), 
comparando regularidades e 
irregularidades entre som/ 
grafia, língua padrão/ coloquial. 

  
Campo da 

vida 
cotidiana, 
campo da 

vida 

  
(EF03LP02.) Ler e escrever 
corretamente palavras com 
sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, 
VV, CVV, identificando que 
existem vogais em todas as 
sílabas, partindo de uso e 
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pública e 
campo 

das 
práticas 

de estudo 
e da 

pesquisa 

análise em práticas de leitura e 
de escrita. 

Práticas de lei-
tura e escrita/ 
análise fonoló-
gica do dígrafo 

 
(EF03LP03.) Ler e escrever 
corretamente palavras com os 
dígrafos lh, nh, ch, partindo do 
uso e da análise fonológica, em 
práticas de leitura   e de escrita. 

 
Conhecimento 
das diversas 
grafias do  
alfabeto/ 
acentuação 

 
Acentuação 
gráfica 

 
(EF03LP04.) Usar acento 
gráfico (agudo ou circunflexo) 
em monossílabos tônicos ter-
minados em a, e, o e em 
palavras oxítonas terminadas 
em a, e, o, seguidas ou não de 
s, de forma reflexiva, em 
atividades de produção textual, 
de gêneros diversos. 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Pontuação 

Pontuação 
 
(EF03LP07.) Identificar a fun-
ção na leitura e usar na escrita 
ponto final, ponto de interro-
gação, ponto de exclamação e, 
em diálogos (discurso direto), 
dois-pontos e travessão em 
textos lidos, escritos e/ou 
sinalizados. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana, 
campo da 

vida 
pública e 
campo do 
estudo e 

da 
pesquisa 

 
Conhecimento 
das diversas 
grafias do 
alfabeto/ 
Acentuação 

 
Acentuação 
gráfica 

 
(EF03LP04.) Usar acento grá-
fico (agudo ou circunflexo) em 
monossílabos tônicos termina-
dos em a, e, o e em palavras 
oxítonas terminadas em a, e, o, 
seguidas ou não de s, de forma 
reflexiva, em atividades de 
produção textual, de gêneros 
diversos. 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético 

 
Sílaba tônica/ 
classificação e 
prosódia 

 
EF03LP06.) Identificar, em tex-
tos lidos e escritos, a sílaba 
tônica em palavras, classifican-
do-as em oxítonas, paroxítonas 
e proparoxítonas, refletindo 
sobre regras de acentuação e a 
prosódia (pronúncia correta) 
das palavras. 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Pontuação Pontuação 

 
(EF03LP07.) Identificar a fun-
ção na leitura e usar na escrita 
ponto final, ponto de interro-
gação, ponto de exclamação e, 
em diálogos (discurso direto), 
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dois-pontos e travessão em 
textos lidos, escritos e/ou 
sinalizados. 

 Campo da 
vida 

cotidiana, 
campo da 

vida 
pública e 
campo 

das 
práticas 

de 
estudo e 

da 
pesquisa 

Morfologia 
 
Prefixos/sufixos 

 
(EF03LP10.) Reconhecer pre-
fixos e sufixos produtivos na 
formação de palavras 
derivadas de substantivos, de 
adjetivos e de verbos, 
utilizando- os para compreender 
palavras e para formar novas 
palavras, em textos lidos e 
produzidos. 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

 
Uso do dicio-
nário em ativi-
dade de leitura 
e escrita 

 
(EF35LP12.) Recorrer, em 
atividades de leitura  e escrita, 
ao dicionário e/ou outro recurso 
digital, para esclarecer dúvida 
sobre a escrita de palavras, 
especialmente no caso de 
palavras com relações irregu-
lares fonema-grafema. 

Campo da 
vida 

cotidiana, 
campo da 

vida 
pública e 
campo 

das 
práticas 

de estudo 
e da 

pesquisa 

 
Ortografia/ 
emprego da 
letra h 

 
(EF35LP13.) Memorizar e 
empregar a grafia de palavras 
de uso frequente nas quais as 
relações fonema-grafema são 
irregulares e com h inicial que 
não representa fonema. 

 
Campo da 

vida 
pública 

 
Forma de 
composição 
do  texto 

 
Formatação de 
textos 

 
(EF03LP17.) Identificar e re-
produzir, em cartas e diários, a 
formatação própria desses 
textos (relatos de aconte 
cimentos, expressão de 
vivências, emoções, opiniões 
ou críticas) e a diagramação 
específica dos textos desses 
gêneros (data, saudação, 
corpo do texto, despedida, 
assinatura), em situação de 
uso. 

Campo 
das 

práticas 

 
Formas de 
composição 

 
Formas de 
composição 

 
(EF03LP26.) Identificar e re-
produzir, em relatórios de 
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de 
 estudo e 
pesquisa 

dos textos/ 
Adequação do 
texto às nor-
mas de escrita 

dos textos/ 
Adequação do 
texto às nor-
mas de  
escrita 

observação e pesquisa, a for-
matação   e diagramação espe-
cífica desses gêneros (l is tas  
de itens, tabelas, ilustrações, 
gráficos, resumo dos resul-
tados), inclusive em suas 
versões orais. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Formas de 
composição 
de  narrativas 

 
Estrutura narra-
tiva 

 
(EF35LP29.) Identificar, em 
narrativas, cenário, persona-
gem central, conflito gerador, 
resolução e o ponto de vista, 
com base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narra-
tivas em primeira e terceira 
pessoas. 

   
Discurso direto 
e  indireto 

 
Discurso direto 
e indireto/cons-
trução de sen-
tido 

 
(EF35LP30.) Diferenciar dis-
curso indireto e discurso direto, 
determinando o efeito de 
sentido de verbos de enun-
ciação e explicando o uso de 
variedades linguísticas no 
discurso direto, quando for o 
caso e sua relevância na 
construção de sentidos dos 
textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura/ 
escuta 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função social 
e comunicativa 
dos textos 

 
(EF15LP01.) Identificar a função 
social de textos que circulam no 
cotidiano, nas mídias impressa, 
de massa e digital, reconhe-
cendo para que foram produ-
zidos, onde circulam, quem os 
produziu, a quem se destinam 
e que os gêneros possuem 
funções sociais relacionadas 
aos campos de atuação nos 
quais circulam. 

Estratégia de 
leitura 

 
Expectativas e 
pressuposições 
antecipadoras 
de sentido no 
texto 

 
(EF15LP02.) Estabelecer ex-
pectativas em relação ao texto 
que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da 
forma e da função social do 
texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e 
recepção desse texto, o  gêne-
ro, o suporte e o universo temá-
tico, bem como em saliências 
textuais, recursos gráficos, 
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imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confir-
mando antecipações e inferên-
cias realizadas  antes e durante 
a leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses 
realizadas. 

 
Informações 
explícitas 

 
(EF15LP03.) Localizar informa-
ções explícitas em diferentes 
gêneros lidos, ouvidos e/ou 
sinalizados. 

 
Efeito de sen-
tido de recur-
sos expres-
sivos e gráfi-
cos 

 
(EF15LP04.) Identificar o efeito 
de sentido produzido pelo uso 
de recursos expressivos e 
gráfico-visuais (letra capitular, 
negrito, itálico, som em 
movimento, cores e imagens 
etc.), em textos multissemió-
ticos e multimodais. 

   
Informações 
implícitas 

 
(EF35LP04.) Inferir informa-
ções implícitas em  textos lidos, 
ouvidos e/ou sinalizados. 

 
Inferência 

 
(EF35LP05.) Inferir o sentido 
de palavras ou expressões 
em textos, com base no 
contexto de  uso. 

 
Substituição  
lexical/pronomi-
nal na cons-
trução de sen-
tido do  texto 

 
(EF35LP06.) Recuparar rela-
ções entre partes de um texto, 
identificando substituições lexi-
cais (de substantivos por sinôni-
mos) ou pronominais (uso de 
pronomes anafóricos – pesso-
ais, possessivos, demonstrati-
vos), que contribuem para a 
continuidade e construção de 
sentidos do texto. 

Decodificação
/ compreensão 
de   leitura 

 
Leitura silen-
ciosa/em voz 
alta 

 
(EF35LP01.) Ler, silenciosa-
mente e, em seguida, em voz 
alta, com autonomia e compre-
ensão, textos com nível de 
textualidade  adequado. 

 
Formação de 
leitor 

 
Leitura indivi-
dual/justificati-
va e opinião 
após leitura 

 
(EF35LP02.) Selecionar livros 
da biblioteca e/ou do cantinho 
de leitura da sala de aula e/ou 
disponíveis em meios digitais 
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para leitura individual, justifi-
cando a escolha e comparti-
lhando com os colegas sua 
opinião, após a leitura. 

 
Compreensão 

 
Ideia central do 
texto 

 
(EF35LP03.) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 
compreensão global, em textos 
lidos ouvidos e sinalizados. 

Campo 
das 

práticas 
de  estudo 

e 
pesquisa 

Pesquisa Pesquisa 
 
(EF35LP17.) Buscar e selecio-
nar, com o apoio do professor, 
informações de interesse sobre 
fenômenos sociais e naturais 
locais, regionais e nacionais, 
em textos que circulam em 
meios impressos ou digitais. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Formação do 
leitor  literário 

 
Compreensão 
da dimensão 
lúdica/estilísti-
ca em textos 
poéticos 

 
(EF15LP15.) Reconhecer que 
os textos literários, tanto em 
verso como em prosa, fazem 
parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valo-
rizando-os, em sua diver-
sidade cultural, como patri-
mônio artístico da humanidade. 

  
Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

Relação texto/ 
ilustração/re-
curso gráfico 

 
(EF15LP18.) Relacionar texto 
com ilustrações e outros 
recursos gráficos visando à 
construção de sentidos do 
texto. 

 
Formação do 
leitor  literário 

 
Compreensão 

 
(EF35LP21.) Ler e/ou sinalizar, 
de forma autônoma, textos 
literários de diferentes gêneros 
e extensões, inclusive aqueles 
sem ilustrações, de autores 
locais, regionais e nacionais, 
comentando-os e estabele-
cendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 

 
Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

Discurso direto 
e verbos de 
enunciação na 
construção de 
sentido do 
texto 

 
(EF35LP22.) Perceber 
diálogos em textos narrativos, 
observando o efeito de sentido 
de verbos de enunciação, 
marcas linguísticas e, se for o 
caso, o uso de variedades 
linguísticas no discurso direto, 
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e sua relevância para a 
construção de sentidos dos 
textos. 

 
Textos dramáti-
cos 

 
Funções e 
marcas do tex-
to  dramático 

 
(EF35LP24.) Identificar fun-
ções do texto dramático (escri-
to para ser encenado) e sua 
organização por meio de 
diálogos entre personagens e 
marcadores das falas das 
personagens e  de cena e a 
relevância desses aspectos 
para a construção de sentido. 

 
 
 
 
 
 

Oralidade 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Oralidade públi-
ca/ Intercâmbio 
conversacional 
em  sala de aula 

 
Intercâmbio 
oral 

 
(EF15LP09.) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral 
(exposição de resultados de 
pesquisas, participação em 
debates, apresentação de livros 
lidos, apresentar poemas em 
saraus, oralização de textos 
produzidos para programa de 
rádio, de textos regionais, 
dentre outros), com clareza, 
preocupando-se em ser com-
preendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de 
voz audível, boa articulação e 
ritmo adequado. 

 
Escuta atenta 

 
Escuta atenta 
com  interação 

 
(EF15LP10.) Escutar/visualizar, 
com atenção, falas de professo-
res e colegas, formulando per-
guntas pertinentes ao tema e 
solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário. 

 
Características 
da conversação 
espontânea 

 
Conversação 
espontânea 

 
(EF15LP11.) Reconhecer ca-
racterísticas da conversação 
espontânea presencial, respei-
tando os turnos de fala, selecio-
nando e utilizando, durante a 
conversação, formas adequa-
das de tratamento, de acordo 
com a situação e a posição do 
interlocutor. 

 
 
 
 
 

  
Aspectos não 
linguísticos (pa-
ralinguísticos) 
no ato da fala 

 
Aspectos não 
linguísticos no 
ato de fala 

 
(EF15LP12.) Atribuir significa-
do a aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) observados 
na fala, como direção do olhar, 
riso, gestos, movimentos da 
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Produção de 
textos 

(escrita 
compartilha-

da e 
autônoma 

cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão cor-
poral, tom de voz, em situação 
comunicativa. 

 
Relato oral/ 
Registro formal 
e informal 

 
Finalidade da 
interação   oral 

 
(EF15LP13.) Identificar finali-
dades da interação oral em 
diferentes contextos comunica-
tivos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). 

 
Forma de com-
posição de gê-
neros orais 

 
Planejamento 
e produção  de 
gêneros orais 

 
(EF35LP10.) Identificar, plane-
jar e produzir gêneros textuais 
orais, utilizados em diferentes 
situações e contextos comuni-
cativos e suas características 
linguístico-expressivas e com-
posicionais (conversação es-
pontânea, debate seminários, 
aulas expositivas, conversação 
telefônica, entrevistas pesso-
ais, entrevistas no rádio ou na 
TV, noticiário de rádio e TV, 
narração de jogos esportivos 
no rádio e TV, aula, debate 
etc.). 

 
 
 

 
Campo 

das 
práticas 

de  
estudo e 
pesquisa 

 
Escuta de 
textos  orais 

 
Escuta atenta 
interativa e 
respeitosa 

 
(EF35LP18.) Escutar, com a-
tenção respeito, apresentações 
de trabalhos realizadas por 
colegas, formulando perguntas 
pertinentes a temas sociais 
locais/regionais/nacionais rele-
vantes e solicitando esclare-
cimentos sempre que neces-
sário, visando à construção de 
sentidos a partir de textos orais. 

 
Planejamento 
de texto oral 
Exposição oral 

 
Exposição de 
trabalhos e 
pesquisas 

 
(EF35LP20.) Expor, oralmente, 
trabalhos ou pesquisas esco-
lares, em sala de aula, aten-
tando para as especificidades 
desses gêneros, com apoio de 
recursos multissemióticos (ima-
gens, diagramas, tabelas etc.), 
orientando-se por roteiro es-
crito, planejando o tempo de 
fala e adequando a linguagem 
à situação comunicativa. 
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Campo 
artístico- 
literário 

 
Contagem de 
histórias 

 
Reconto de 
gêneros literá-
rios 

 
(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, na-
cionais e regionais lidos ou 
sinalizados pelo professor ou 
pelo próprio estudante. 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Planejamento de 
texto 

 

Planejamento/ 
produção tex- 
tual/reescrita/ 
situação comu-
nicativa 

 
(EF15LP05.) Planejar, com a 
ajuda do professor, o texto que 
será produzido, considerando a 
situação comunicativa:(os in-
terlocutores (quem escreve/ 
para quem escreve); a finali-
dade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular; o suporte 
(qual é o portador do texto); a 
linguagem, organização e for-
ma do texto e seu tema), 
pesquisando emmeios impres-
sos ou digitais, sempre que for 
preciso, informações necessá-
rias à produção do texto, 
organizando em tópicos os 
dados e as fontes pesquisadas. 

 
Revisão de 
textos 

 
Releitura/revi-
são/reescrita 
textual 

 
(EF15LP06.) Reler e revisar o 
texto produzido, individualmen-
te ou com a ajuda do professor 
e a colaboração dos colegas, 
para ajustá-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de 
ortografia e pontuação, visan-
do aos efeitos de sentidos 
pretendidos. 

 
Edição de 
textos 

 
Edição de tex-
tos 

 
(EF15LP07.) Editar a versão 
final do texto, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda 
do professor, ilustrando, quan-
do for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital 

 
Construção do 
sistema alfabé-
tico/ Conven-
ções da escrita 

 
Convenções da 
escrita 

 
(EF35LP07.) Utilizar, ao produ-
zir um texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais, tais 
como ortografia, regras básicas 
de concordância nominal e 
verbal, pontuação (ponto final, 
ponto de  exclamação, ponto 
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de interrogação, vírgulas em 
enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o 
caso. 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético/ Estabe-
lecimento de 
relações ana-
fóricas na refe-
renciação e 
construção da 
coesão 

 
Recurso de 
referenciação/
coesão/ arti-
culadores de 
sentido 

 
(EF35LP08.) Utilizar, ao produ-
zir um texto, recursos de refe-
renciação (por substituição lexi-
cal ou por pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos), 
vocabulário apropriado ao 
gênero, recursos de coesão 
pronominal (pronomes ana-
fóricos) e articuladores de 
relações de sentido (tempo, 
causa, oposição, conclusão, 
comparação), com nível sufi-
ciente de informatividade, que 
contribuem para a construção 
de sentidos dos textos. 

  
Planejamento 
de texto/ Pro-
gressão temá-
tica e paragra-
fação 

 
Progressão te-
mática e para-
grafação 

 
(EF35LP09.) Organizar o texto 
em unidades de sentido, divi-
dindo-o em parágrafos, aten-
tando para pertinência temá-
tica, progressão, segundo as 
normas gráficas e de acordo 
com as características do 
gênero textual. 

 
 
 
 
 
 

Campo da 
vida 

pública 

 
Escrita cola-
borativa 

 
Produção tex-
tual/situação 
comunicativa 

 
(EF03LP20.) Produzir cartas 
dirigidas a veículos da mídia 
impressa ou digital (cartas do 
leitor ou de reclamação a 
jornais ou revistas), dentre 
outros gêneros do campo 
político-cidadão, com opiniões, 
críticas, de acordo com as 
convenções do gênero carta e 
considerando a situação comu-
nicativa (interlocutores (quem 
escreve/para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito (es-
crever para quê); a circulação 
(onde o texto vai circular; o 
suporte (qual é o portador do 
texto)e o tema/assunto do 
texto. 

 
Escrita colabo-
rativa 

 
Estrutura tex- 
tual argumen-
tativa 

 
(EF35LP15.) Opinar e defender 
de forma respeitosa, ponto de 
vista sobre tema polêmico, 
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relacionado a situações viven-
ciadas na escola e/ou na 
comunidade, utilizando registro 
formal e estrutura adequada à 
argumentação, considerando a 
situação comunicativa, o tema 
/assunto do texto. 

 
Campo 

das 
práticas 

de  
estudo e 
pesquisa 

Produção de 
textos 

 
Planejamento/
produção de 
texto para a-
presentação 
de trabalho 

 
(EF03LP25.) Planejar e pro-
duzir textos para apresentar 
resultados de observações e 
de pesquisas em fontes de 
informações, incluindo, quando 
pertinente, imagens, diagramas 
e gráficos ou tabelas simples, 
considerando a situação comu-
nicativa: (interlocutores (quem 
escreve/para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito (escre-
ver para quê); a circulação 
(onde o texto vai circular; o 
suporte (qual é o portador do 
texto); a linguagem, forma e o 
tema/assunto do texto. 

Análise 
Linguís-

tica/ 
Semiótica 
(ortogra-
fização) 

Campo da 
vida 

cotidiana, 
campo da 

vida 
pública e 
campo 

das 

 
Morfologia 

 
Substantivos/
verbos/ fun-
cionalidade no 
texto 

 
(EF03LP08.) Identificar e dife-
renciar, em textos, substantivos 
e verbos e suas funções na 
oração: agente, ação, objeto da 
ação e sua relevância para a 
construção de sentidos dos 
textos lidos e produzidos. 

  
Práticas 

de   estudo 
e 

pesquisa 

  
Adjetivo/ 
substantivo/ 
funcionalidade 
no texto 

 
(EF03LP09.) Identificar, em 
textos lidos e produzidos, 
adjetivos e sua função de 
atribuição de propriedade aos 
substantivos, em qualificação 
de espaços, personagens, sen-
timentos, dentre outras quali-
ficações possíveis nos textos, 
inferindo os  efeitos de sentido. 

 
 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Identificação/ 
uso dos prono-
mes em situa-
ção de produ-
ção textual 

 
(EF35LP14.) Identificar em 
textos e usar, na produção 
textual, pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos, 
como recurso coesivo anafó-
rico, visando à construção de 
sentidos dos textos lidos e 
escritos. 
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Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

Uso do dicio-
nário em ativi-
dade de leitura 
e escrita 

 
(EF35LP12.) Recorrer, em ati-
vidades de leitura  e escrita, ao 
dicionário e/ou outro recurso 
digital, para esclarecer dúvida 
sobre a escrita de palavras, 
especialmente no caso de 
palavras com relações irre-
gulares fonema-grafema. 

Campo da 
vida 

cotidiana 
campo da 

vida pública 
e campo 

das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Ortografia/ 
emprego da 
letra h 

 
(EF35LP13.) Memorizar e em-
pregar a grafia de palavras de 
uso frequente nas quais as 
relações fonema-grafema são 
irregulares e com h inicial que 
não representa fonema. 

 
Campo da 

vida 
pública 

 
Forma de com-
posição do  tex-
to 

 
Adjetivos/ 
construção de  
sentido 

 
(EF03LP23.) Analisar o uso de 
adjetivos em cartas dirigidas a 
veículos da mídia impressa ou 
digital (cartas do leitor ou de 
reclamação a jornais ou 
revistas), digitais ou impressas 
e sua relevância na construção 
de sentidos dos textos. 

 
Campo 

das 
práticas 

de  
estudo e 
pesquisa 

Forma de com-
posição do tex-
to/ Adequação 
do texto às nor-
mas de escrita 

 
Formas de 
composição 
dos textos/ 
adequação do 
texto às nor-
mas de escrita 

 
(EF03LP26.) Identificar e re-
produzir, em relatórios de ob-
servação e pesquisa, a for-
matação e diagramação espe-
cífica, desses gêneros (listas 
de itens, tabelas, ilustrações, 
gráficos, resumo dos resulta-
dos), inclusive em suas versões 
orais. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Discurso dire-
to e  indireto 

 
Discurso direto 
e indireto/ 
construção de 
sentido 

 
(EF35LP30.) Diferenciar dis-
curso indireto e discurso direto, 
determinando o efeito de senti-
do de verbos de enunciação e 
explicando o uso de variedades 
linguísticas no discurso direto, 
quando for o caso e sua 
relevância na construção de 
sentidos dos textos. 
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Leitura/ 
escuta 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função social 
e comunicativa 
dos textos 

 
(EF15LP01.) Identificar a função 
social de textos que circulam no 
cotidiano, nas mídias impressa, 
de massa e digital, reco-
nhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, 
quem os produziu, a quem se 
destinam e que os gêneros 
possuem funções sociais 
relacionadas aos campos de 
atuação nos quais circulam. 

Estratégia de 
leitura 

 
Expectativas e 
pressuposi-
ções antecipa-
doras de sen-
tido  no texto 

 
(EF15LP02.) Estabelecer ex-
pectativas em relação ao texto 
que vai ler (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da 
forma e da função social do 
texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e 
recepção desse texto, o  gêne-
ro, o   suporte e o universo temá-
tico, bem como em saliências 
textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confir-
mando antecipações e inferên-
cias realizadas  antes e durante 
a leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses 
realizadas. 

 
Informações 
explícitas 

 
(EF15LP03.) Localizar informa-
ções explícitas em diferentes 
gêneros lidos, ouvidos e/ou 
sinalizados. 

 
Efeito de sen-
tido de recur-
sos expres-
sivos e gráfi-
cos 

 
(EF15LP04.) Identificar o efeito 
de sentido produzido pelo uso 
de recursos expressivos e 
gráficos visuais (letra capitular, 
negrito, itálico, som em movi-
mento, cores e imagens etc.), 
em textos multissemióticos e 
multimodais. 

Informações 
implícitas 

 
(EF35LP04.) Inferir informa-
ções implícitas em  textos lidos, 
ouvidos e/ou sinalizados. 

 
Inferência 

 
(EF35LP05.) Inferir o sentido 
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de palavras ou expressões em 
textos, com base no contexto 
de  uso. 

    
Substituição 
lexical/prono-
minal na cons-
trução de sen-
tido 

 
(EF35LP06.) Recuparar rela-
ções entre partes de um texto, 
identificando substituições lexi-
cais (de substantivos por sinô-
nimos) ou pronominais (uso de 
pronomes anafóricos – pesso-
ais, possessivos, demons-
trativos), que contribuem para a 
continuidade e construção de 
sentidos do texto. 

Decodificação
/ compreensão 
de  leitura 

 
Leitura silen-
ciosa/em voz 
alta 

 
(EF35LP01.) Ler, silenciosa-
mente e, em seguida, em voz 
alta, com autonomia e compre-
ensão, textos com nível de 
textualidade  adequado. 

Formação de 
leitor 

 
Leitura indivi-
dual/justificati-
va e  opinião 
após a leitura 

 
(EF35LP02.) Selecionar livros 
da biblioteca e/ou do cantinho 
de leitura da sala de aula e/ou 
disponíveis em meios digitais 
para leitura individual, justifi-
cando a escolha e compar-
tilhando com os colegas sua 
opinião, após a leitura. 

 
Compreensão 

 
Ideia central do 
texto 

 
(EF35LP03.) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 
compreensão global, em textos 
lidos ouvidos e sinalizados. 

 
Campo 

das 
práticas 

de  
estudo e 
pesquisa 

Pesquisa 
 
Pesquisa 

 
(EF35LP17.) Buscar e sele-
cionar, com o apoio do profes-
sor, informações de interesse 
sobre fenômenos sociais e 
naturais locais, regionais e 
nacionais, em textos que 
circulam em meios impressos 
ou digitais. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

Formação do 
leitor  literário 

Compreensão 
da dimensão 
lúdica/estilísti-
ca em textos 
poéticos 

 
(EF15LP15.) Reconhecer que 
os textos literários, tanto em 
verso como em prosa, fazem 
parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valo-
rizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio 
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artístico da humanidade. 

 

Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

 

Relação texto/ 
ilustração/recurs
o gráfico 

 
(EF15LP18.) Relacionar texto 
com ilustrações e outros 
recursos gráficos visando à 
construção de sentidos do 
texto. 

Formação do 
leitor  literário 

Compreensão (EF35LP21.) Ler e/ou sinalizar, 
de forma autônoma, textos 
literários de diferentes gêneros 
e extensões, inclusive aqueles 
sem ilustrações, de autores 
locais, regionais e nacionais, 
comentando-os e estabe-
lecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oralidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Oralidade pú-
blica/ Inter-
câmbio con-
versacional 
em sala de 
aula 

 
Intercâmbio 
oral 

 
(EF15LP09.) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral 
(exposição de resultados de 
pesquisas, participação em 
debates, apresentação de livros 
lidos, apresentar poemas em 
saraus, oralização de textos 
produzidos para programa de 
rádio, de textos regionais 
dentre outros), com clareza, 
preocupando-se em ser com-
preendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de 
voz audível, boa articulação e 
ritmo adequado. 

 
Escuta 
atenta 

 
Escuta atenta e 
interativa 

 
(EF15LP10.) Escutar/visualizar, 
com atenção, falas de professo-
res e colegas, formulando per-
guntas pertinentes ao tema e 
solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário. 

 
Características 
da conversação 
espontânea 

 
Conversação 
espontânea 

 
(EF15LP11.) Reconhecer ca-
racterísticas da conversação 
espontânea presencial, respei-
tando os turnos de fala, sele-
cionando e utilizando, durante 
a conversação, formas ade-
quadas de tratamento, de 
acordo com a situação e a 
posição  do interlocutor. 
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Aspectos não 
linguísticos (pa-
ralinguísticos) 
no ato da fala 

 
Aspectos não 
linguísticos no 
ato de fala 

 
(EF15LP12.) Atribuir significa-
do a aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) observados 
na fala, como direção do olhar, 
riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão cor-
poral, tom de voz, em situação 
comunicativa. 

 
Relato oral/ 
Registro formal 
e informal 

 
Finalidade da 
interação   oral 

 
(EF15LP13.) Identificar finali-
dades da interação oral em 
diferentes contextos comunica-
tivos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). 

Forma de com-
posição de gê-
neros orais 

Planejamento/ 
produção de 
gêneros da 
oralidade/da 
escrita 

 
(EF35LP10.) Identificar, plane-
jar e produzir gêneros textuais 
orais, utilizados em diferentes 
situações e contextos comuni-
cativos e suas características 
linguístico-expressivas e com-
posicionais (conversação es-
pontânea, seminários, aulas 
expositivas, conversação tele-
fônica, entrevistas pessoais, 
entrevistas no rádio ou na TV, 
debate, noticiário de rádio e 
TV, narração de jogos espor-
tivos no rádio e TV, aula, 
debate etc.). 

  
 
 
 
 
 

Campo 
das 

práticas 
de  

estudo e 
pesquisa 

 
Escuta de tex-
tos  orais 

 
Escuta atenta/ 
respeitosa e 
interativa 

 
(EF35LP18.) Escutar, com a-
tenção e respeito, apresen-
tações de trabalhos realizadas 
por colegas, formulando per-
guntas pertinentes a temas 
sociais locais/regionais/ nacio-
nais relevantes e solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário, visando à cons-
trução de sentidos a partir de 
textos orais. 

 
Compreensão 
de  textos orais 

 
Ideia central 
em gêneros  da 
oralidade 

 
(EF35LP19.) Recuparar as ide-
ias principais em situações 
formais de escuta de exposi-
ções, apresentações e pales-
tras, com foco em temáticas 
sociais, regionais e nacionais. 
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Campo 
artístico- 
literário 

 
Contagem 
de  histórias 

 
Recontos de 
gêneros literá-
rios 

 
(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, 
nacionais e regionais lidos ou 
sinalizados pelo professor ou 
pelo próprio estudante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produção 
de textos 
(escrita 

comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Planejamento 
de  texto 

 
Planejamento/ 
produção/re-
escrita textual/ 
situação 
didática 

 
(EF15LP05.) Planejar, com a 
ajuda do  professor, o texto que 
será produzido, considerando a 
situação comunicativa:(os in-
terlocutores (quem escreve/ 
para quem escreve); a fina-
lidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular; o suporte 
(qual é o portador do texto); a 
linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema), 
pesquisando em meios impres-
sos ou digitais, sempre que for 
preciso, informações necessá-
rias à produção do texto, 
organizando em tópicos os 
dados e as fontes pesquisadas. 

 
Revisão de 
textos 

 
Releitura/ 
revisão/ 
reescrita 
textual 

 
(EF15LP06.) Reler e revisar o 
texto produzido, individual-
mente ou com a ajuda do 
professor e a colaboração dos 
colegas, para ajustá-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e 
pontuação, visando aos efeitos 
de sentido pretendidos. 

 
Edição de tex-
tos 

 
Edição de tex-
tos 

 
(EF15LP07.) Editar a versão 
final do texto, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda 
do professor, ilustrando, 
quando for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital. 

 
Construção 
do sistema 
alfabético/ 
Convenções 
da escrita 

 
Referenciação
/coesão tex-
tual e articula-
dores de sen-
tido 

 
(EF35LP07.) Utilizar, ao pro-
duzir um texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais, tais 
como ortografia, regras básicas 
de concordância nominal e 
verbal, pontuação (ponto final, 
ponto de  exclamação, ponto 
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de interrogação, vírgulas em 
enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o 
caso. 

   
Construção do 
sistema alfa-
bético/ esta-
belecimento 
de relações 
anafóricas na 
referenciação 
e construção 
da coesão 

 
Recurso de 
referenciação/
coesão/ 
articuladores 
de relação de 
sentido 

 
(EF35LP08.) Utilizar, ao produ-
zir um texto, recursos de refe-
renciação (por substituição 
lexical ou por pronomes pes-
soais, possessivos e demons-
trativos), vocabulário apropria-
do ao gênero, recursos de 
coesão pronominal (pronomes 
anafóricos) e articuladores de 
relações de sentido (tempo, 
causa, oposição, conclusão, 
comparação), com nível sufi-
ciente de informatividade, que 
contribuem para a construção 
de sentidos dos textos. 

Planejamento 
de texto/ Pro-
gressão temá-
tica e para-
grafação 

 
Progressão te-
mática e para-
grafação 

 
(EF35LP09.) Organizar o texto 
em unidades de sentido, divi-
dindo-o em parágrafos, aten-
tando para pertinência temá-
tica, progressão, segundo as 
normas gráficas e de acordo 
com as características do 
gênero textual. 

  
Produção tex-
tual/situação 
comunicativa 

 
(EF03LP21.) Produzir anúncios 
publicitários, textos de cam-
panhas de conscientização 
destinados ao público infantil, 
observando os recursos de 
persuasão utilizados nos textos 
publicitários e de propagandas 
(cores, imagens, slogan, 
escolha de palavras, jogo de 
palavras, tamanho e tipo de 
letras, diagramação). 

 
Estrutura tex-
tual argumen-
tativa 

 
(EF35LP15.) Opinar e defender 
de forma respeitosa, ponto de 
vista sobre tema polêmico, 
relacionado a situações viven-
ciadas na escola e/ou na 
comunidade, utilizando registro 
formal e estrutura adequada à 
argumentação, considerando a 
situação comunicativa, o tema 
/assunto do texto. 
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Campo 

das 
práticas 

de   
estudo e 
pesquisa 

Produção de 
textos 

 
Planejamento/
produção de 
texto para 
apresentação 
de trabalho 

 
(EF03LP25.) Planejar e pro-
duzir textos para apresentar 
resultados de observações e 
de pesquisas em fontes de 
informações, incluindo, quando 
pertinente, imagens, diagramas 
e gráficos ou tabelas simples, 
considerando a situação comu-
nicativa: (interlocutores (quem 
escreve/para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito (escre-
ver para quê); a circulação 
(onde o texto vai circular; o 
suporte (qual é o portador do 
texto); a linguagem, forma e o 
tema/assunto do texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análise 
Linguís-

tica/ 
Semiótica 
(ortogra-
fização) 

 

Campo da 
vida 

cotidiana, 
campo da 

vida 
pública e 
campo 

das 
práticas 

de estudo 
e da 

pesquisa 

 
Morfologia 

 
Substantivos/
verbos/ fun-
cionalidade no 
texto 

 
(EF03LP08.) Identificar e dife-
renciar, em textos, substantivos 
e verbos e suas funções na 
oração: agente, ação, objeto da 
ação e sua relevância para a 
construção de sentidos dos 
textos lidos e produzidos. 

Adjetivos/subs-
tantivos/funcio-
nalidade no tex-
to 

 
(EF03LP09.) Identificar, em 
textos lidos e produzidos, adje-
tivos e sua função de atribuição 
de propriedade aos substan-
tivos, em qualificação de espa-
ços, personagens, sentimen-
tos, dentre outras qualificações 
possíveis nos textos, inferindo 
os  efeitos de sentido. 

 
 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Identificação/ 
uso dos prono-
mes em situa-
ção de produ-
ção textual 

 
(EF35LP14.) Identificar em tex-
tos e usar na produção textual 
pronomes pessoais, possessi-
vos e demonstrativos, como 
recurso coesivo anafórico, 
visando à construção de 
sentidos dos textos lidos e 
escritos. 

 
 
 

 
Uso do dicio-
nário em ati-
vidade de lei-
tura e escrita 

 
(EF35LP12.) Recorrer, em 
atividades de leitura e escrita, 
ao dicionário e/ou outro recurso 
digital, para esclarecer dúvida 
sobre a escrita de palavras, 
especialmente no caso de pala-
vras com relações irregulares 
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fonema-grafema. 

 
Campo da 

vida 
pública 

 
Forma de 
composição 
do  texto 

 
Adjetivos/ 
construção de 
sentido 

 
(EF03LP23.) Analisar o uso de 
adjetivos em cartas dirigidas a 
veículos da mídia impressa ou 
digital (cartas do leitor ou de 
reclamação a jornais ou revis-
tas), digitais ou impressas e sua 
relevância na construção de 
sentidos dos textos. 

  
Campo 

artístico- 
literário 

Discurso dire-
to e  indireto 

 
Discurso di- 
reto e indi-
reto/  cons-
trução de 
sentido 

 

(EF35LP30.) Diferenciar dis-
curso indireto e discurso direto, 
determinando o efeito de 
sentido de verbos de enuncia-
ção e explicando o uso de 
variedades linguísticas no 
discurso direto, quando for o 
caso, e sua relevância na 
construção de sentidos dos 
textos. 

 

2.8.5 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA PORTUGUESA: 4º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO 

 

PRÁTICAS 
DE 

LINGUAGEM 

CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

CRITÉRIOS 
DE 

AVALIAÇÃO 

CONTEÚDOS HABILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leitura/ 
escuta 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função social 
e comunicativa 
dos textos 

 
(EF15LP01.) Identificar a função 
social de textos que circulam no 
cotidiano, nas mídias impressa, 
de massa e digital, 
reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, 
quem os produziu, a quem se 
destinam e que os gêneros 
possuem funções sociais 
relacionadas aos campos de 
atuação nos quais circulam. 

 
Estratégia de 
leitura 

 

Expectativas e 
pressuposições 
antecipadoras 
de sentido no 
texto 

 
(EF15LP02.) Estabelecer 
expectativas em relação ao 
texto que vai ler (pressu-
posições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se 
em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de 
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produção e recepção desse 
texto, o  gênero, o  suporte e o 
universo temático, bem como 
em saliências textuais, recur-
sos gráficos, imagens, dados 
da própria obra (índice, prefá-
cio etc.), confirmando antecipa-
ções e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de 
textos, checando a adequação 
das hipóteses realizadas. 

 
Informações 
explícitas 

 
(EF15LP03.) Localizar infor-
mações explícitas em dife-
rentes gêneros lidos, 
ouvidose/ou sinalizados. 

 
Efeito de sen-
tido de recur-
sos expres-
sivos e grá-
ficos 

 
(EF15LP04.) Identificar o efeito 
de sentido produzido pelo uso 
de recursos expressivos e 
gráficos visuais (letra capitular, 
negrito, itálico, som em 
movimento, cores, imagens 
etc.), em textos multis-
semióticos e multimodais. 

Decodificação
/compreensão 
de  leitura 

 
Leitura silen-
ciosa/em voz 
alta 

 
(EF35LP01.) Ler, silencio-
samente e, em seguida, em voz 
alta, com autonomia e 
compreensão, textos com nível 
de textualidade  adequado. 

   

Formação de 
leitor 

 
Leitura indivi-
dual/justificati-
va e opinião 
após leitura 

 
(EF35LP02.) Selecionar livros 
da biblioteca e/ou do cantinho 
de leitura da sala de aula e/ou 
disponíveis em meios digitais 
para leitura individual, justifi-
cando a escolha e compar-
tilhando  com os colegas sua 
opinião, após a leitura. 

 
Compreensão 

 
Ideia central do 
texto 

 
(EF35LP03.) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 
compreensão global, em textos 
lidos, ouvidos e sinalizados. 

 
Estratégia 
de  leitura 

Informações 
implícitas 

 
(EF35LP04.) Inferir informa-
ções implícitas em  textos lidos, 
ouvidos e/ou sinalizados. 

 
Inferência 

 
(EF35LP05.) Inferir o sentido 
de palavras ou expressões em 
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textos, com base no contexto 
de uso. 

 
Substituição 
lexical/prono-
minal na cons-
trução de sen-
tido do  texto 

 
(EF35LP06.) Recuparar re-
lações entre partes de um texto, 
identificando substituições lexi-
cais (de substantivos por 
sinônimos) ou pronominais 
(uso de pronomes anafóricos – 
pessoais, possessivos, de-
monstrativos), que contribuem 
para a continuidade e 
construção de sentidos do 
texto. 

 
Campo da 
vida    
cotidiana 

 
Leitura de 
imagens em 
narrativas 
visuais 

 
Relação ima-
gem/palavras  
e interpretação 
de recurso  
gráfico 

 
(EF15LP14.) Construir o 
sentido de histórias em qua-
drinhos e tirinhas, relacionando 
imagens e palavras e inter-
pretando recursos gráficos 
(tipos de balões, de letras, 
onomatopéias, cores, propor-
ção, profundidade, brilho, 
posição de personagem, 
expressões faciais, dentre 
outros recursos), destacando 
semelhanças e diferenças 
entre os gêneros. 

 
Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Pesquisa Pesquisa 

 
(EF35LP17.) Buscar e sele-
cionar, com o apoio do 
professor, informações de 
interesse sobre fenômenos 
sociais e naturais locais, 
regionais e nacionais, em 
textos que circulam em meios 
impressos ou digitais. 

 
 
 
 
 
 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Formação do 
leitor 

 
Compreensão
da dimensão 
lúdica/estilísti-
ca em textos 
poéticos 

 
(EF15LP15.) Reconhecer que 
os textos literários, tanto em 
verso como em prosa, fazem 
parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valo-
rizando- os, em sua diversi-
dade cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade. 

Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

Relação texto 
/ilustração/re-
curso gráfico 

 
(EF15LP18.) Relacionar texto 
com ilustrações e outros 
recursos gráficos visando à 
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construção de sentidos do 
texto. 

 
Formação 
do leitor lite-
rário 

 
Compreensão 
em leitura 

 
(EF35LP21.) Ler e/ou sina-
lizar, de forma autônoma, 
textos literários de diferentes 
gêneros e  extensões, inclusive 
aqueles sem ilustrações, de 
autores locais, regionais e 
nacionais, comentando-os e 
estabelecendo preferências 
por gêneros, temas, autores. 

 
Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

 
Verbos de 
enunciação/ 
marcas lin-
guísticas 

 
(EF35LP22.) Perceber diá-
logos em textos narrativos, 
observando o efeito de sentido 
de verbos de enunciação, 
marcas linguísticas e, se for o 
caso, o uso de variedades 
linguísticas no discurso direto, 
e sua relevância para a 
construção de sentidos dos 
textos. 

 
 
 
Oralidade 

 
 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

 
Escuta aten-
ta 

 
Escuta atenta 
com  interação 

 
(EF15LP10.) Escutar/visua-
lizar, com atenção, falas de 
professores e colegas, for-
mulando perguntas pertinen-
tes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário. 

 
Característi-
cas da  
conversação 
espontânea 

 
Conversação 
espontânea 

 
(EF15LP11.) Reconhecer 
características da conversação 
espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, 
durante a conversação, formas 
adequadas de tratamento, de 
acordo com a situação e a 
posição  do interlocutor. 

   
Aspectos 
não 
linguísticos 
(paralinguísti
cos) no ato 
da fala 

 
Aspectos não 
linguísticos no 
ato de fala 

 
(EF15LP12.) Atribuir signifi-
cado a aspectos não linguís-
ticos (paralinguísticos) ob-
servados na fala, como dire-
ção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de 
concordância ou discor-
dância), expressão corporal, 
tom de voz, em situação 
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comunicativa. 

 
Relato oral/ 
Registro for-
mal e infor-
mal 

 
Finalidades da 
interação  oral 

 
(EF15LP13.) Identificar fina-
lidades da interação oral em 
diferentes contextos comu-
nicativos (solicitar informa-
ções, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências 
etc.). 

 
Forma de 
composição 
de gêneros 
orais 

 
Planejamento 
e produção  de 
gêneros orais 

 
(EF35LP10.) Identificar, pla-
nejar e produzir gêneros 
textuais orais, utilizados em 
diferentes situações e contex-
tos comunicativos e suas 
características linguístico-ex-
pressivas e composicionais 
(conversação espontânea, 
debate seminários, aulas ex-
positivas, conversação telefô-
nica, entrevistas pessoais, 
entrevistas no rádio ou na TV, 
noticiário de rádio e TV, 
narração de jogos esportivos 
no rádio e TV, aula, debate 
etc.). 

 
 
 
 
 

Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
 
Escuta de 
textos  orais 

 
Escuta atenta/ 
respeitosa e 
interativa 

 
(EF35LP18.) Escutar, com 
atenção e respeito, apresen-
tações de trabalhos realizadas 
por colegas, formulando 
perguntas pertinentes a temas 
sociais locais/regionais/nacio-
nais relevantes e solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário, visando à 
construção de sentidos a partir 
de textos orais. 

 
Compreensão 
de  textos orais 

 
Ideia central 
em gêneros  da 
oralidade 

 
(EF35LP19.) Recuparar as 
ideias principais em situações 
formais de escuta de 
exposições, apresentações e 
palestras, com foco em 
temáticas sociais, regionais e 
nacionais. 

 
Planejamento 
de texto  oral 
Exposição oral 

 
Exposição de 
trabalhos e 
pesquisa 

 
(EF35LP20.) Expor, oral-
mente, trabalhos ou pesquisas 
escolares, em sala de aula, 
atentando para as especifi-
cidades desses gêneros, com 
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apoio de recursos multisse-
mióticos (imagens, diagramas, 
tabelas etc.), orientando-se por 
roteiro escrito, planejando o 
tempo de fala e adequando a 
linguagem à situação comu-
nicativa. 

  
Campo 

artístico- 
literário 

 
Contagem 
de  histórias 

 
Reconto de 
gêneros literá-
rios 

(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, 
nacionais e regionais lidos ou 
sinalizados pelo professor ou 
pelo próprio estudante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produção 
de textos 
(escrita 

comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

 
Planejamento 
de  texto 

 
Planejamento/ 
produção/re-
escritatextual/ 
situação comu-
nicativa 

(EF15LP05.) Planejar, com a 
ajuda do  professor, o texto que 
será produzido, considerando a 
situação comunicativa: (os 
interlocutores (quem escreve/ 
para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito (es-
crever para quê); a circulação 
(onde o texto vai circular; o 
suporte (qual é o portador do 
texto); a linguagem, orga-
nização e forma do texto e seu 
tema), pesquisando em meios 
im-pressos ou digitais, sempre 
que for preciso, informações 
necessárias à produção do 
texto, organizando em tópicos 
os dados e as fontes 
pesquisadas. 

 
 
 
 
 
 

Todos os 
campos de 

atuação 

 
Revisão de 
textos 

 
Releitura/ 
revisão/ 
reescrita 
textual 

(EF15LP06.) Reler e revisar o 
texto produzido, indi-
vidualmente ou com a ajuda do 
professor e a colaboração dos 
colegas, para ajustá-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e 
pontuação, visando aos efeitos 
de sentidos pretendidos. 

 
Edição de 
textos 

 
Edição de texto 

 
(EF15LP07.) Editar a versão 
final do texto, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda 
do professor, ilustrando, 
quando for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital. 
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Construção 
do sistema 
alfabético/ 
Convenções 
da escrita 

 
Convenções da 
escrita 

 
(EF35LP07.) Utilizar, ao 
produzir um texto, conhe-
cimentos linguísticos e gra-
maticais, tais como ortografia, 
regras básicas de con-
cordância nominal e verbal, 
pontuação (ponto final, ponto 
de exclamação, ponto de 
interrogação, vírgulas em 
enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o 
caso. 

   
Construção do 
sistema alfa-
bético/ estabe-
lecimento de 
relações ana-
fóricas na re-
ferenciação e 
construção da 
coesão 

 
Recurso de 
referenciação/
coesão/ arti-
culadores de 
sentido 

 
(EF35LP08.) Utilizar, ao pro-
duzir um texto, recursos de 
referenciação (por substituição 
lexical ou por pronomes 
pessoais, possessivos e de-
monstrativos), vocabulário 
apropriado ao gênero, recursos 
de coesão pronominal (prono-
mes anafóricos) e articuladores 
de relações de sentido (tempo, 
causa, oposição, conclusão, 
comparação), com nível sufici-
ente de Informatividade, que 
contribuem para a construção 
de sentidos dos textos. 

Planejamento 
de texto/  
Progressão 
temática e 
paragrafação 

 
Planejamento
de texto/  
Progressão 
temática e 
paragrafação 

 
(EF35LP09.) Organizar o texto 
em unidades de sentido, 
dividindo-o em parágrafos, 
atentando para pertinência 
temática, progressão, segundo 
as normas gráficas e de 
acordo com as características 
do gênero textual. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Escrita 
colaborativa 

 
Planejamento/
produção/  
re-escrita de 
gêneros tex-
tuais 

 
(EF04LP11.) Planejar e pro-
duzir, com a colaboração do 
colega e a ajuda do professor, 
gêneros digitais da vida 
cotidiana com número 
específico de características, 
dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções do 
gênero e com a estrutura 
própria desses textos atentando 
para sua funcionalidade. 
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Campo da 

vida  
pública 

  
Estrutura tex-
tual argumen-
tativa 

 
(EF35LP15.) Opinar e defen-
der de forma  respeitosa, ponto 
de vista sobre tema polêmico, 
relacionado a situações viven-
ciadas na escola e/ou na 
comunidade, utilizando registro 
formal e estrutura adequada à 
argumentação, considerando a 
situação comunicativa, o 
tema/assunto do texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análise 

Linguística/ 
Semiótica 
(ortografi-

zação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

Construção 
do sistema 
alfabético e 
da ortografia 

 
Uso do dicio-
nário em ati-
vidade e leitura 
e escrita 

 
(EF35LP12.) Recorrer, em 
atividades de leitura e escrita, 
ao dicionário e/ou outro recurso 
digital, para esclarecer dúvida 
sobre a escrita de palavras, 
especialmente no caso de 
palavras com relações 
irregulares fonema-grafema. 

 
Ortografia/ 
emprego da 
letra h 

 
(EF35LP13.) Memorizar e 
empregar a grafia de palavras 
de uso frequente nas quais as 
relações fonema-grafema são 
irregulares e com h inicial que 
não representa fonema. 

 

 
Morfologia 

Pronomes 
como recurso 
coesivo anafó-
rico/construção 
de  sentido 

 
(EF35LP14.) Identificar em 
textos e usar na produção 
textual pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos, 
como recurso coesivo 
anafórico, visando à constru-
ção de sentidos dos textos lidos 
e escritos. 

 
Construção 
do sistema 
alfabético e  da 
ortografia 

 
Reflexão so-
bre a escrita/ 
correspondên-
cia fonema-
grafema 

 
(EF04LP01.) Ler e grafar pa-
lavras, refletindo sobre a 
escrita, utilizando regras de 
correspondência fonema-
grafema regulares diretas e 
contextuais, em atividades de 
produção textual. 

 
Conhecimen-
to do alfabeto 
do português 
do Brasil/ 
Ordem alfa-
bética/polis-
semia 

 
Polissemia (EF04LP03.) Localizar pala-

vras no dicionário para 
esclarecer significados, re-
conhecendo o significado mais 
plausível para o contexto que 
deu  origem à consulta. 



 

458 
 

 

 

Conhecimento 
das diversas 
grafias do al-
fabeto/ acen-
tuação 

 
Acentuação 
das paroxíto-
nas 

 
(EF04LP04.) Usar acento 
gráfico (agudo ou circunflexo) 
em paroxítonas terminadas em 
-i(s), - l, -r, -ão(s), observando a 
função dos acentos circunflexo 
e agudo de forma reflexiva. 

   
Pontuação 

 
Pontuação 

 
(EF04LP05.) Identificar a 
função na leitura e usar, 
adequadamente, na escrita 
ponto final, de interrogação, de 
exclamação, dois-pontos e 
travessão em diálogos 
(discurso direto), vírgula em 
enumerações e em separação 
de vocativo e de aposto, 
atentando para os efeitos de 
sentido produzidos pelo uso no 
texto. 

 
Morfossintaxe Concordâncian

ominal (artigo, 
substantivo,ad-
jetivo) 

 
(EF04LP07.) Identificar em 
textos e usar na produção 
textual a concordância entre 
artigo, substantivo e adjetivo 
(concordância no grupo 
nominal), atentando para a 
produção de sentidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura/ 
escuta 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os 
campos de 

atuação 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função social 
e comunicativa 
dos textos 

 
(EF15LP01.) Identificar a função 
social de textos que circulam no 
cotidiano, nas mídias impressa, 
de massa e digital, 
reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, 
quem os produziu, a quem se 
destinam e que os gêneros 
possuem funções sociais 
relacionadas aos campos de 
atuação nos quais circulam. 

 
Estratégia de 
leitura 

 
Expectativas e 
pressuposi-
ções anteci-
padoras de 
sentido no tex-
to 

 
(EF15LP02.) Estabelecer 
expectativas em relação ao 
texto que vai ler (pres-
suposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se 
em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse 
texto, o  gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como 
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em saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses 
realizadas. 

 
Informações 
explícitas 

 
(EF15LP03.) Localizar infor-
mações explícitas em dife-
rentes gêneros lidos, ouvi-
dose/ou sinalizados. 

    
Efeito de sen-
tido de recur-
sos expres-
sivos e gráfi-
cos 

 
(EF15LP04.) Identificar o efeito 
de sentido produzido pelo uso 
de recursos expressivos e 
gráfico-visuais (letra capitular, 
negrito, itálico, som em 
movimento, cores, imagens 
etc.), em textos multissemió-
ticos e multimodais. 

Decodificação
/compreensão 
de  leitura 

 
Leitura silen-
ciosa/em voz 
alta 

 
(EF35LP01.)Ler, silenciosa-
mente e, em seguida, em voz 
alta, com autonomia e com-
preensão, textos com nível de 
textualidade   adequado. 

 
Formação de 
leitor 

 
Leitura indivi-
dual/justificati-
va e opinião 
após leitura 

 
(EF35LP02.) Selecionar livros 
da biblioteca e/ou do cantinho 
de leitura da sala de aula e/ou 
disponíveis em meios digitais 
para leitura individual, 
justificando a escolha e 
compartilhando com os colegas 
sua opinião, após a leitura. 

 
Compreensão Ideia central do 

texto 

 
(EF35LP03.) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 
compreensão global, em textos 
lidos, ouvidos e sinalizados. 

 
 

 
Estratégia 
de  leitura 

Informações 
implícitas 

 
(EF35LP04.) Inferir informa-
ções implícitas em textos lidos, 
ouvidos e/ou sinalizados. 

 
Inferência 

 
(EF35LP05.) Inferir o sentido 
de palavras ou expressões em 
textos, com base no contexto 
de  uso. 
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Substituição 
lexical/ 
Pronominal na 
construção de 
sentido do 
texto 

 
(EF35LP06.) Recuparar re-
lações entre partes de um texto, 
identificando substituições lexi-
cais (de substantivos por 
sinônimos) ou pronominais 
(uso de pronomes anafóricos – 
pessoais, possessivos, de-
monstrativos), que contribuem 
para a continuidade e 
construção de sentidos do 
texto. 

Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Pesquisa 

 
Pesquisa 

 
(EF35LP17.) Buscar e sele-
cionar, com o apoio do 
professor, informações de 
interesse sobre fenômenos 
sociais e naturais locais, 
regionais e nacionais, em 
textos que circulam em meios 
impressos ou digitais. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Formação do 
leitor 

 
Compreensão
da dimensão 
lúdica/estilísti-
ca em textos 
poéticos 

 
(EF15LP15.) Reconhecer que 
os textos literários, tanto em 
verso como em prosa, fazem 
parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diver-
sidade cultural, como patri-
mônio artístico da humanidade. 

   
Apreciação 
estética/Estilo 

 
Poemas visu-
ais e  concretos 

 
(EF15LP17.) Apreciar e 
comentar poemas visuais e 
concretos, compreendendo os 
efeitos de sentido criados pelo 
formato do texto na página, 
distribuição e diagramação das 
letras, pelas ilustrações e por 
outros efeitos visuais. 

Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

Relação texto 
/ilustração/ 
recurso gráfico 

 
(EF15LP18.) Relacionar texto 
com ilustrações e outros 
recursos gráficos visando à 
construção de sentidos do 
texto. 

Formação do 
leitor  literário 

 
Compreensão 
de leitura 

 
(EF35LP21.) Ler e/ou sinalizar, 
de forma autônoma, textos 
literários de diferentes gêneros 
e extensões, inclusive aqueles 
sem ilustrações, de autores 
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locais, regionais e nacionais, 
comentando- os e estabe-
lecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 

 
Apreciação 
estética/Estilo 

 
Apreciação 
estética/ 
compreensão 

 
(EF35LP23.) Apreciar esteti-
camente e compreender poe-
mas e outros textos versifi-
cados, observando rimas, 
aliterações, estrofes e refrãos, 
percebendo efeitos de sentido. 

 
 
 
 
 
 
 

Oralidade 

 
 
 
 
 
 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

 
Escuta atenta 

 
Escuta atenta 
com  interação 

 
(EF15LP10.) Escutar/visua-
lizar, com atenção, falas de 
professores e colegas, for-
mulando perguntas pertinen-
tes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário. 

 
Características 
da  conversação 
espontânea 

 
Conversação 
espontânea 

 
(EF15LP11.) Reconhecer 
características da conversação 
espontânea presencial, respei-
tando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, 
durante a conversação, formas 
adequadas de tratamento, de 
acordo com a situação e a 
posição  do interlocutor. 

 
Aspectos 
não 
linguísticos 
(paralinguís
ticos) no 
ato da fala 

Aspectos não 
linguísticos no 
ato de fala 

 
(EF15LP12.) Atribuir signifi-
cado a aspectos não 
linguísticos (paralinguísticos) 
observados na fala, como 
direção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de 
concordância ou discordância), 
expressão corporal, tom de 
voz, em situação comunicativa. 

 
Relato oral/ 
Registro for-
mal e infor-
mal 

 
Finalidades da 
interação  oral 

 
(EF15LP13.) Identificar fina-
lidades da interação oral em 
diferentes contextos comuni-
cativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). 
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Forma de 
composição 
de gêneros 
orais 

 
Planejamento 
e produção  de 
gêneros orais 

 
(EF35LP10.) Identificar, pla-
nejar e produzir gêneros 
textuais orais, utilizados em 
diferentes situações e contex-
tos comunicativos e suas 
características linguístico-
expressivas e composicionais 
(conversação espontânea, de-
bate seminários, aulas 
expositivas, conversação tele-
fônica, entrevistas pessoais, 
entrevistas no rádio ou na TV,  
noticiário de rádio e TV, 
narração de jogos esportivos 
no rádio e TV, aula, debate 
etc.). 

Variação 
linguística 

 
Variação  
linguística 

 
(EF35LP11.) Ouvir gravações, 
canções, textos falados em 
diferentes variedades linguís-
ticas, identificando caracterís-
ticas regionais, urbanas e 
rurais da fala, respeitando e 
valorizando as diversas 
variedades linguísticas como 
caracterís-ticas do uso da 
língua por diferentes grupos 
regionais ou diferentes culturas 
locais, rejeitando preconceitos 
linguísticos. 

 
 
 
 
 

Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Escuta de 
textos  orais 

 
Escuta atenta/ 
respeitosa e 
interativa 

 
(EF35LP18.) Escutar, com 
atenção e respeito, apresen-
tações de trabalhos realizadas 
por colegas, formulando 
perguntas pertinentes a temas 
sociais locais/regionais/ na-
cionais relevantes e solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário, visando à 
construção de sentidos a partir 
de textos orais. 

 
Compreensão 
de  textos orais 

 
Ideia central 
em gêneros  da 
oralidade 

 
(EF35LP19.) Recuparar as 
ideias principais em situações 
formais de escuta de 
exposições, apresentações e 
palestras, com foco em 
temáticas sociais, regionais e 
nacionais. 
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Planejamento 
de texto oral 
Exposição 
oral 

 
Exposição de 
trabalhos e 
pesquisa 

 
(EF35LP20.) Expor, oral-
mente, trabalhos ou pesquisas 
escolares, em sala de aula, 
atentando para as es-
pecificidades desses gêneros, 
com apoio de recursos 
multissemióticos (imagens, 
diagramas, tabelas etc.), 
orientando-se por roteiro 
escrito, planejando o tempo de 
fala e adequando a  linguagem à 
situação comunicativa. 

  
 
 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Contagem 
de  histórias 

 
Reconto de 
gêneros literá-
rios 

 
(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, 
nacionais e regionais lidos ou 
sinalizados pelo professor ou 
pelo próprio estudante. 

 
Performances 
orais 

 
Recital de poe-
sia 

 
(EF04LP27.) Recitar poemas e 
poesias referente à cultura 
local e\ou nacional 

 
Declamação Declamação de 

poesia 

 
(EF35LP28.) Declamar poe-
mas, preferencialmente da 
cultura local, regional e 
periférica (representativos e 
vivos nas culturas locais), com 
entonação, postura e 
interpretação adequada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Produção 
de textos 
(escrita 

comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os 
campos de 

atuação 

 
Planejamento 
de  texto 

Planejamento/
produção/ re-
escrita textual/ 
situação comu-
nicativa 

 
(EF15LP05.) Planejar, com a 
ajuda do professor, o texto que 
será produzido, considerando a 
situação comunicativa: (os 
interlocutores (quem escreve/ 
para quem escreve); a fina-
lidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular; o suporte 
(qual é o portador do texto); a 
linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema), 
pesquisando em meios im-
pressos ou digitais, sempre que 
for preciso, informações 
necessárias à produção do 
texto, organizando em tópicos 
os dados e as fontes 
pesquisadas. 
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Revisão de 
textos 

 
Releitura/revisão/
reescrita textual 

 
(EF15LP06.) Reler e revisar o 
texto produzido, individual-
mente ou com a ajuda do 
professor e a colaboração dos 
colegas, para ajustá-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e 
pontuação, visando aos efeitos 
de sentidos pretendidos. 

 
Edição de 
textos 

 
Edição de texto 

 
(EF15LP07.) Editar a versão 
final do texto, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda 
do professor, ilustrando, 
quando for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital. 

   
Construção 
do sistema 
alfabético/ 
Convenções 
da escrita 

 
Convenções da 
escrita 

 
(EF35LP07.) Utilizar, ao pro-
duzir um texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais, tais 
como ortografia, regras básicas 
de concordância nominal e 
verbal, pontuação (ponto final, 
ponto de  exclamação, ponto de 
interrogação, vírgulas em 
enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o 
caso. 

 
Construção do 
sistema 
alfabético/ 
estabelecimen-
to de relações 
anafóricas na 
referenciação e 
construção da 
coesão 

Recurso de 
referenciação/
coesão/ arti-
culadores de 
sentido 

 
(EF35LP08.) Utilizar, ao pro-
duzir um texto, recursos de 
referenciação (por substitui-
ção lexical ou por pronomes 
pessoais, possessivos e 
demonstrativos), vocabulário 
apropriado ao gênero, recur-
sos de coesão pronominal 
(pronomes anafóricos) e 
articuladores de relações de 
sentido (tempo, causa, oposi-
ção, conclusão, comparação), 
com nível suficiente de 
informatividade, que contribu-
em para a construção de 
sentidos dos textos. 

Planejamento 
de texto/ Pro-
gressão temá-
tica e paragra-

 
Planejamento
de texto/ Pro-
gressão temá-
tica e paragra-

 
(EF35LP09.) Organizar o texto 
em unidades de sentido, 
dividindo-o em parágrafos, 
atentando para pertinência 
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fação fação temática, progressão, segundo 
as normas gráficas e de acordo 
com as características do 
gênero textual. 

 
Campo da 
vida  pública 

 
Escrita cola-
borativa 

 
Estrutura tex-
tual argumen-
tativa 

 
(EF35LP15.) Opinar e defen-
der de forma respeitosa, ponto 
de vista sobre tema polêmico, 
relacionado a situações viven-
ciadas na escola e/ou na 
comunidade, utilizando registro 
formal e estrutura adequada à 
argumentação, considerando a 
situação comunicativa, o 
tema/assunto do texto. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Escrita 
autônoma 

Escrita 
autônoma 

 
(EF35LP27.) Ler e escrever, 
com certa autonomia, textos 
em versos de escritores locais, 
regionais e nacionais, explo-
rando rimas, sons e jogos de 
palavras, imagens poéticas 
(sentidos figurados) e recursos 
visuais e sonoros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análise 
Linguís-

tica/ 
Semiótica 
(ortografi-

zação) 

Formas de 
composição 
de textos 
poéticos 

Efeitos de sen-
tidos/ recursos 
estilísticos 

 
(EF35LP31.) Identificar, em 
textos versificados, efeitos de 
sentido decorrentes do uso de 
recursos rítimicos e sonoros e 
de metáforas, através de 
leitura, oralização e análise dos 
referidos textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

 
Construção 
do sistema 
alfabético e 
da ortografia 

 
Uso do dicio-
nário em ativi-
dade e leitura e 
escrita 

 
(EF35LP12.) Recorrer, em 
atividades de leitura e escrita, 
ao dicionário e/ou outro recurso 
digital, para esclarecer dúvida 
sobre a escrita de palavras, 
especialmente no caso de pala-
vras com relações irregulares 
fonema-grafema. 

 
Ortografia/ 
emprego da 
letra h 

 
(EF35LP13.) Memorizar e 
empregar a grafia de palavras 
de uso frequente nas quais as 
relações fonema-grafema são 
irregulares e com h inicial que 
não representa fonema. 
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Reflexão so-
bre a escrita/ 
correspondên-
cia fonema-
grafema 

 
(EF04LP01.) Ler e grafar 
palavras, refletindo sobre a 
escrita, utilizando regras de 
correspondência fonema-
grafema regulares diretas e 
contextuais, em atividades de 
produção textual. 

 
Conhecimento 
do alfabeto do 
português do 
Brasil/Ordem 
alfabética/ 
polissemia 

 
Polissemia (EF04LP03.) Localizar pala-

vras no dicionário para 
esclarecer significados, re-
conhecendo o significado mais 
plausível para o contexto que 
deu origem à consulta. 

 
Pontuação 

 
Pontuação 

 
(EF04LP05.) Identificar a 
função na leitura e usar, 
adequadamente, na escrita 
ponto final, de interrogação, de 
exclamação, dois-pontos e 
travessão em diálogos 
(discurso direto), vírgula em 
enumerações e em separação 
de vocativo e de aposto, 
atentando para os efeitos de 
sentido produzidos pelo uso no 
texto. 

   
Morfologia 

 
Sufixo/deriva-
ção 

 
(EF04LP08.) Reconhecer e 
grafar, corretamente, palavras 
derivadas com os sufixos - 
agem, -oso, -eza, -izar/-isar 
(regulares morfo-lógicas), em 
práticas de leitura e de escrita. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Forma de 
composição 
do  texto 

 
Composição 
de gêneros 
com estrutura 
injuntiva 

 
(EF04LP13.) Identificar e 
reproduzir, em textos injuntivos 
instrucionais (instruções de jogos 
digitais ou impressos, receitas 
culinárias e outros gêneros 
textuais), a formatação própria 
desses textos (verbos impe-
rativos, indicação de passos a 
ser seguidos) e formato 
específico dos textos orais ou 
escritos desses gêneros (lista/ 
apresentação de materiais e 
instruções/passos de jogo). 
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Campo 

artístico- 
literário 

Forma de 
composição 
de textos poé-
ticos visuais 

 
Forma de com-
posição de  tex-
tos poéticos vi-
suais 

 

(EF04LP26.) Observar, em 
poemas concretos, o formato, a 
distribuição e a diagramação 
das letras do texto na página e a 
direção da escrita, em atividade 
de leitura, reconhecendo o 
efeito de sentido. 

 
Leitura/ 
escuta 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
 
 
 
 
 

Todos os 
campos de 

atuação 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função 
social e 
comunicativa 
dos textos 

 
(EF15LP01.) Identificar a função 
social de textos que circulam no 
cotidiano, nas mídias impressa, 
de massa e digital, reconhe-
cendo para que foram 
produzidos, onde circulam, 
quem os produziu, a quem se 
destinam e que os gêneros 
possuem funções sociais 
relacionadas aos campos de 
atuação nos quais circulam. 

 
Estratégia de 
leitura 

 
Expectativas e 
pressuposições 
antecipadoras 
de sentido no 
texto 

 
(EF15LP02.) Estabelecer 
expectativas em relação ao 
texto que vai ler (pressu-
posições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se 
em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse 
texto, o  gênero, o  suporte e o 
universo temático, bem como 
em saliências textuais, recur-
sos gráficos, imagens, dados 
da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses 
realizadas. 

    
Informações 
explícitas 

 
(EF15LP03.) Localizar infor-
mações explícitas em dife-
rentes gêneros lidos, ouvidos 
e/ou sinalizados. 

 
Efeito de sen-
tido de recur-
sos expres-
sivos e grá-
ficos 

 
(EF15LP04.) Identificar o efeito 
de sentido produzido pelo uso 
de recursos expressivos e 
gráfico-visuais (letra capitular, 
negrito, itálico, som em 
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movimento, cores e imagens 
etc.), em textos multisse-
mióticos e multimodais. 

Decodificação/ 
compreensão 
de  leitura 

Leitura silen-
ciosa/em voz 
alta 

 
(EF35LP01.) Ler, silencio-
samente e, em seguida, em voz 
alta, com autonomia e 
compreensão, textos com nível 
de textualidade  adequado. 

 
Formação de 
leitor 

 
Leitura indivi-
dual/justificati-
va e opinião 
após leitura 

 
(EF35LP02.) Selecionar livros 
da biblioteca e/ou do cantinho 
de leitura da sala de aula e/ou 
disponíveis em meios digitais 
para leitura individual, justifi-
cando a escolha e compar-
tilhando  com os colegas sua 
opinião, após a leitura. 

 
Compreensão 

 
Ideia central do 
texto 

 
(EF35LP03.) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 
compreensão global, em textos 
lidos, ouvidos e sinalizados. 

 
 
 
 

Estratégia de 
leitura 

Informações 
implícitas 

 
(EF35LP04.) Inferir informa-
ções implícitas em  textos lidos, 
ouvidos e/ou sinalizados. 

 
Inferência 

 
(EF35LP05.) Inferir o sentido 
de palavras ou expressões em 
textos, com base no contexto 
de uso. 

 
Substituição 
lexical/pronomi
nal na cons-
trução de senti-
do do  texto 

 
(EF35LP06.) Recuperar re-
lações entre partes de um texto, 
identificando substituições lexi-
cais (de substantivos por 
sinônimos) ou pronominais 
(uso de pronomes anafóricos – 
pessoais, possessivos, de-
monstrativos), que contribuem 
para a continuidade e 
construção de sentidos do 
texto. 

Campo da 
vida  
pública 

Compreensão 
em  leitura 

 
Compreensão 
em leitura 

 
(EF04LP14.) Identificar, no 
gênero notícia, fatos, parti-
cipantes, local e momento/ 
tempo da ocorrência do fato 
noticiado. 
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Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Pesquisa Pesquisa 

 
(EF35LP17.) Buscar e 
selecionar, com o apoio do 
professor, informações de 
interesse sobre fenômenos 
sociais e naturais locais, 
regionais e nacionais, em 
textos que circulam em meios 
impressos ou digitais. 

 
 
 

 
 
 
 

Campo 
artístico- 
literário 

Imagens 
analíticas em 
textos 

 

Leitura de gráfi-
cos/tabelas/ 

diagramas em 
textos 

 
(EF04LP20.) Ler e reconhecer 
a função de gráficos, diagra-
mas e tabelas em textos, 
como forma de apresentação 
de dados e informações. 

 
Formação do 
leitor 

 
Compreensão
da dimensão 
lúdica/estilísti-
ca em textos 
poéticos 

 
(EF15LP15.) Reconhecer que 
os textos literários, tanto em 
verso como em prosa, fazem 
parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, 
valorizando- os, em sua diver-
sidade cultural, como 
patrimônio artístico da 
humanidade. 

 
Leitura cola-
borativa e 
autônoma 

 
Leitura de 
gêneros com 
estrutura 
narrativa 

 
(EF15LP16.) Ler em cola-
boração com os  colegas e com 
a ajuda do professor e, mais 
tarde, de maneira autônoma, 
textos narrativos de maior porte 
como contos (populares, de 
fadas, acumulativos, de assom-
bração etc.) e crônicas, 
atentando para seus aspectos 
linguísticos e  poéticos. 

Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

Relação texto 
/ilustração/ 
recurso gráfico 

 
(EF15LP18.) Relacionar texto 
com ilustrações e outros 
recursos gráficos visando à 
construção de sentidos do 
texto. 

   
Formação do 
leitor  literário 

 
Compreensão 

 
(EF35LP21.) Ler e/ou sina-
lizar, de forma autônoma, 
textos literários de diferentes 
gêneros e extensões, inclusive 
aqueles sem ilustrações, de 
autores locais, regionais e 
nacionais, comentando-os e 
estabelecendo preferências 
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por gêneros, temas, autores. 

 
Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

 
Verbos de 
enunciação/ 
marcas 
linguísticas 

(EF35LP22.) Perceber diálo-
gos em textos narrativos, 
observando o efeito de sentido 
de verbos de enunciação, 
marcas linguísticas e, se for o 
caso, o uso de variedades 
linguísticas no discurso direto, 
e sua relevância para a 
construção de sentidos dos 
textos. 

 
Textos 
dramáticos 

 
Textos  
dramáticos 

 
(EF35LP24.) Identificar fun-
ções do texto dramático 
(escrito para ser encenado) e 
sua organização por meio de 
diálogos entre personagens e 
marcadores das falas das 
personagens e  de cena e a 
relevância desses aspectos 
para a construção de sentido. 

 
 
 
 
 
 

 
Oralidade 

 
 
 
 
 
 

Todos os 
campos de 

atuação 

 
Escuta 
atenta 

 
Escuta atenta 
com  interação 

 
(EF15LP10.) Escutar/visua-
lizar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formu-
lando perguntas pertinentes ao 
tema e solicitando esclare-
cimentos sempre que neces-
sário. 

 
Característic
as da conver-
sação 
espontânea 

 
Conversação 
espontânea 

 
(EF15LP11.) Reconhecer 
características da  conver-
sação espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, 
durante a conversação, formas 
adequadas de tratamento, de 
acordo com a situação e a 
posição do interlocutor. 

 
Aspectos 
não linguís-
ticos (para-
linguísticos) 
no ato da fala 

 
Aspectos não 
linguísticos no 
ato de fala 

 
(EF15LP12.) Atribuir signifi-
cado a aspectos não linguís-
ticos (paralinguísticos) ob-
servados na fala, como dire-
ção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de 
concordância ou discordân-
cia), expressão corporal, tom 
de voz, em situação 
comunicativa. 
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Relato oral/ 
Registro for-
mal e infor-
mal 

 
Finalidades da 
interação  oral 

 
(EF15LP13.) Identificar fina-
lidades da interação oral em 
diferentes contextos comuni-
cativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). 

   
Forma de 
composição 
de gêneros 
orais 

 
Planejamento 
e produção  de 
gêneros orais 

 
(EF35LP10.) Identificar, pla-
nejar e produzir gêneros 
textuais orais, utilizados em 
diferentes situações e contex-
tos comunicativos e suas 
características linguístico-
expressivas e composicionais 
(conversação espontânea, de-
bate seminários, aulas exposi-
tivas, conversação telefônica, 
entrevistas pessoais, entre-
vistas no rádio ou na TV, 
noticiário de rádio e TV, 
narração de jogos esportivos 
no rádio e TV, aula, debate 
etc.). 

 
Campo da 
vida pública 

 
Planejamento 
e  produção 

 
Planejamento/
produção de 
gêneros da 
oralidade 

 
(EF04LP17.) Produzir jornais 
radiofônicos ou televisivos e 
entrevistas veiculadas em 
rádio, TV e na internet, 
orientando-se por roteiro ou 
texto, e demonstrando conhe-
cimento dos gêneros jornal 
falado/televisivo e entrevista. 

 
 
 
 
 
 

Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Escuta de 
textos  orais 

 
Escuta atenta/ 
respeitosa e 
interativa 

 
(EF35LP18.) Escutar, com 
atenção e respeito, apre-
sentações de trabalhos reali-
zadas por colegas, formulando 
perguntas pertinentes a temas 
sociais locais/ regionais/nacio-
nais relevantes e solicitando 
esclareci-mentos sempre que 
neces-sário, visando à 
construção de sentidos a partir 
de textos orais. 

 
Compreensão 
de textos orais 

 
Ideia central 
em gêneros  da 
oralidade 

 
(EF35LP19.) Recuperar as 
ideias principais em situações 
formais de escuta de 
exposições, apresentações e 
palestras, com foco em 
temáticas  sociais, regionais e 
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nacionais. 

 
Planejamento 
de texto oral 
Exposição 
oral 

 
Exposição de 
trabalhos e 
pesquisa 

 
(EF35LP20.) Expor, oral-
mente, trabalhos ou pesquisas 
escolares, em sala de aula, 
atentando para as especifi-
cidades desses gêneros, com 
apoio de recursos multisse-
mióticos (imagens, diagrama, 
tabelas etc.), orientando-se por 
roteiro escrito, planejando o 
tempo de fala e adequando a 
linguagem à situação comu-
nicativa. 

Campo 
artístico- 
literário 

Contagem 
de  histórias 

 
Reconto de 
gêneros literá-
rios 

 
(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, 
nacionais e regionais lidos ou 
sinalizados pelo professor ou 
pelo próprio estudante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produção 
de textos 
(escrita 

comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

 
Planejamento 
de  texto 

 
Planejamento/
produção/ re-
escrita textual/ 
situação comu-
nicativa 

 
(EF15LP05.) Planejar, com a 
ajuda do  professor, o texto que 
será produzido, considerando a 
situação comunicativa: (os 
interlocutores (quem escreve/ 
para quem escreve); a fina-
lidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular; o suporte 
(qual é o portador do texto); a 
linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema), 
pesquisando em meios impres-
sos ou digitais, sempre que for 
preciso, informações necessá-
rias à produção do texto, 
organizando em tópicos os 
dados e as fontes pesquisadas. 

 
Revisão de 
textos 

 
Releitura/revi-
são/reescrita 
textual 

 
(EF15LP06.) Reler e revisar o 
texto produzido, indivi-
dualmente ou com a ajuda do 
professor e a colaboração dos 
colegas, para ajustá-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e 
pontuação, visando aos efei-
tos de sentido pretendidos. 
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Edição de 
textos 

 
Edição de texto 

 
(EF15LP07.) Editar a versão 
final do texto, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda 
do professor, ilustrando, 
quando for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital. 

 
Construção 
do sistema 
alfabético/ 
Convenções 
da escrita 

 
Convenções da 
escrita 

 
(EF35LP07.) Utilizar, ao pro-
duzir um texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais, tais 
como ortografia, regras básicas 
de concordância nominal e 
verbal, pontuação (ponto final, 
ponto de exclamação, ponto de 
interrogação, vírgulas em 
enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o 
caso. 

Utilização de 
tecnologia di-
gital 

Edição e pu-
blicação de 
textos 

 
(EF15LP08.) Utilizar software, 
inclusive programas de edição 
de texto, para editar e publicar 
os textos produzidos (folhetos 
com orientações sobre ques-
tões/ problemas locais, guias, 
pesquisas sobre povos/gru-
pos, entre outros próximos da 
realidade/ necessidade dos 
estudantes), explorando os 
recursos multissemióticos dis-
poníveis, individualmente ou 
com ajuda do professor. 

  
Construção do 
sistema alfabé-
tico/ estabeleci-
mento de re-
lações anafóri-
cas na referen-
ciação e cons-
trução da coe-
são 

Recurso de 
referenciação/ 
coesão/ ar-
ticuladores de 
sentido 

 
(EF35LP08.) Utilizar, ao 
produzir um texto, recursos de 
referenciação (por subs-
tituição lexical ou por prono-
mes pessoais, possessivos e 
demonstrativos), vocabulário 
apropriado ao gênero, recur-
sos de coesão pronominal 
(pronomes anafóricos) e 
articuladores de relações de 
sentido (tempo, causa, opo-
sição, conclusão, compara-
ção), com nível suficiente de 
informatividade, que contri-
buem para a construção de 
sentidos dos textos. 
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Planejamento 
de texto/ Pro-
gressão temá-
tica e para-
grafação 

 
Planejamento 
de texto/ pro-
gressão temá-
tica e paragra-
fação 

 
(EF35LP09.) Organizar o texto 
em unidades de sentido, 
dividindo-o em parágrafos, 
atentando para pertinência 
temática, progressão, segundo 
as normas gráficas e de acordo 
com as características do 
gênero textual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Campo da 
vida  

pública 

 
Escrita colabo-
rativa 

 
Planejamento/ 
produção/ 
reescrita de 
textos 

(EF04LP16.) Planejar e 
produzir notícias sobre fatos 
ocorridos no universo escolar, 
na comunidade local, em meios 
digitais ou impressos, para o 
jornal ou mural da escola, 
noticiando os fatos e seus atores 
e comentando decorrências, de 
acordo com as convenções do 
gênero notícia e considerando 
a situação comunicativa: (os 
interlocutores (quem escreve 
/para quem escreve); a fina-
lidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular; o suporte 
(qual é o portador do texto); a 
linguagem, organização e forma 
do texto) e o tema/ assunto do 
texto, atentando para sua 
funcionalidade e a veracidade 
dos fatos. 

 
Estrutura tex-
tual argumen-
tativa 

 
(EF35LP15.) Opinar e 
defender de forma respeitosa, 
ponto de vista sobre tema 
polêmico, relacionado a 
situações vivenciadas na 
escola e/ou na comunidade, 
utilizando registro formal e 
estrutura adequada à argu-
mentação, considerando a 
situação comunicativa, o 
tema/assunto do texto. 

  
Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Produção de 
texto 

 
Planejamento/
produção e 
reescrita tex-
tual 

 
(EF04LP21.) Planejar e pro-
duzir textos sobre temas de 
interesse, com base em 
resultados de observações e 
pesquisas em fontes de 
informações impressas ou 
eletrônicas, incluindo, quando 
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pertinente, imagens, gráficos, 
infográficos ou tabelas simples, 
considerando a situação 
comunicativa: (os interlocu-
tores (quem  escreve/para quem  
escreve); a finalidade ou o 
propósito (escrever para quê); 
a circulação (onde o texto vai 
circular; o suporte (qual é o 
portador do texto); a lingua-
gem, organização e forma do 
texto)e o tema/assunto do 
texto. 

 
 
 
 
 

Campo 
artístico- 
literário 

 
Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

Estrutura narra-
tiva 

 
(EF35LP25.) Criar narrativas 
ficcionais, com certa auto-
nomia, utilizando detalhes 
descritivos (de personagens, de 
sentimentos, de cenas, espa-
ços/ambientes, dentre outros 
aspectos descritivos), sequên-
cias de eventos e imagens 
apropriadas para sustentar o 
sentido do texto, e marcadores 
de tempo, espaço e de fala de 
personagens. 

 
Produção de 
gêneros com 
estrutura 
narrativa 

(EF35LP26.) Ler e escrever, 
com certa autonomia, narra-
tivas ficcionais que apresen-
tem cenários e personagens, 
observando os elementos da 
estrutura narrativa: enredo, 
tempo, espaço, personagens, 
narrador e a construção do 
discurso indireto e discurso 
direto, inferindo seus efeitos de 
sentidos. 

 
 

Análise 
Linguís-

tica/ 
Semiótica 
(ortografi-

zação) 

Todos os 
campos de 

atuação 

Construção do 
sistema 
alfabético e da 
ortografia 

 
Uso do dicio-
nário em ativi-
dades de leitu-
ra e escrita 

 
(EF35LP12.) Recorrer, em 
atividades de leitura e escrita, 
ao dicionário e/ou outro recurso 
digital, para esclarecer dúvida 
sobre a escrita de palavras, 
especialmente no caso de 
palavras com relações 
irregulares fonema-grafema. 

 
Ortografia/ 
emprego da  
letra h 

 
(EF35LP13.) Memorizar e 
empregar a grafia de palavras de 
uso frequente nas quais as 
relações fonema-grafema são 
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irregulares e com h inicial que 
não representa fonema. 

   
Morfologia 

 
Pronomes co-
mo recurso co-
esivo anafóri-
co/construção
de sentido 

(EF35LP14.) Identificar em 
textos e usar na produção 
textual pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos, 
como recurso coesivo ana-
fórico, visando à construção de 
sentidos dos textos lidos e 
escritos. 

 
Construção 
do sistema 
alfabético e 
da ortografia 

 
Reflexão sobre 
a escrita/corres-
pondência fo-
nema grafema 

(EF04LP01.) Ler e grafar 
palavras, refletindo sobre a 
escrita, utilizando regras de 
correspondência fonema-
grafema regulares diretas e 
contextuais, em atividades de 
produção textual. 

 
Reflexão sobre 
a escrita 

(EF04LP02.) Ler, escrever e 
refletir sobre a   grafia correta de 
palavras com sílabas VSV 
(vogal + semivogal) CVSV 
(consoante, vogal + semivogal) 
em casos nos quais a 
combinação VSV (ditongo) é 
reduzida na língua oral (ai, ei, 
ou), em atividades de produção 
textual. 

 
Conhecimento 
do alfabeto do 
português do 
Brasil/Ordem 
alfabética/  
Polissemia 

 
Polissemia (EF04LP03.) Localizar pala-

vras no dicionário para 
esclarecer significados, re-
conhecendo o significado mais 
plausível para o contexto que 
deu  origem à consulta. 

 
Pontuação 

 
Pontuação 

 
(EF04LP05.) Identificar a 
função na leitura e usar, 
adequadamente, na escrita 
ponto final, de interrogação, de 
exclamação, dois-pontos e 
travessão em diálogos 
(discurso direto), vírgula em 
enumerações e em separação 
de vocativo e de aposto, 
atentando para os efeitos de 
sentido produzidos pelo uso no 
texto. 
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Morfologia 

 
Concordância 
verbal/ 
Produção de 
sentido 

 
(EF04LP06.) Identificar em 
textos e usar na produção 
textual a concordância entre 
substantivo ou pronome 
pessoal e verbo (concordância 
verbal), adequando à produção 
de sentido do gênero. 

  
 
 
 
 
 

Campo 
artístico- 
literário 

 
Formas de 
composição 
de  narrativas 

 
Estrutura narra-
tiva 

 
(EF35LP29.) Identificar, em 
narrativas, cenário, perso-
nagem central, conflito gera-
dor, resolução e o ponto de 
vista, diferenciando narrativas 
em primeira e terceira pessoas. 

 
Discurso dire-
to e  indireto 

 
Discurso direto 
e indireto 

 
(EF35LP30.) Diferenciar dis-
curso indireto e discurso direto, 
determinando o efeito de 
sentido de verbos de enun-
ciação e explicando o uso de 
variedades linguísticas no 
discurso direto, quando for o 
caso, e sua relevância na 
construção de sentidos dos 
textos. 

Forma de 
composição 
de textos 
dramáticos 

 
Forma de com-
posição de tex-
tos dramáticos 

 
(EF04LP27.) Identificar, em 
textos dramáticos, marca-
dores das falas das persona-
gens e de cena, em atividade de 
leitura e dramatização de 
textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função social 
e comunicativa 
dos textos 

 
 (EF15LP01.) Identificar a função 
social de textos que circulam no 
cotidiano, nas mídias impressa, 
de massa e digital, reconhe-
cendo para que foram 
produzidos, onde circulam, 
quem os produziu, a quem se 
destinam e que os gêneros 
possuem funções sociais 
relacionadas aos campos de 
atuação nos quais circulam. 
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Leitura/ 
escuta 

(comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

 
Estratégia de 
leitura 

 
Expectativas e 
pressuposições 
antecipadoras 
de sentido no 
texto 

 
(EF15LP02.) Estabelecer 
expectativas em relação ao 
texto que vai ler (pressu-
posições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se 
em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de 
produção e recepção desse 
texto, o  gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como 
em saliências textuais, recur-
sos gráficos, imagens, dados 
da própria obra (índice, 
prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências 
realizadas antes e durante a 
leitura de textos, checando a 
adequação das hipóteses 
realizadas. 

 
Informações 
explícitas 

 
(EF15LP03.) Localizar infor-
mações explícitas em 
diferentes gêneros lidos, 
ouvidos e/ou  sinalizados. 

 
Efeito de senti-
do de recursos 
expressivos e 
gráficos 

 
(EF15LP04.) Identificar o efeito 
de sentido produzido pelo uso 
de recursos expressivos e 
gráficos visuais (letra capitular, 
negrito, itálico, som em 
movimento, cores e imagens 
etc.), em textos multisse-
mióticos e multimodais. 

Decodificação/ 
compreensão 
de  leitura 

 
Leitura silenci-
osa/em voz 
alta 

 
(EF35LP01.) Ler, silencio-
samente e, em seguida, em voz 
alta, com autonomia e 
compreensão, textos com nível 
de textualidade   adequado. 

 
Formação do 
leitor 

 
Leitura indivi-
dual/justificati-
va e opinião 
após leitura 

(EF35LP02.) Selecionar livros 
da biblioteca e/ou do cantinho 
de leitura da sala de aula e/ou 
disponíveis em meios digitais 
para leitura individual, justifi-
cando a escolha e compar-
tilhando com os colegas sua 
opinião, após a leitura. 
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Compreensão 

 
Ideia central do 
texto 

 
(EF35LP03.) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 
compreensão global, em textos 
lidos ouvidos e sinalizados. 

 
Estratégia de 
leitura 

Informações 
implícitas 

 
(EF35LP04.) Inferir informa-
ções implícitas em  textos lidos, 
ouvidos e/ou sinalizados. 

 
Inferência 

 
(EF35LP05.) Inferir o sentido 
de palavras ou expressões em 
textos, com base no contexto 
de uso. 

 
Substituição 
lexical/prono-
minal na cons-
trução de 
sentido do 
texto 

 
(EF35LP06.) Recuparar re-
lações entre partes de um texto, 
identificando substituições lexi-
cais (de substantivos por 
sinônimos) ou pronominais 
(uso de pronomes anafóricos – 
pessoais possessivos, demons-
trativos), que contribuem para 
a continuidade e construção de 
sentidos do texto. 

 
Campo da 
vida pública 

 
Compreensão 
em  leitura 

 
Compreensão 
em leitura 

 
(EF04LP14.) Identificar, no 
gênero notícia, fatos, partici-
pantes, local e momento/ 
tempo da ocorrência do fato 
noticiado. 

Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Pesquisa Pesquisa 

 
(EF35LP17.) Buscar e sele-
cionar, com o apoio do pro-
fessor, informações de inte-
resse sobre fenômenos soci-
ais e naturais locais, regionais 
e nacionais, em textos que 
circulam em meios impressos 
ou digitais. 

   

 
Formação 
do leitor 

 
Compreensão 
da dimensão 
lúdica/ estilísti-
cade em textos 
poéticos 

 
(EF15LP15.) Reconhecer que 
os textos literários, tanto em 
verso como em prosa, fazem 
parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua 
diversidade cultural, como 
patrimônio artístico da 
humanidade. 
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Leitura 
colaborativa e 
autônoma 

 
Leitura de 
gêneros com 
estrutura nar-
rativa 

 
(EF15LP16.) Ler em cola-
boração com os colegas e com 
a ajuda do professor e, mais 
tarde, de maneira autônoma, 
textos narrativos de maior porte 
como contos (populares, de 
fadas, acumulativos, de 
assombração etc.) e crônicas, 
atentando para seus aspectos 
linguísticos e   poéticos. 

Formação do 
leitor Literá-
rio/ Leitura 
multissemióti
ca 

Relação texto 
/ilustração/re-
curso gráfico 

 
(EF15LP18.) Relacionar texto 
com ilustrações e outros 
recursos gráficos visando à 
construção de  sentidos do texto. 

 
Formação do 
leitor  literário 

 
Compreensão 

 
(EF35LP21.) Ler e/ou sina-
lizar, de forma autônoma, 
textos literários de diferentes 
gêneros e extensões, inclusive 
aqueles sem ilustrações, de 
autores locais, regionais e 
nacionais, comentando-os e 
estabelecendo preferências 
por gêneros, temas, autores. 

 
Formação do 
leitor literário/ 
Leitura mul-
tissemiótica 

 
Verbos de e-
nunciação/mar-
cas linguísticas 

 
(EF35LP22.) Perceber diálo-
gos em textos narrativos, 
observando o efeito de sentido 
de verbos de enunciação, 
marcas linguísticas e, se for o 
caso, o uso de variedades 
linguísticas no discurso direto, 
e sua relevância para a 
construção de sentidos dos 
textos. 

   
Textos 
dramáticos 

 
Textos 
dramáticos 

 
(EF35LP24.) Identificar fun-
ções do texto dramático 
(escrito para ser encenado) e 
sua organização por meio de 
diálogos entre personagens e 
marcadores das falas das 
personagens e  de cena e a 
relevância desses aspectos 
para a construção de sentido. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Escuta 
atenta 

 
Escuta atenta 
com  interação 

 
(EF15LP10.) Escutar/visua-
lizar, com atenção, falas de 
professores e colegas, for-
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Oralidade 

 
 
 
 
 
 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

mulando perguntas perti-
nentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário. 

 
Características 
da conversação 
espontânea 

 
Conversação 
espontânea 

 
(EF15LP11.) Reconhecer 
características da conversação 
espontânea presencial, respei-
tando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, 
durante a conversação, for-
mas adequadas de trata-
mento, de acordo com a 
situação e a posição do 
interlocutor. 

 
Aspectos 
não linguís-
ticos (para-
linguísticos) 
no ato da 
fala 

 
Aspectos não 
linguísticos no 
ato de fala 

 
(EF15LP12.) Atribuir signifi-
cado a aspectos não linguís-
ticos (paralinguísticos) ob-
servados na fala, como dire-
ção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de 
concordância ou discordân-
cia), expressão corporal, tom 
de voz, em situação 
comunicativa. 

 
Relato oral/ 
Registro for-
mal e   infor-
mal 

 
Finalidades 
da interação 
oral 

 
(EF15LP13.) Identificar fina-
lidades da interação oral em 
diferentes contextos comuni-
cativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências etc.). 

 
Forma de 
composição 
de gêneros 
orais 

 
Planejamento 
e produção de 
gêneros orais 

 
(EF35LP10.) Identificar, pla-
nejar e produzir gêneros 
textuais orais, utilizados em 
diferentes situações e con-
textos comunicativos e suas 
características linguístico-
expressivas e composicionais 
(conversação espontânea, 
debate seminários, aulas 
expositivas, conversação tele-
fônica, entrevistas pessoais, 
entrevistas no rádio ou na TV, , 
noticiário de rádio e TV, 
narração  de jogos esportivos no 
rádio e TV, aula, debate etc.). 

  
Campo da 
vida  pública 

 
Planejamento 
e  produção 

 
Planejamento/
produção de 

 
(EF04LP17.) Produzir jornais 
radiofônicos ou televisivos e 
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gêneros da 
oralidade 

entrevistas veiculadas em 
rádio, TV e na internet, 
orientando-se por roteiro ou 
texto e demonstrando conhe-
cimento dos gêneros jornal 
falado/ televisivo e entrevista. 

 
Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Escuta de 
textos  orais 

 
Escuta atenta/ 
respeitosa e 
interativa 

 
(EF35LP18.) Escutar, com 
atenção respeito, apresenta-
ções de trabalhos realizadas 
por colegas, formulando per-
guntas pertinentes a temas 
sociais locais/ regionais/ na-
cionais relevantes e soli-
citando esclarecimentos, 
sempre que necessário, vi-
sando à construção de sentidos 
a partir de textos orais. 

 
Compreensão 
de  textos orais 

 
Ideia central 
em gêneros  da 
oralidade 

 
(EF35LP19.) Recuperar as 
ideias principais em situações 
formais de escuta de 
exposições, apresentações e 
palestras, com foco em 
temáticas sociais, regionais e 
nacionais. 

 
Planejamento 
de texto oral 
Exposição oral 

 
Exposição de 
trabalho e 
pesquisa 

 
(EF35LP20.) Expor, oral-
mente, trabalhos ou pesquisas 
escolares, em sala de aula, 
atentando para as especi-
ficidades desses gêneros, com 
apoio de recursos multisse-
mióticos (imagens, diagrama, 
tabelas etc.), orientando-se por 
roteiro escrito, planejando o 
tempo de fala e adequando a 
linguagem à situação comu-
nicativa. 

Campo 
artístico- 
literário 

 
Contagem 
de  histórias 

 
Reconto de 
gêneros literá-
rios 

 
(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos  literários, 
nacionais e regionais lidos ou 
sinalizados pelo professor ou 
pelo próprio estudante. 
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Produção 
de textos 
(escrita 

comparti-
lhada e 

autônoma) 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

 
Planejamento 
de  texto 

 
Planejamento/
produção/ 
reescrita 
textual/ 
situação comu-
nicativa 

 
(EF15LP05.) Planejar, com a 
ajuda do professor, o texto que 
será produzido, considerando a 
situação comunicativa: (os 
interlocutores (quem escreve/ 
para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito 
(escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai 
circular; o suporte (qual é o 
portador do texto); a lingua-
gem, organização e forma do 
texto e seu tema), pesquisando 
em meios impressos ou 
digitais, sempre que for 
preciso, informações neces-
sárias à produção do texto, 
organizando em tópicos os 
dados e as fontes pesquisadas. 

   
Revisão de 
textos 

 
Releitura/revi-
são/reescrita 
textual 

 
(EF15LP06.) Reler e revisar o 
texto produzido, indivi-
dualmente ou com a ajuda do 
professor e a colaboração dos 
colegas, para ajustá-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e 
pontuação, visando aos efei-
tos de sentido pretendidos. 

 
Edição de 
textos 

 
Edição de texto 

 
(EF15LP07.) Editar a versão 
final do texto, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda 
do professor, ilustrando, 
quando for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital. 

 
Construção 
do sistema 
alfabético/ 
Convenções 
da escrita 

 
Convenções da 
escrita 

 
(EF35LP07.) Utilizar, ao pro-
duzir um texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais, tais 
como ortografia, regras básicas 
de concordância nominal e 
verbal, pontuação (ponto final, 
ponto de exclamação, ponto de 
interrogação, vírgulas em 
enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o 
caso. 
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Utilização de 
tecnologia di-
gital 

 
Edição e pu-
blicação de 
textos 

 
(EF15LP08.) Utilizar software, 
inclusive programas de edição 
de texto, para editar e publicar 
os textos produzidos (folhetos 
com orientações sobre ques-
tões/ problemas locais, guias, 
pesquisas sobre povos/ 
grupos, entre outros próximos 
da realidade/ necessidade dos 
estudantes), explorando os 
recursos multissemióticos 
disponíveis, individualmente ou 
com ajuda do professor. 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético/ esta-
belecimento 
de relações 
anafóricas na 
referenciação 
e construção 
da coesão 

Recurso de 
referenciação/
coesão/ arti-
culadores de 
sentido 

 
(EF35LP08.) Utilizar, ao pro-
duzir um texto, recursos de 
referenciação (por substitui-
ção lexical ou por pronomes 
pessoais, possessivos e 
demonstrativos), vocabulário 
apropriado ao gênero, recursos 
de coesão pronominal (prono-
mes anafóricos) e articuladores 
de relações de sentido (tempo, 
causa, oposição, conclusão, 
com-paração), com nível 
suficiente de informatividade, 
que contribuem para a 
construção de sentidos dos 
textos. 

  
Planejamento 
de texto/ Pro-
gressão temá-
tica e paragra-
fação 

 
Planejamento
de texto/ Pro-
gressão temá-
tica e paragra-
fação 

 
(EF35LP09.) Organizar o texto 
em unidades de sentido, 
dividindo-o em parágrafos, 
atentando para pertinência 
temática, progressão, segundo 
as normas gráficas e de acordo 
com as características do 
gênero textual. 

Campo da 
vida  

pública 

 
Escrita 
colaborativa 

Planejamento/
produção/ re-
escrita de tex-
tos 

(EF04LP16.) Planejar e 
produzir notícias sobre fatos 
ocorridos no universo escolar, 
na comunidade local, em meios 
digitais ou impressos, para o 
jornal ou mural da escola, 
noticiando os fatos e seus atores 
e comentando decorrências, de 
acordo com as convenções do 
gênero notícia e considerando 
a situação comunicativa: (os 
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interlocutores (quem escre-
ve/para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito 
(escrever para quê); a circu-
lação (onde o texto vai 
circular; o suporte (qual é o 
portador do texto); a lingua-
gem, organização e forma do 
texto) e o tema/assunto do 
texto, atentando para sua 
funcionalidade e a veracidade 
dos fatos. 

 
Campo da 
vida  pública 

 
Escrita 
colaborativa 

 
Estrutura tex-
tual argumen-
tativa 

 
(EF35LP15.) Opinar e de-
fender de forma respeitosa, 
ponto de vista sobre tema 
polêmico, relacionado a 
situações vivenciadas na es-
cola e/ou na comunidade, 
utilizando registro formal e 
estrutura adequada à argu-
mentação, considerando a 
situação comunicativa, o 
tema/assunto do texto. 

 
 
 

Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Produção de 
texto 

 
Planejamento/
produção e  re-
escrita textual 

 
(EF04LP21.) Planejar e pro-
duzir textos sobre temas de 
interesse, com base em 
resultados de observações e 
pesquisas em fontes de 
informações impressas ou 
eletrônicas, incluindo, quando 
pertinente, imagens, gráficos, 
infográficos  ou tabelas simples, 
considerando a situação 
comunicativa: (os interlocu-
tores (quem escreve/ para 
quem escreve); a finalidade ou 
o  propósito (escrever para 
quê); a circulação (onde o texto 
vai circular; o suporte (qual é o 
portador do  texto); a lin-
guagem, organização e forma 
do texto) e o tema/assunto do 
texto. 

  
 

Campo 
artístico- 
literário 

 
Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

Estrutura narra-
tiva 

 
(EF35LP25.) Criar narrativas 
ficcionais, com certa autono-
mia, utilizando detalhes 
descritivos (de personagens, de 
sentimentos, de cenas, 
espaços/ambientes, dentre 
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outros aspectos descritivos), 
sequências de eventos e 
imagens apropriadas para 
sustentar o sentido do texto, e 
marcadores de tempo, espaço 
e de fala de personagens. 

 
Produção de 
gêneros com 
estrutura nar-
rativa 

 
(EF35LP26.) Ler e escrever, 
com certa autonomia, narra-
tivas ficcionais que apresen-
tem cenários e personagens, 
observando os elementos da 
estrutura narrativa: enredo, 
tempo, espaço, personagens, 
narrador e a construção do 
discurso indireto e discurso 
direto, inferindo seus efeitos de 
sentidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análise 
Linguís-

tica/ 
Semiótica 
(ortografi-

zação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos os 

campos de 
atuação 

 
Construção 
do sistema 
alfabético e 
da ortografia 

 
Uso do dicio-
nário em ativi-
dades de leitu-
ra e escrita 

 
(EF35LP12.) Recorrer, em 
atividades de leitura e escrita, 
ao dicionário e/ou outro recurso 
digital, para esclarecer dúvida 
sobre a escrita de palavras, 
especialmente no caso de 
palavras com relações 
irregulares fonema-grafema. 

 
Ortografia/ 
emprego da  
letra h 

 
(EF35LP13.) Memorizar e 
empregar a grafia de palavras 
de uso frequente nas quais as 
relações fonema-grafema são 
irregulares e com h inicial que 
não representa fonema. 

Morfologia 
 
Pronomes co-
mo recurso co-
esivo anafóri-
co/construção
de  sentido 

 
(EF35LP14.) Identificar em 
textos e usar na produção 
textual pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos, 
como recurso coesivo anafó-
rico, visando à construção de 
sentidos dos textos lidos e 
escritos. 

 
Construção 
do sistema 
alfabético e  da 
ortografia 

 
Reflexão sobre 
a escrita/  
Correspondên-
cia fonema-
grafema 

 
(EF04LP01.) Ler e grafar 
palavras, refletindo sobre a 
escrita, utilizando regras de 
correspondência fonema-
grafema regulares diretas e 
contextuais, em atividades de 
produção textual. 



 

487 
 

 

Construção 
do sistema 
alfabético e 
da ortografia 

Reflexão sobre 
a escrita 

 
(EF04LP02.) Ler, escrever e 
refletir sobre a grafia correta de 
palavras com sílabas VSV 
(vogal + semivogal) CVSV 
(consoante, vogal + semivogal) 
em casos nos quais a 
combinação VSV (ditongo) é 
reduzida na língua oral (ai, ei, 
ou), em atividades de produção 
textual. 

  
Conhecimento 
do alfabeto do 
português do 
Brasil/Ordem 
alfabética/ 
Polissemia 

 
Polissemia 

 
(EF04LP03.) Localizar pala-
vras no dicionário para 
esclarecer significados, re-
conhecendo o significado mais 
plausível para o contexto que 
deu origem à consulta. 

 
Pontuação 

 
Pontuação 

 
(EF04LP05.) Identificar a 
função na leitura e usar, 
adequadamente, na escrita 
ponto final, de interrogação, de 
exclamação, dois-pontos e 
travessão em diálogos 
(discurso direto), vírgula em 
enumerações e em separação 
de vocativo e de aposto, 
atentando para os efeitos de 
sentido produzidos pelo uso no 
texto. 

 
Morfologia 

 
Concordância 
verbal/ produ-
ção de sentido 

 
(EF04LP06.) Identificar em 
textos e usar na produção 
textual a concordância entre 
substantivo ou pronome .ssoal 
e verbo (concordância verbal), 
adequando à produção de 
sentido do gênero produzido. 

 
Campo da 
vida  pública 

 
Forma de 
composição 
dos   textos 

 
Composição de 
gêneros 

 
(EF35LP16.) Identificar e 
reproduzir, em notícias, 
manchetes, slides e corpo de 
notícias simples para público 
infantil e cartas de reclamação 
(revista infantil), digitais e 
impressos, a formatação e 
diagramação específica de 
cada um desses gêneros, 
inclusive em suas versões 
orais. 
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(EF04LP24.) Identificar, pro-
duzir e reproduzir, em formato, 
tabelas, diagramas e gráficos 
em relatórios de observação e 
pesquisa, como forma de 
apresentação de dados e 
informações. 

Campo 
artístico- 
literário 

 
Discurso di-
reto e indireto 

 
Discurso direto 
e indireto 

 
(EF35LP30.) Diferenciar dis-
curso indireto e discurso direto, 
determinando o efeito de 
sentido de verbos de 
enunciação e explicando o uso 
de variedades linguísticas no 
discurso direto, quando for o 
caso e sua relevância na 
construção de sentidos dos 
textos. 

Forma de 
composição 

de textos 
dramáticos 

Forma de 
composição 
de  textos 
dramáticos 

(EF04LP27.) Identificar, em 
textos dramáticos, marcado-
res das falas das personagens 
e de cena, em atividade de 
leitura e dramatização de 
textos. 

 
 

2.8.6 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA PORTUGUESA: 5º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO 

PRÁTICAS  
DE 

LINGUAGEM 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

CRITÉRIOS 
DE 

AVALIAÇÃO 

CONTEÚDOS HABILIDADES 

 

 
Leitura/ 
escuta 

(comparti- 
lhada e 

autônoma) 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função social 
e comunicativa 
dos textos 

 
(EF15LP01.) Identificar a 
função social de textos que 
circulam no cotidiano, nas 
mídias impressa, de massa e 
digital, reconhecendo para 
que foram produzidos, onde 
circulam, quem os produziu 
e a quem se destinam e que 
os gêneros possuem 
funções sociais relacionadas 
aos campos de atuação nos 
quais circulam. 
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Estratégia de 
leitura 

 
Expectativas e 
pressuposições 
antecipadoras 
de sentido no 
texto 

 
(EF15LP02.) Estabelecer 
expectativas em relação ao 
texto que vai ler (pressu-
posições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da 
função social do texto), 
apoiando-se em seus co-
nhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e 
recepção desse texto, o  
gênero, o suporte e o 
universo temático, bem 
como em saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), 
confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes 
e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 

 
Estratégia de 
leitura 

 
Informações 
explícitas 

 
(EF15LP03.) Localizar infor-
mações explícitas em 
diferentes gêneros lidos, 
ouvidos e/ou sinalizados. 

 
Efeito de senti-
do de recurso 
expressivo e 
gráfico 

 
(EF15LP04.) Identificar o 
efeito de sentido produzido 
pelo uso de recursos expre-
ssivos e gráfico-visuais (letra 
capitular, negrito, itálico, 
som em movimento, cores e 
imagens etc.), em textos 
multissemióticos e multi-
modais. 

Decodificação/ 
compreensão 
de   leitura 

 
Leitura silen-
ciosa/ em voz 
alta 

 
(EF35LP01.) Ler, silenciosa-
mente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e 
compreensão, textos com 
nível de textualidade ade-
quado. 

   
Formação de 
leitor 

 
Leitura indivi-
dual/justificati-
va e opinião 
após leitura 

 
(EF35LP02.) Selecionar li-
vros da biblioteca e/ou do 
cantinho de leitura da sala 
de aula e/ou disponíveis em 
meios digitais para leitura 
individual, justificando a 
escolha e compartilhando 
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com os colegas sua opinião, 
após a leitura. 

 
Compreensão 

 
Ideia central do 
texto 

 
(EF35LP03.) Identificar a 
ideia central do texto, de-
monstrando compreensão 
global, em textos lidos 
ouvidos e sinalizados. 

 
 
 
 
Estratégia de 
leitura 

Informações 
implícitas 

 
(EF35LP04.) Inferir informa-
ções implícitas em textos 
lidos, ouvidos e/ou 
sinalizados. 

 
Inferência 

 
(EF35LP05.) Inferir o sen-
tido de palavras ou 
expressões em textos, com 
base no contexto de  uso. 

 
Substituição 
lexical/pronom
inal na  
construção de 
sentido do 
texto 

 
(EF35LP06.) Recuparar re-
lações entre partes de um 
texto, identificando substitui-
ções lexicais (de substantivos 
por sinônimos) ou prono-
minais (uso de pronomes 
anafóricos – pessoais, pos-
sessivos, demonstrativos), 
que contribuem para a 
continuidade e construção 
de sentidos do texto 

Campo da 
vida 

cotidiana 

 
Compreensão 
em  leitura 

 
Leitura de tex-
tos instrucio-
nais de acordo 
com as con-
venções 

 
(EF05LP09.) Ler, com auto-
nomia, textos instrucionais 
de regras de jogo, dentre 
outros gêneros de sequên-
cia injuntiva, do campo da 
vida cotidiana, de acordo 
com as convenções, consi-
derando a situação comuni-
cativa e a finalidade do 
gênero. 

 
Leitura de ima-
gens em nar-
rativas visuais 

 
Construção de 
sentidos de 
histórias em 
quadrinhos e 
tirinhas 

 

(EF15LP14.) Construir o 
sentido de histórias em qua-
drinhos e tirinhas, relacio-
nando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráfi-
cos (tipos de balões, de 
letras, onomatopeias, ex-
pressões faciais, cores, pro-
porção, profundidade, brilho, 
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posição das personagens, 
dentre outros recursos), 
destacando semelhanças e 
diferenças entre os gêneros. 

 
Campo 

das 
práticas 

de 
 estudo 

 
Compreensão 
em  leitura 

 
Leitura de ver-
betes impres-
sos ou digitais 

 

(EF05LP22.) Ler verbetes 
de dicionário impresso/ on-
line, identificando a estru-
tura, as  informações grama-
ticais (significado de 
abreviaturas) e as informa-
ções semânticas de forma 
contextualizada. 

   
Imagens ana-
líticas em tex-
tos 

 
Comparar e a-
nalisar informa-
ções apresen-
tadas em gráfi-
cos ou tabelas 

(EF05LP23.) Comparar e 
analisar informações apre-
sentadas em gráficos ou 
tabelas. 

 
 
 
 
 
 
 

Campo 
artístico- 
literário 

Formação do 
leitor  literário 

 
Compreensão
da dimensão 
lúdica/estilísti-
ca de textos 
em verso e 
prosa 

(EF15LP15.) Reconhecer 
que os textos literários, tanto 
em verso como em prosa, 
fazem parte do mundo do 
imaginário e apresentam 
uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando- 
os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade. 

 
Leitura colabo-
rativa e autô-
noma 

 
Leitura de gê-
neros com  es-
trutura nar-
rativa 

 

(EF15LP16.) Ler, em cola-
boração com os colegas e 
com a ajuda do professor e, 
mais tarde, de maneira 
autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 
(populares, de fadas, acu-
mulativos, de assombração 
etc.) e crônicas, atentando 
para seus aspectos linguís-
tico- estilísticos. 

 
Apreciação 
estética/Estilo 

 
Apreciação de 
poemas visu-
ais e concretos 

(EF15LP17.) Apreciar e 
comentar poemas visuais e 
concretos, compreendendo 
os efeitos de sentido criados 
pelo formato do texto na 
página, distribuição e diagra-
mação das letras, pelas 
ilustrações e por outros 
efeitos visuais. 
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Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

Relação texto/ 
ilustração/recur
sos gráficos 

(EF15LP18.) Relacionar tex-
to com ilustrações e outros 
recursos gráficos visando à 
construção de sentidos do 
texto. 

 
 
 
 
 

Oralidade 

 
 
 
 

Todos 
os 

campos 
de 

atuação 

 
Oralidade públi-
ca/Intercâmbio 
conversacional 
em sala de aula 

 
Intercâmbio 
oral 

 

(EF15LP09.) Expressar-se 
em situações de intercâmbio 
oral (exposição de resul-
tados de pesquisas, parti-
cipação em debates, apre-
sentação de livros lidos, 
apresentar poemas em 
saraus, oralização de textos 
produzidos para programa 
de rádio, de textos regionais 
dentre outros), com clareza, 
preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlo-
cutor e usando a palavra 
com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo ade-
quado. 

Escuta atenta Escuta/intera-
ção atenta 

(EF15LP10.) Escutar/visuali-
zar, com atenção, falas de 
professores e colegas, formu-
lando perguntas pertinentes 
ao tema e solicitando  esclare-
cimentos sempre que neces-
sário. 

  
Características 
da conversa-
ção espontâ-
nea 

 
Características
da conversação 
espontânea 

(EF15LP11.) Reconhecer 
características da conversa-
ção espontânea presencial, 
res.itando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, 
durante a conversação, for-
mas adequadas de trata-
mento de acordo com a 
situação e a posição do 
interlocutor. 

 
Aspectos não 
linguísticos 
(paralinguísti-
cos) no  ato da 
fala 

 
Atribuição de 
significados de 
aspectos não 
linguísticos 

(EF15LP12.) Atribuir signifi-
cado a aspectos não linguís-
ticos (paralinguísticos) ob-
servados na fala, como dire-
ção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de 
concordância ou discordân-
cia), expressão corporal, 
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tom de voz em situações 
comunicativas. 

 
Relato oral/ 
Registro for-
mal e informal 

 
Finalidade da 
interação oral 

 
(EF15LP13.) Identificar fina-
lidades da interação oral em 
diferentes contextos comuni-
cativos (solicitar informa-
ções, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiên-
cias etc.). 

 
Campo 

das 
práticas 

de  
estudo e 
pesquisa 

 
Escuta de 
textos  orais 

 
Escuta atenta 
interativa e 
respeitosa 

 
(EF35LP18.) Escutar, com 
atenção respeito, apresenta-
ções de trabalhos realizadas 
por colegas, formulando 
perguntas pertinentes a te-
mas sociais locais/regio-
nais/nacionais relevantes e 
solicitando esclarecimentos, 
sempre que necessário, 
visando à construção de 
sentidos a partir de textos 
orais. 

 
 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Contagem de 
histórias 

 
Reconto de 
gêneros literá-
rios 

 
(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, 
nacionais e regionais (con-
tos, cordéis, cantigas, par-
lendas) lidos ou sinalizados 
pelo professor ou pelo 
próprio  estudante. 

 
Declamação Declamação de 

poemas 

 
(EF35LP28.) Declamar poe-
mas, preferencialmente da 
cultura local, regional e 
periférica (representativos e 
vivos nas culturas locais), 
com entonação, postura e 
interpretação adequada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planejamento 
de  texto 

Planejamento/
produção/ re-
escrita textual/ 
situação dis-
cursiva 

(EF15LP05.) Planejar, com 
a ajuda do professor, o texto 
que será produzido, consi-
derando a situação comuni-
cativa: (os interlocutores 
(quem escreve/para quem 
escreve); a finalidade ou o 
propósito (escrever para 
quê); a circulação (onde o 
texto vai circular; o suporte 
(qual é o portador do texto); 



 

494 
 

 

 
 

Produção 
de textos 
(escrita 
comparti-
lhada e 
autônoma) 

 
 
 

Todos 
os 

campos 
de 

atuação 

a linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema), 
pesquisando em meios im-
pressos ou digitais, sempre 
que for preciso, informações 
necessárias à produção do 
texto, organizando em 
tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas. 

 
Revisão de 
textos 

 
Releitura/ 
revisão/ 
reescrita 
textual 

(EF15LP06.) Reler e revisar 
o texto produzido, indivi-
dualmente ou com a ajuda 
do professor e a colaboração 
dos colegas, para ajustá-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e 
pontuação, visando aos 
efeitos de sentidos preten-
didos. 

 
Edição de 
texto 

 
Edição final de 
textos 

(EF15LP07.) Editar a versão 
final do texto, em colabo-
ração com os colegas e 
com a ajuda do professor, 
ilustrando, quando for o 
caso, em  suporte adequado, 
manual ou digital. 

 
Utilização da 
tecnologia di-
gital 

 
Utilização da 
tecnologia digi-
tal/exploração 
dos recursos 
multissemióti-
cos 

(EF15LP08.). Utilizar soft-
ware, inclusive   programas 
de edição de texto, para 
editar e publicar os textos 
produzidos (folhetos com 
orientações sobre questões/ 
problemas locais, guias, 
pesquisas sobre povos/ 
grupos, entre outros próxi-
mos realidade/necessidade 
dos estudantes), explorando 
os recursos multissemióticos 
disponíveis, individualmente 
e/ou com colaboração de 
colegas e do professor. 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético/ con-
venções da 
escrita 

 
Convenções da 
escrita 

 
(EF35LP07.) Utilizar, ao pro-
duzir um texto, conheci-
mentos linguísticos e grama-
ticais, tais como ortografia, 
regras básicas de concor-
dância nominal e verbal, 
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pontuação (ponto final, pon-
to de  exclamação, ponto de 
interrogação, vírgulas em 
enumerações) e pontuação 
do discurso direto, quando 
for o caso. 

  
Construção 
do sistema 
alfabético/ es-
tabelecimento 
de relações 
anafóricas na 
referenciação 
e construção 
da coesão 

 
Referenciação/
coesão/ articu-
ladores de sen-
tido 

(EF35LP08.) Utilizar, ao 
produzir um texto, recursos 
de referenciação (por subs-
tituição lexical ou por prono-
mes pessoais, possessivos 
e demonstrativos), vocabu-
lário apropriado ao gênero, 
recursos de coesão prono-
minal (pronomes anafóricos) 
e articuladores de relações 
de sentido (tempo, causa, 
oposição, conclusão, com-
paração), com nível suficien-
te de informatividade, que 
contribuem para a constru-
ção de sentidos dos textos. 

Planejamento 
de texto/ Pro-
gressão temá-
tica e paragra-
fação 

Paragrafação (EF35LP09.) Organizar o 
texto em unidades de sen-
tido, dividindo-o em parágra-
fos, atentando para pertinên-
cia temática, progressão, 
segundo as normas gráficas 
e de acordo com as 
características do gênero 
textual. 

 
 
 
 
 
 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Escrita autô-
noma e com-
partilhada 

Estrutura narra-
tiva 

 
(EF35LP25.) Criar narrati-
vas ficcionais, com certa 
autonomia, utilizando deta-
lhes descritivos (de perso-
nagens, de sentimentos, de 
cenas, espaços/ambientes, 
dentre outros aspectos des-
critivos), sequências de 
eventos e imagens apro-
priadas para sustentar o 
sentido do texto, e marca-
dores de tempo, espaço e de 
fala de personagens. 

 
Produção de 
gêneros com 
estrutura nar-
rativa 

 
(EF35LP26.) Ler e escrever, 
com certa autonomia, narra-
tivas ficcionais que apresen-
tem cenários e persona-
gens, observando os ele-
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mentos da estrutura narra-
tiva: enredo, tempo, espaço, 
personagens, narrador e a 
construção do discurso 
indireto e discurso direto, 
inferindo seus efeitos de 
sentidos. 

 
Escrita autôno-
ma 

 
Leitura de tex-
tos em verso 

 
(EF35LP27.) Ler e escrever, 
com certa autonomia, textos 
em verso de escritores 
locais, regionais e nacionais, 
explorando rimas, sons e 
jogos de palavras, imagens 
poéticas (sentidos figurados) 
e recursos visuais e sonoros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise 
linguística/ 
semiótica 
(Ortografi-
zação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos 
os 

campos 
de 

atuação 

Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

Grafia de cor-
respondências 
regulares con-
textuais e  mor-
fológicas e cor-
respondências 
irregulares 

(EF05LP01.) Grafar pala-
vras utilizando regras de 
correspondência fonema-
grafema regulares contex-
tuais, contextuais e morfo-
lógicas e palavras de uso 
frequente com correspon-
dências irregulares em 
atividades de análise e 
reflexão na produção de 
diferentes gêneros. 

 
Conhecimento 
do alfabeto do 
português do 
Brasil/Ordem 
alfabética/Polis
semia 

 
Polissemia de 
palavras em 
contextos 

(EF05LP02.) Identificar o 
caráter polissêmico das 
palavras (uma mesma pala-
vra com diferentes significa-
dos, de acordo com o 
contexto de uso), comparan-
do o significado de determi-
nados termos utilizados em 
textos nas áreas científicas 
com esses mesmos termos 
utilizados na linguagem 
usual. 

 
Conhecimento 
das diversas 
grafias do alfa-
beto/ Acentua-
ção 

Acentuação 
gráfica 

(EF05LP03.) Acentuar cor-
retamente palavras  oxíto-
nas, paroxítonas e propa-
roxítonas em produção de 
gêneros da oralidade e da 
escrita, dos diversos campos 
de atuação, de forma 
reflexiva, a partir da norma 
padrão. 
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Pontuação 

Distinção de 
sinais de pon-
tuação e seus 
efeitos de sen-
tido 

 
(EF05LP04.) Diferenciar, na 
leitura de textos, vírgula, 
ponto e vírgula, dois-pontos 
e reconhecer, na leitura de 
textos, o efeito de sentido 
que decorre do uso de 
reticências, aspas, parên-
teses. 

 
Morfologia 

 

Identificação  e 
reconhecimen-
to de expres-
sões de presen-
te, passado e 
futuro 

 
(EF05LP05.) Identificar e 
reconhecer a expressão de 
presente, de passado e de 
futuro em  tempos verbais do 
modo indicativo, usados nos 
textos lidos e escritos. 

Construção do 
sistema 
alfabético e da 
ortografia 

 
Uso do dicio-
nário em ativi-
dade e leitura 
e  escrita 

 
(EF35LP12.) Recorrer, em 
atividades de leitura e 
escrita, ao dicionário e/ou 
outro recurso digital, para 
esclarecer dúvida sobre a 
escrita de palavras, 
especialmente no caso de 
palavras com relações 
irregulares fonema-grafema. 

Memorização 
e emprego 
grafia correta 
de palavras 
irregulares 

 
(EF35LP13.) Memorizar e 
empregar a grafia de 
palavras de uso frequente 
nas quais as relações 
fonema-grafema são irregu-
lares e com h inicial que não 
representa fonema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função social 
e comunicativa 
dos textos 

 
(EF15LP01.) Identificar a 
função social de textos que 
circulam no cotidiano, nas 
mídias impressa, de massa e 
digital, reconhecendo para 
que foram produzidos, onde 
circulam, quem os produziu, 
a quem se destinam e que 
os gêneros possuem 
funções sociais relacionadas 
aos campos de atuação nos 
quais circulam. 
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Leitura/escuta 
(compartilhada 
e  autônoma) 

 
Todos 

os 
campos 

de 
atuação 

 
Estratégia de 
leitura 

 
Expectativas e 
pressuposições 
antecipadoras 
de sentido no 
texto 

 
(EF15LP02.) Estabelecer 
expectativas em relação ao 
texto que vai ler (pressu-
posições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da 
função social do texto), 
apoiando-se em seus co-
nhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e 
recepção desse texto, o  
gênero, o suporte e o uni-
verso temático, bem como 
sobre saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confir-
mando antecipações e infe-
rências realizadas antes e 
durante a leitura de textos, 
checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 

 
Informações 
explícitas 

 
(EF15LP03.) Localizar infor-
mações explícitas em 
diferentes gêneros lidos, 
ouvidos e/ou  sinalizados. 

 
Efeito de senti-
do de recurso 
expressivo e 
gráfico 

 
(EF15LP04.) Identificar o 
efeito de sentido produzido 
pelo uso de recursos expres-
sivos e gráfico-visuais (letra 
capitular, negrito, itálico, 
som em movimento, cores e 
imagens etc.), em textos 
multissemióticos e multi-
modais. 

Decodificação/ 
compreensão 
de  leitura 

Leitura 
silenciosa/em 
voz alta 

(EF35LP01.) Ler, silencio-
samente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e 
compreensão, textos com 
nível de textualidade ade-
quado. 

 
Formação de 
leitor 

Leitura indivi-
dual/justificati-
va e opinião 
após leitura 

 
(EF35LP02.) Selecionar li-
vros da biblioteca e/ou do 
cantinho de leitura da sala de 
aula e/ou disponíveis em 
meios digitais para leitura 
individual, justificando a 
escolha e compartilhando 
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com os colegas sua opinião, 
após a leitura. 

   
Compreensão 

 
Ideia central do 
texto 

 
(EF35LP03.) Identificar a 
ideia central do texto, 
demonstrando compreensão 
global, em textos lidos 
ouvidos e sinalizados. 

 
 
 

 
Estratégia de 
leitura 

Informações 
implícitas 

 
(EF35LP04.) Inferir informa-
ções implícitas em textos 
lidos, ouvidos e/ou 
sinalizados. 

 
Inferência 

 
(EF35LP05.) Inferir o sen-
tido de palavras ou 
expressões em textos, com 
base no contexto de  uso. 

 
Substituição 
lexical/prono-
minal na cons-
trução de senti-
do do  texto 

 
(EF35LP06.) Recuparar re-
lações entre partes de um 
texto, identificando substitui-
ções lexicais (de substantivos 
por sinônimos) ou prono-
minais (uso de pronomes 
anafóricos – pessoais, pos-
sessivos, demonstrativos), 
que contribuem para a 
continuidade e construção 
de sentidos do texto. 

 
 
 
 
 
 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Compreensão 
de  leitura 

 
Leitura e com-
preensão de 
gêneros humo-
rísticos/funções 
sociodiscursi-
vas. 

 
(EF05LP10.) Ler, com auto-
nomia, anedotas, piadas e 
cartuns, HQ, meme dentre 
outros gêneros humorísticos, 
do campo da vida cotidiana, 
de acordo com as conven-
ções do gênero e consi-
derando a situação comu-
nicativa e a finalidade do 
texto. 

 
Leitura e audi-
ção de  gêneros 
do campo polí-
tico cidadão/ 
convenções 
do gênero/ 
situações so-
cio comunicati-

 
(EF05LP15.) Ler/assistir, 
com autonomia e criticidade, 
notícias, reportagens, víde-
os em vlogs  argumentativos, 
dentre outros gêneros do 
campo político-cidadão, de 
acordo com as convenções 
dos gêneros, considerando 
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vas a situação comunicativa e a 
finalidade do texto. 

 
Leitura de 
imagens em 
narrativas 
visuais 

 
Construção de 
sentidos de 
histórias em 
quadrinhos 

(EF15LP14.) Construir o sen-
tido de histórias em quadri-
nhos e tirinhas, relacionando 
imagens e palavras e inter-
pretando recursos gráficos 
(tipos de balões, de letras, 
onomatopeias, expressões 
faciais, cores, proporção, 
profundidade, brilho, posição 
das personagens, dentre 
outros recursos), destacando 
semelhanças e diferenças 
entre os gêneros. 

 
Campo 

das 
práticas 

de   
estudo 

 
Compreensão 
de   Leitura 

Compreensão 
de Leitura 

(EF05LP22.) Ler verbetes 
de dicionário impresso/ 
online, identificando a estru-
tura, as  informações grama-
ticais (significado de abre-
viaturas) e as informações 
semânticas de forma contex-
tualizada. 

   
Imagens 
analíticas em 
textos 

Comparar e 
analisar infor-
mações apre-
sentadas em 
gráficos ou ta-
belas 

(EF05LP23.) Comparar e 
analisar informações apre-
sentadas em gráficos ou 
tabelas. 

 
Campo 

das 
práticas 

de  
estudo e 
pesquisa 

 
Pesquisa 

 
Pesquisa so-
bre fenômenos 
sociais e natu-
rais 

 
(EF35LP17.) Buscar e 
selecionar, com o apoio do 
professor, informações de 
interesse sobre fenômenos 
sociais e naturais locais, 
regionais e nacionais, em 
textos que circulam em 
meios impressos ou digitais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formação do 
leitor   literário 

 
Compreensão
da dimensão 
lúdica/estilísti-
ca de textos 
em verso e 
prosa 

 
(EF15LP15.) Reconhecer 
que os textos literários, tanto 
em verso como em prosa, 
fazem parte do mundo do 
imaginário e apresentam 
uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando- 
os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade. 
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Campo 
artístico- 
literário 

 
Leitura cola-
borativa e au-
tônoma 

 
Leitura de gê-
neros com  es-
trutura narra-
tiva 

 
(EF15LP16.) Ler, em cola-
boração com os colegas e 
com a ajuda do professor e, 
mais tarde, de maneira 
autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 
(populares, de fadas, acumu-
lativos, de assombração 
etc.) e crônicas, atentando 
para seus aspectos linguís-
tico- estilísticos. 

Formação do 
leitor/Leitura 
multissemiótica 

Relação texto/ 
ilustração/recur
-sos gráficos 

 
(EF15LP18.) Relacionar tex-
to com ilustrações e outros 
recursos gráficos visando à 
construção de sentidos do 
texto. 

 
Formação do 
leitor  literário 

 
Compreensão 
de textos 
literários 

 
(EF35LP21.) Ler, de forma 
autônoma, textos literários 
de diferentes gêneros e 
extensões, inclusive aqueles 
sem ilustrações, de autores 
locais, regionais e nacionais, 
comentando-os e estabele-
cendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 

 
Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

 
Discurso direto 
e verbos de 
enunciação na 
construção de 
sentidos 

 
(EF35LP22.) Perceber diálo-
gos em textos narrativos, 
observando o efeito de 
sentido de verbos de 
enunciação, marcas linguís-
ticas e, se for o caso, o uso 
de variedades linguísticas 
no discurso direto, e sua 
relevância para a construção 
de sentidos dos textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos 

os 
campos 

de 
atuação 

 
Oralidade pú-
blica/Intercâm
bio conver-
sacional em 
sala de aula 

 
Intercâmbio 
oral 

(EF15LP09.) Expressar-se 
em situações de intercâmbio 
oral (exposição de resul-
tados de pesquisas, partici-
pação em debates, apresen-
tação de livros lidos, apre-
sentar poemas em saraus, 
oralização de textos produ-
zidos para programa de 
rádio, de textos regionais, 
dentre outros), com clareza, 
preocupando-se em ser 
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Oralidade 

compreendido pelo interlo-
cutor e usando a palavra 
com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo ade-
quado. 

 
Escuta atenta 

 
Escuta/intera-
ção atenta 

(EF15LP10.) Escutar/visua-
lizar, com atenção, falas de 
professores e colegas, for-
mulando perguntas perti-
nentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário. 

 
Características 
da conversação 
espontânea 

 
Características
da conversação 
espontânea 

(EF15LP11.) Reconhecer 
características da conversa-
ção espontânea presencial, 
res.itando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, 
durante a conversação, 
formas adequadas de 
tratamento de acordo com a 
situação e a posição do 
interlocutor. 

 
Aspectos lin-
guísticos (pa-
ralinguísticos) 
no ato da fala 

 
Atribuição de 
significados de 
aspectos não 
linguísticos 

(EF15LP12.) Atribuir signifi-
cado a aspectos não linguís-
ticos (paralinguísticos) obser-
vados na fala, como direção 
do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de 
concordância ou discor-
dância), expressão corporal, 
tom de voz em situações 
comunicativas. 

 
Relato oral/ 
Registro for-
mal e informal 

 
Finalidade da 
interação  oral 

(EF15LP13.) Identificar fina-
lidades da interação oral em 
diferentes contextos comuni-
cativos (solicitar informa-
ções, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiên-
cias etc.). 

Forma de 
composição 
de gêneros 
orais 

Planejamento
e produção de 
gêneros  orais 

(EF35LP10.) Identificar, pla-
nejar e produzir gêneros 
textuais orais, utilizados em 
diferentes situações e 
contextos comunicativos e 
suas características linguís-
tico-expressivas e composi-
cionais(conversação espon-
tânea, debate seminários, 
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aulas expositivas, conversa-
ção telefônica, entrevistas 
pessoais, entrevistas no 
rádio ou na TV, noticiário de 
rádio e TV, narração de 
jogos esportivos no rádio e 
TV, aula, debate etc.). 

   
Variação lin-
guística 

 
Variação lin-
guística 

 
(EF35LP11.) Ouvir grava-
ções, canções, textos 
falados em diferentes varie-
dades linguísticas, identifi-
cando características regio-
nais, urbanas e rurais da 
fala, respeitando e valori-
zando as diversas varie-
dades linguísticas como 
características do uso da 
língua por diferentes grupos 
regionais ou diferentes 
culturas locais, rejeitando 
preconceitos linguísticos. 

 
 
 
 
 

Campo 
das 

práticas 
de  

estudo e 
pesquisa 

 
Escuta de 
textos  orais 

 
Escuta atenta 
interativa e 
respeitosa 

 
(EF35LP18.) Escutar, com 
atenção respeito, apresen-
tações de trabalhos reali-
zadas por colegas, formu-
lando perguntas pertinentes 
a temas sociais locais/ 
regionais/nacionais relevan-
tes e solicitando esclareci-
mentos sempre (que 
necessário, visando à 
construção de sentidos a 
partir de textos orais. 

 
Planejamento 
de texto oral/ 
Exposição de 
texto oral 

 
Exposição de 
trabalhos e 
pesquisas 

 
(EF35LP20.) Expor, oral-
mente, trabalhos ou pes-
quisas escolares, em sala de 
aula, atentando para as 
especificidades desses gê-
neros, com apoio de recur-
sos multissemióticos (ima-
gens, diagramas, tabelas 
etc.), orientando-se por ro-
teiro escrito, planejando o 
tempo de fala e adequando a 
linguagem à situação 
comunicativa. 

 
Campo 

artístico- 

 
Contagem de 
história 

 
Reconto de 
gêneros literá-

 
(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
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literário rios imagem, textos literários, 
nacionais e regionais (con-
tos, cordéis, cantigas, par-
lendas) lidos ou sinalizados 
pelo professor ou pelo 
próprio  estudante. 

 
Declamação 

 
Declamação de 
poemas 

 
(EF35LP28.) Declamar poe-
mas, preferencialmente da 
cultura local, regional e 
.riférica (representativos e 
vivos nas culturas locais), 
com entonação, postura e 
interpretação adequada. 

 
Produção de 

textos 
(escrita 

comparti- 
lhada e 

autônoma) 

 
Todos 

os 
campos 

de 
atuação 

 
Planejamento 
de  texto 

 
Planejamento/
produção/ re-
escrita textual/ 
situação dis-
cursiva. 

 
(EF15LP05.) Planejar, com 
a ajuda do professor, o texto 
que será produzido, consi-
derando a situação comu-
nicativa: (os interlocutores 
(quem escreve/para quem 
escreve); a finalidade ou o 
propósito (escrever para 
quê); a circulação (onde o 
texto vai circular; o suporte 
(qual é o portador do texto); 
a linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema) 
pesquisando em meios im-
pressos ou digitais, sempre 
que for preciso, informações 
necessárias à produção do 
texto, organizando em 
tópicos os dados e as fontes 
pesquisadas. 

 
Revisão de 
texto 

 
Releitura/revi-
são/reescrita 
textual 

 
(EF15LP06.) Reler e revisar 
o texto produzido, individual-
mente ou com a ajuda do 
professor e a colaboração 
dos colegas, para ajustá-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e 
pontuação, visando aos 
efeitos de sentido preten-
didos. 

 
Edição de 
textos 

 
Edição final de 
textos 

 
(EF15LP07.) Editar a versão 
final do texto, em colabo-
ração com os colegas e com 
a ajuda do professor, 



 

505 
 

 

ilustrando, quando for o 
caso, em suporte adequado, 
manual ou digital. 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético/ Con-
venções da 
escrita 

 
Convenções da 
escrita 

 
(EF35LP07.) Utilizar, ao pro-
duzir um texto, conhe-
cimentos linguísticos e 
gramaticais, tais como orto-
grafia, regras básicas de 
concordância nominal e 
verbal, pontuação (ponto 
final, ponto de exclamação, 
ponto de interrogação, vírgu-
las em enumerações) e 
pontuação do discurso 
direto, quando for o caso. 

   
Construção do 
sistema alfa-
bético/ esta-
belecimento 
de relações 
anafóricas na 
referenciação 
e construção 
de coesão 

 
Referenciação/
coesão/ articu-
ladores de sen-
tido 

(EF35LP08.) Utilizar, ao 
produzir um texto, recursos 
de referenciação (por subs-
tituição lexical ou por prono-
mes pessoais, possessivos 
e demonstrativos), vocabu-
lário apropriado ao gênero, 
recursos de coesão prono-
minal (pronomes anafóricos) 
e articuladores de relações 
de sentido (tempo, causa, 
oposição, conclusão, com-
paração), com nível suficien-
te de informatividade, que 
contribuem para a constru-
ção de sentidos dos textos. 

Planejamento 
de texto/ Pro-
gressão temá-
tica e paragra-
fação 

Paragrafação (EF35LP09.) Organizar o 
texto em unidades de senti-
do, dividindo-o em parágra-
fos, atentando para  pertinên-
cia temática, progressão, 
segundo as normas gráficas 
e de acordo com as caracte-
rísticas do gênero textual. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Escrita autô-
noma com-
partilhada 

Estrutura nar-
rativa 

 
(EF35LP25.) Criar narra-
tivas ficcionais, com certa 
autonomia, utilizando deta-
lhes descritivos (de persona-
gens, de sentimentos, de 
cenas, espaços/ambientes, 
dentre outros aspectos des-
critivos), sequências de 
eventos e imagens apro-
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priadas para sustentar o 
sentido do texto, e marca-
dores de tempo, espaço e de 
fala de personagens. 

 
Produção de 
gêneros com 
estrutura nar-
rativa 

 
(EF35LP26.) Ler e escrever, 
com certa autonomia, narra-
tivas ficcionais que apresen-
tem cenários e persona-
gens, observando os ele-
mentos da estrutura narra-
tiva: enredo, tempo, espaço, 
personagens, narrador e a 
construção do discurso 
indireto e discurso direto, 
inferindo seus efeitos de 
sentido. 

 
 
Escrita autôno-
ma 

 
Leitura de tex-
tos em verso 

 
(EF35LP27.) Ler e escrever, 
com certa autonomia, textos 
em versos de escritores 
locais, regionais e nacionais, 
explorando rimas, sons e 
jogos de palavras, imagens 
poéticas (sentidos figurados) 
e recursos visuais e sonoros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 
(Ortografi- 

zação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos 
os 

campos 
de 

atuação 

 
Construção 
do sistema 
alfabético e 
ortografia 

 
Grafia de cor-
respondências 
regulares con-
textuais e mor-
fológicas e cor-
respondências 
irregulares 

(EF05LP01.) Grafar pala-
vras utilizando regras de 
correspondência fonema-
grafema regulares contex-
tuais, contextuais e morfo-
lógicas e palavras de uso 
frequente com correspon-
dências irregulares em 
atividades de análise e 
reflexão na produção de 
diferentes gêneros. 

 
Conhecimento 
do alfabeto do 
português do 
Brasil 

 
Polissemia de 
palavras em 
contextos 

 
(EF05LP02.) Identificar o 
caráter polissêmico das 
palavras (uma mesma pala-
vra com diferentes significa-
dos, de acordo com o 
contexto de uso), comparan-
do o significado de determi-
nados termos utilizados em 
textos nas áreas científicas 
com esses mesmos termos 
utilizados na linguagem 
usual. 



 

507 
 

 

 
Conhecimento 
das diversas 
grafias do alfa-
beto/ acentua-
ção 

 
Acentuação 
gráfica 

(EF05LP03.) Acentuar cor-
retamente palavras oxítonas, 
paroxítonas e proparoxíto-
nas em produção de gêneros 
da oralidade e da escrita, dos 
diversos campos de atua-
ção, de forma reflexiva, a 
partir da norma padrão. 

 
Pontuação Distinção de 

sinais de pon-
tuação e seus 
efeitos de sen-
tidos 

 
(EF05LP04.) Diferenciar, na 
leitura de textos, vírgula, 
ponto e vírgula, dois-pontos e 
reconhecer, na leitura de 
textos, o efeito de sentido 
que decorre de uso de 
reticências, aspas, parên-
teses. 

 
Morfologia 

 
Identificação e 
reconhecimen
-to de expres-
sões de pre-
sente, passa-
do e futuro 

(EF05LP05.) Identificar e 
reconhecer a expressão 
de presente, de passado e 
de futuro em tempos verbais 
do modo indicativo, usados 
nos  textos lidos e escritos. 

 
Palavras pri-
mitivas e deri-
vadas por sufi-
xação ou prefi-
xação. 

 
(EF05LP08.) Diferenciar pa-
lavras primitivas, derivadas 
e compostas, e derivadas 
por adição de prefixo e de 
sufixo, entendendo os 
sentidos de palavras em 
contexto, nas atividades de 
leitura e de escrita. 

 
Construção 
do sistema 
alfabético/ 
ortografia 

 
Uso do dicio-
nário em ativi-
dades e leitura 
e escrita 

 
(EF35LP12.) Recorrer, em 
atividades de leitura e 
escrita, ao dicionário e/ou 
outro recurso digital, para 
esclarecer dúvida sobre a 
escrita de palavras, especial-
mente no caso de palavras 
com relações irregulares 
fonema-grafema. 

Memorização 
e emprego 
grafia correta 
de palavras 
irregulares 

 
(EF35LP13.) Memorizar e 
empregar a grafia de palavras 
de uso frequente nas quais 
as relações fonema-grafema 
são irregulares e com h inicial 
que não representa fonema. 
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Leitura/escuta 
(compartilhada 
e  autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos 
os 

campos 
de 

atuação 

Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

Função social 
e comunicativa 
dos textos 

(EF15LP01.) Identificar a 
função social de textos que 
circulam no cotidiano, nas 
mídias impressa, de massa e 
digital, reconhecendo para 
que foram produzidos, onde 
circulam, quem os produziu, 
a quem se destinam e que 
os gêneros possuem fun-
ções sociais relacionadas 
aos campos de atuação nos 
quais circulam. 

 
Estratégia de 
leitura 

 
Expectativas e 
pressuposi-
ções antecipa-
doras de senti-
do   no texto 

 
(EF15LP02.) Estabelecer 
expectativas em relação ao 
texto que vai ler (pressu-
posições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da fun-
ção social do texto), apoi-
ando-se em seus co-
nhecimentos prévios sobre 
as condições de produção e 
recepção desse texto, o  
gênero, o suporte e o uni-
verso temático, bem como 
em saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índi-
ce, prefácio etc.), confir-
mando antecipações e infe-
rências realizadas antes e 
durante a leitura de textos, 
checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 

 
Informações 
explícitas 

 
(EF15LP03.) Localizar infor-
mações explícitas em dife-
rentes gêneros lidos, 
ouvidos e/ou  sinalizados. 

 
Efeito de sen-
tido de recurso 
expressivo e 
gráfico 

 
(EF15LP04.) Identificar o 
efeito de sentido produzido 
pelo uso de recursos expres-
sivos e gráfico-visuais (letra 
capitular, negrito, itálico, 
som em movimento, cores e 
imagens etc.), em textos 
multissemióticos e multi-
modais. 

 

Decodificação/ 
compreensão 

 
Leitura silen-
ciosa/em voz 

 
(EF35LP01.) Ler,silenciosa-
mente e, em  seguida, em 
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de  leitura. alta voz alta, com autonomia e 
compreensão, textos com 
nível de textualidade 
adequado. 

 
Estratégia de 
leitura. 

Leitura indivi-
dual/justificati-
va e opinião 
após leitura 

 
(EF35LP02.) Selecionar li-
vros da biblioteca e/ou do 
cantinho de leitura da sala de 
aula e/ou disponíveis em 
meios digitais para leitura 
individual, justificando a 
escolha e compartilhando 
com os colegas sua opinião, 
após a leitura. 

   
Compreensão 

 
Ideia central do 
texto 

 
(EF35LP03.) Identificar a 
ideia central do texto, de-
monstrando compreensão 
global, em textos lidos 
ouvidos e sinalizados. 

 
 
 

 
Estratégia de 
leitura 

Informações 
implícitas 

(EF35LP04.) Inferir infor-
mações implícitas em textos 
lidos, ouvidos e/ou sinali-
zados. 

 
Inferência 

 
(EF35LP05.) Inferir o sen-
tido de palavras ou expres-
sões em textos, com base no 
contexto de   uso. 

 
Substituição 
lexical/prono-
minal na cons-
trução de senti-
do do   texto 

 
(EF35LP06.) Recuparar re-
lações entre partes de um 
texto, identificando substi-
tuições lexicais (de subs-
tantivos por sinônimos) ou 
pronominais (uso de prono-
mes anafóricos – pessoais, 
possessivos, demonstra-
tivos), que contribuem para 
a  continuidade e construção 
de sentidos do texto. 

 
Campo 

das 
práticas 

de    
estudo 

 
Compreensão 
de  leitura 

 
Leitura de 
verbetes im-
pressos/online 

 

(EF05LP22.) Ler verbetes 
de dicionário impresso/ 
online, identificando a estru-
tura, as  informações grama-
ticais (significado de abre-
viaturas) e as informações 
semânticas de forma contex-
tualizada. 
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Campo 
artístico- 
literário 

 
Formação do 
leitor  literário 

 
Compreensão
da dimensão 
lúdica/estilísti-
ca de textos 
em verso e 
prosa 

(EF15LP15.) Reconhecer 
que os textos literários, tanto 
em verso como em prosa, 
fazem parte do mundo do 
imaginário e apresentam 
uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando- 
os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade. 

 
Leitura cola-
borativa e au-
tônoma 

 
Leitura de gê-
neros com es-
trutura narra-
tiva 

(EF15LP16.) Ler, em cola-
boração com os colegas e 
com a ajuda do professor e, 
mais tarde, de maneira 
autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 
(populares, de fadas, acumu-
lativos, de assombração 
etc.) e crônicas, atentando 
para seus aspectos linguís-
tico-estilísticos. 

 
Apreciação 
estética/Estilo 

 
Apreciação de 
poemas vi-
suais e con-
cretos 

 

(EF15LP17.) Apreciar e 
comentar poemas visuais e 
concretos, compreendendo 
os efeitos de sentido criados 
pelo formato do texto na 
página, distribuição e diagra-
mação das letras, pelas 
ilustrações e por outros 
efeitos visuais. 

  
Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

Relação texto/ 
ilustração/recur
sosgráficos 

(EF15LP18.) Relacionar tex-
to com ilustrações e outros 
recursos gráficos visando à 
construção de sentidos do 
texto. 

 
Formação do 
leitor   literário 

 
Compreensão 
de textos lite-
rários 

 
(EF35LP21.) Ler e/ou sina-
lizar, de forma autônoma, 
textos literários de diferentes 
gêneros e extensões, inclu-
sive aqueles sem ilustra-
ções, de autores locais, 
regionais e nacionais, 
comentando-os e estabele-
cendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 

 
 

 
 

 
Oralidade pú-

 
Intercâmbio 

 

(EF15LP09.) Expressar-se 
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Oralidade 

 
 

 
 
 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

blica/Intercâm-
bio conversa-
cional em sala 
de aula 

oral em situações de intercâmbio 
oral (exposição de resulta-
dos de pesquisas, partici-
pação em debates, apresen-
tação de livros lidos, apre-
sentar poemas em saraus, 
oralização de textos produ-
zidos para programa de 
rádio, de textos regionais, 
dentre outros), com clareza, 
preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlo-
cutor e usando a palavra 
com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo ade-
quado. 

 
Escuta atenta 

 
Escuta/intera-
ção atenta 

(EF15LP10.) Escutar/visua-
lizar, com atenção, falas de 
professores e colegas, for-
mulando perguntas pertinen-
tes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário. 

 
Características 
da conversação 
espontânea 

 
Características
da conversação 
espontânea 

 

(EF15LP11.) Reconhecer 
características da conver-
sação espontânea presen-
cial, respeitando os turnos 
de fala, selecionando e 
utilizando, durante a conver-
sação, formas adequadas 
de tratamento de acordo 
com a situação e a posição 
do interlocutor. 

 
Aspectos lin-
guísticos (para-
linguísticos) no 
ato da fala 

 
Atribuição de 
significados de 
aspectos não 
linguísticos 

(EF15LP12.) Atribuir signifi-
cado a aspectos não  linguís-
ticos (paralinguísticos) ob-
servados na fala, como 
direção do olhar, riso, ges-
tos, movimentos da cabeça 
(de concordância ou discor-
dância), expressão corporal, 
tom de voz em situações 
comunicativas. 

 
Relato oral/ 
registro formal 
e informal 

 
Finalidade da 
interação  oral 

 

(EF15LP13.) Identificar fina-
lidades da interação oral em 
diferentes contextos comuni-
cativos (solicitar informa-
ções, apresentar opiniões, 
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informar, relatar experiên-
cias etc.). 

  
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Produção de 
texto  oral 

 
Produção de 
resenhas digi-
tais em áudio e 
vídeo. 

 
(EF05LP13.) Assistir, em 
vídeo digital, à postagem de 
vlog infantil de críticas de 
brinquedos, games, séries, 
filmes e livros de literatura 
infantil, compreendendo a 
especificidade desses gêne-
ros e, a partir disso, planejar 
e produzir resenhas digitais 
em áudio ou vídeo. 

 
Campo da 

vida 
pública 

Planejamento 
e produção de 
texto oral 

 
Roteirização, 
produção e edi-
ção de vlogs 

(EF05LP18.) Roteirizar, pro-
duzir e editar vídeo para 
vlogs argumentativos sobre 
produtos de mídia para 
público infantil (filmes, dese-
nhos animados, HQs, 
games, livros etc.), com 
base em conhecimentos 
sobre os mesmos, de acordo 
com as convenções do 
gênero e considerando a 
situação comunicativa: (os 
interlocutores (quem escre-
ve/para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito 
(escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai 
circular; o suporte (qual é o 
portador do texto); a 
linguagem, organização e 
forma do texto) e o tema/ 
assunto do texto. 

 
 
 
 
 
 

Campo 
das 

práticas 
de  

estudo e 
pesquisa 

 
Escuta de 
textos  orais 

 
Escuta atenta, 
interativa e 
respeitosa 

 
(EF35LP18.) Escutar, com 
atenção e respeito, apre-
sentações de trabalhos reali-
zadas por colegas, formu-
lando perguntas pertinentes 
a temas sociais locais/ 
regionais/nacionais rele-
vantes e solicitando esclare-
cimentos sempre (que ne-
cessário, visando à cons-
trução de sentidos a partir de 
textos orais. 
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Planejamento 
de texto oral/ 
Exposição de 
texto oral 

 
Exposição de 
trabalhos e 
pesquisas 

 
(EF35LP20.) Expor, oral-
mente, trabalhos ou pesqui-
sas escolares, em sala de 
aula, atentando para as 
especificidades desses gê-
neros, com apoio de recur-
sos multissemióticos (ima-
gens, diagramas, tabelas 
etc.), orientando-se por 
roteiro escrito, planejando o 
tempo de fala e adequando a 
linguagem à situação comu-
nicativa. 

 
Compreensão 
de  textos orais 

 
Recuparação 
de ideias em 
situações de 
escuta 

 
(EF35LP19.) Recuparar as 
ideias principais em situa-
ções formais de escuta de 
exposições, apresentações e 
palestras, com foco em 
temáticas    sociais. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Contagem de 
história 

 
Reconto de 
gêneros lite-
rários 

(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, 
nacionais e regionais (con-
tos, cordéis, cantigas, par-
lendas) lidos ou sinalizados 
pelo professor ou pelo 
próprio    estudante. 

 
Declamação 

 
Declamação de 
poemas 

(EF35LP28.) Declamar poe-
mas, preferencialmente da 
cultura local, regional e 
.riférica (representativos e 
vivos nas culturas locais), 
com entonação, postura e 
interpretação adequada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e   autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os 
campos 

de 
 atuação 

 
Planejamento 
de  texto 

 
Planejamento/
produção/ re-
escrita textual/ 
situação dis-
cursiva. 

(EF15LP05.) Planejar, com 
a ajuda do  professor, o texto 
que será produzido, consi-
derando a situação comuni-
cativa: (os interlocutores 
(quem escreve/para quem 
escreve); a finalidade ou o 
propósito (escrever para 
quê); a circulação (onde o 
texto vai circular; o suporte 
(qual é o portador do texto); 
a linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema), 
pesquisando em meios 
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impressos ou digitais, sem-
pre que for preciso, informa-
ções necessárias à produ-
ção do texto, organizando 
em tópicos os dados e as 
fontes pesquisadas. 

 
Revisão de 
textos 

 
Releitura/revi-
são/reescrita 
textual 

(EF15LP06.) Reler e revisar 
o texto produzido, indivi-
dualmente ou com a ajuda 
do professor e a colaboração 
dos colegas, para ajustá-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e 
pontuação, visando aos 
efeitos de sentido preten-
didos. 

 
Edição de 
textos 

 
Edição final de 
textos 

 
(EF15LP07.) Editar a versão 
final do texto, em colabora-
ção com os colegas e com a 
ajuda do professor, 
ilustrando, quando for o 
caso, em suporte adequado, 
manual ou digital. 

  
Utilização de 
tecnologia 
digital 

 
Utilização da 
tecnologia di-
gital/exploração 
dos recursos 
multissemióti-
cos 

 
(EF15LP08.) Utilizar soft-
ware, inclusive programas 
de edição de texto, para 
editar e publicar os textos 
produzidos (folhetos com 
orientações sobre questões/ 
problemas locais, guias, 
pesquisas sobre povos/ 
grupos, entre outros próxi-
mos realidade/necessidade 
dos estudantes), explorando 
os recursos multissemióticos 
disponíveis, individualmente 
e/ou com colaboração de 
colegas e do professor. 

 
Construção 
do sistema 
alfabético/ 
Convenções 
da escrita 

 
Convenções da 
escrita 

 
(EF35LP07.) Utilizar, ao 
produzir um texto, conheci-
mentos linguísticos e grama-
ticais, tais como ortografia, 
regras básicas de concor-
dância nominal e verbal, 
pontuação (ponto final, 
ponto de   exclamação, ponto 
de interrogação, vírgulas em 
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enumerações) e pontuação 
do discurso direto, quando 
for o caso. 

 
Construção 
do sistema 
alfabético/ Es-
tabelecimento 
de relações 
anafóricas na 
referenciação 
e construção 
da coesão 

 
Referenciação/
coesão/ articu-
ladores de sen-
tido 

 
(EF35LP08.) Utilizar, ao pro-
duzir um texto, recursos de 
referenciação (por substitui-
ção lexical ou por pronomes 
pessoais, possessivos e 
demonstrativos), vocabulá-
rio apropriado ao gênero, 
recursos de coesão prono-
minal (pronomes anafóricos) 
e articuladores de relações 
de sentido (tempo, causa, 
oposição, conclusão, com-
paração), com nível sufici-
ente de  informatividade, que 
contribuem para a constru-
ção   de sentidos dos textos. 

Planejamento 
de texto/ Pro-
gressão 
temática 

 
Paragrafação 

 
(EF35LP09.) Organizar o 
texto em unidades de senti-
do, dividindo-o em parágra-
fos, atentando para pertinên-
cia temática, progressão, 
segundo as normas gráficas 
e de acordo com as 
características do gênero 
textual. 

  
Campo da 
vida cotidi-
ana 

 
Escrita 
colaborativa 

Leitura, aná-
lise e produ-
ção de gêne-
ros lúdicos e/ 
ou humorís-
ticos 

 
(EF05LP11.) Ler, analisar e 
produzir gêneros lúdicos 
e/ou humorísticos (anedo-
tas, piadas, cartuns, dentre 
outros), com autonomia, 
dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções 
do gênero, considerando a 
situação comunicativa: (os 
interlocutores (quem escre-
ve/para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito 
(escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai 
circular; o suporte (qual é o 
portador do texto); a 
linguagem, organização e a 
forma do texto. 
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Campo da 
vida 

pública 

 
Escrita cola-
borativa/ Autô-
noma 

 
Escrita cola-
borativa/ Autô-
noma 

 
(EF35LP15.) Opinar e de-
fender de forma respeitosa, 
ponto de vista sobre tema 
polêmico, relacionado a 
situações vivenciadas na 
escola e/ou na comunidade, 
utilizando registro formal e 
estrutura adequada à argu-
mentação, considerando a 
situação comunicativa, o 
tema/assunto do texto. 

 
Escrita cola-
borativa 

 
Escrita colabo-
rativa 

 
(EF05LP17.) Produzir rotei-
ro para edição de uma 
reportagem digital sobre 
temas de interesse da turma 
e/ou fundamentais para sua 
localidade, a  partir de 
buscas de informações, 
imagens, áudios e vídeos na 
internet, de acordo com as 
convenções do gênero e 
considerando a situação 
comunicativa e o tema/ 
assunto do texto. 

 
 
 
 
 
 

Campo 
artístico- 
literário 

 
Escrita autô-
noma com-
partilhada 

 
Estrutura narra-
tiva 

 
(EF35LP25.) Criar narra-
tivas ficcionais, com certa 
autonomia, utilizando deta-
lhes descritivos (de perso-
nagens, de sentimentos, de 
cenas, espaços/ambientes, 
dentre outros aspectos 
descritivos), sequências de 
eventos e imagens  apropria-
das para sustentar o senti-
do do texto, e marcadores 
de tempo, espaço e de fala 
de personagens. 

 
Produção de 
gêneros com 
estrutura nar-
rativa 

 
(EF35LP26.) Ler e escrever, 
com certa autonomia, narra-
tivas ficcionais que apresen-
tem cenários e persona-
gens, observando os ele-
mentos da estrutura narra-
tiva: enredo, tempo, espaço, 
personagens, narrador e a 
construção do discurso 
indireto e discurso direto, 
inferindo seus efeitos de 
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sentido. 

   
Escrita autô-
noma 

 
Leitura de tex-
tos em  versos 

 
(EF35LP27.) Ler e escrever, 
com certa autonomia, textos 
em verso de escritores 
locais, regionais e nacionais, 
explorando rimas, sons e 
jogos de palavras, imagens 
poéticas (sentidos figurados) 
e recursos visuais e sonoros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos os 
campos 

de  atuação 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

 

Grafia de cor-
respondências 
regulares con-
textuais e mor-
fológicas e cor-
respondências 
irregulares 

 
(EF05LP01.) Grafar pala-
vras utilizando regras de 
correspondência fonema-
grafema regulares contex-
tuais, contextuais e morfo-
lógicas e palavras de uso 
frequente com correspon-
dências irregulares em 
atividades de análise e 
reflexão na produção de 
diferentes gêneros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análise 
linguística/ 
semiótica 
(Ortografi-

zação) 

 
Conhecimento 
do alfabeto do 
Português do 
Brasil/ Polis-
semia 

 
Polissemia de 
palavras em 
contextos 

 
(EF05LP02.) Identificar o 
caráter polissêmico   das 
palavras (uma mesma 
palavra com diferentes sig-
nificados, de acordo com o 
contexto de uso), compa-
rando o significado de 
determinados termos utili-
zados em textos nas áreas 
científicas com esses 
mesmos termos utilizados 
na linguagem   usual. 

 
Conhecimento 
das diversas 
grafias do alfa-
beto/Acentua-
ção 

Acentuação 
gráfica 

 
(EF05LP03.) Acentuar cor-
retamente palavras   oxíto-
nas, paroxítonas e proparo-
xítonas em produção de 
gêneros da oralidade e da 
escrita, dos diversos campos 
de atuação, de forma 
reflexiva, a partir da norma 
padrão. 

 
Pontuação 

 
Distinção de 
sinais de pon-
tuação e seus 
efeitos de sen-
tido 

 
(EF05LP04.) Diferenciar, na 
leitura de textos, vírgula, 
ponto e vírgula, dois-pontos 
e reconhecer, na leitura de 
textos, o efeito de sentido 
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que decorre do uso de 
reticências, aspas, parên-
teses. 

 
Morfologia Identificação e 

reconhecimen-
to de expres-
sões de pre-
sente, passa-
do e futuro 

 
(EF05LP05.) Identificar e 
reconhecer a expressão de 
presente, depassado e de 
futuro em  tempos verbais do 
modo indicativo, usados nos 
textos lidos e escritos. 

 
Morfologia/Sin-
taxe 

 
Morfologia/ 
Sintaxe 

 
(EF05LP06.) Flexionar, a-
dequadamente, em produ-
ção de gêneros orais e 
escritos, os verbos em 
concordância com prono-
mes pessoais/nomes sujei-
tos da oração. 

     
(EF05LP07.) Identificar, em 
textos, o uso de conjunções 
e a relação que estabelecem 
entre partes do texto: 
adição, oposição, tempo, 
causa, condição, finalidade 
e os efeitos de sentido 
provocados através de seus 
usos. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

Forma de 
composição 
dos  textos 

 
Forma de com-
posição do tex-
to 

 
(EF05LP14.) Identificar e 
reproduzir, em textos de 
resenha crítica de brinque-
dos ou livros de literatura 
infantil, a formatação própria 
desses textos (apresentação 
e avaliação do produto). 

 
 

Todos 
os 

campos 
de 

atuação 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

 
Uso do dicio-
nário em ativi-
dade e leitura 
e  escrita 

 
(EF35LP12.) Recorrer, em 
atividades de leitura e 
escrita, ao dicionário e/ou 
outro recurso digital, para 
esclarecer dúvida sobre a 
escrita de palavras, espe-
cialmente no caso de 
palavras com relações 
irregulares fonema-grafema. 

Construção 
do sistema 
alfabético e 
da ortografia 

Memorização 
e emprego da 
grafia correta 
de palavras 
irregulares 

 
(EF35LP13.) Memorizar e 
empregar a grafia de pala-
vras de uso frequente nas 
quais as relações fonema-
grafema são irregulares e 
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com h inicial que não 
representa fonema. 

 

 
Campo da 

vida 
pública 

 
Forma de com-
posição do tex-
to 

 
Identificação/pr
odução dos gê-
neros do jornal 

 
(EF35LP16.) Identificar e 
reproduzir, em  notícias, 
manchetes, lides e corpo de 
notícias simples para público 
infantil e cartas de recla-
mação (revista infantil), 
digitais e impressos, a for-
matação e diagramação 
específica de cada um 
desses gêneros, inclusive 
em suas versões orais. 

 
Campo 

do 
estudo e 

da 
pesquisa 

Forma de com-
posição dos 
textos Coesão 
e articuladores 

Recursos de 
coesão prono-
minal e suas 
relações de 
sentido 

 
(EF05LP27.) Utilizar, ao pro-
duzir o texto, recursos de 
coesão pronominal (prono-
mes anafóricos) e articula-
dores de relações de sentido 
(tempo, causa, oposição, 
conclusão, comparação), 
com nível adequado de 
informatividade. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Formas de 
composição de 
narrativas 

Estrutura narra-
tiva 

 
(EF35LP29.) Identificar, em 
narrativas, cenário, perso-
nagem central, conflito gera-
dor, resolução e o ponto de 
vista, com base no qual his-
tórias são narradas, dife-
renciando narrativas em 
primeira e terceira pessoa. 

   
Discurso dire-
to e  indireto 

 
Discurso direto 
e indireto/ cons-
trução de sen-
tido 

 
(EF35LP30.) Diferenciar dis-
curso indireto e discurso 
direto, determinando o efeito 
de sentido de verbos de 
enunciação e explicando o 
uso de variedades linguís-
ticas no discurso direto, 
quando for o caso e sua 
relevância na construção de 
sentidos dos textos. 

 
Formas de 
composição 
de textos 
poéticos 

 
Efeitos de sen-
tidos de recur-
sos estilísticos 

 
(EF35LP31.) Identificar, em 
textos versificados, efeitos 
de sentido decorrentes do 
uso de recursos rítmicos e 
sonoros e de metáforas, 
através de leitura, oralização 
e análise dos referidos 
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textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura/escuta 
(compartilhada 
e  autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todos 
os 

campos 
de 

atuação 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos 

 
Função social 
e comunicativa 
dos textos 

 
(EF15LP01.) Identificar a 
função social de textos que 
circulam no cotidiano, nas 
mídias impressa, de massa e 
digital, reconhecendo para 
que foram produzidos, onde 
circulam, quem os produziu, 
a quem se destinam e que 
os gêneros possuem fun-
ções sociais relacionadas 
aos campos de atuação nos 
quais circulam. 

Estratégia de 
leitura 

 
Expectativas e 
pressuposi-
ções anteci-
padoras de 
sentido no tex-
to 

 
(EF15LP02.) Estabelecer 
expectativas em relação ao 
texto que vai ler (pressu-
posições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da fun-
ção social do texto), apoian-
do-se em seus conheci-
mentos prévios sobre as 
condições de produção e 
recepção desse texto, o  
gênero, o suporte e o uni-
verso temático, bem como 
em saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confir-
mando antecipações e infe-
rências realizadas antes e 
durante a leitura de textos, 
checando a adequação das 
hipóteses realizadas. 

 
Informações 
explícitas 

 
(EF15LP03.) Localizar infor-
mações explícitas em dife-
rentes gêneros lidos, ouvi-
dos e/ou sinalizados. 

    
Efeito de sen-
tido de recurso 
expressivo e 
gráfico 

 
(EF15LP04.) Identificar o 
efeito de sentido produzido 
pelo uso de recursos expres-
sivos e gráfico-visuais (letra 
capitular, negrito, itálico, 
som em movimento, cores e 
imagens etc.), em textos 
multissemióticos e multi-
modais. 
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Decodificação/ 
compreensão 
de  leitura 

 
Leitura silen-
ciosa/ em voz 
alta 

 
(EF35LP01.) Ler, silencio-
samente e, em seguida, em 
voz alta, com autonomia e 
compreensão, textos com 
nível de textualidade ade-
quado. 

 
Compreensão 

 
Ideia central do 
texto 

 
(EF35LP03.) Identificar a 
ideia central do texto, 
demonstrando compreensão 
global, em textos lidos 
ouvidos e sinalizados. 

 
 
 

 
Estratégia de 
leitura 

Informações 
implícitas 

 
(EF35LP04.) Inferir informa-
ções implícitas em textos 
lidos, ouvidos e/ou 
sinalizados. 

 
Inferência 

 
(EF35LP05.) Inferir o sen-
tido de palavras ou 
expressões em textos, com 
base no contexto de  uso. 

 
Substituição 
lexical/prono-
minal na cons-
trução de sen-
tido do  texto 

 
(EF35LP06.) Recuparar re-
lações entre partes de um 
texto, identificando substitui-
ções lexicais (de substantivos 
por sinônimos) ou pronomi-
nais (uso de pronomes 
anafóricos – pessoais, pos-
sessivos, demonstrativos), 
que contribuem para a 
continuidade e construção 
de sentidos do texto. 

 
Campo 

das 
práticas 

de 
 estudo 

 
Compreensão 
de  leitura 

 
Leitura de ver-
betes impres-
sos/ online 

(EF05LP22.) Ler verbetes 
de dicionário impresso/ 
online, identificando a estru-
tura, as informações grama-
ticais (significado de abre-
viaturas) e as informações 
semânticas de forma contex-
tualizada. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Formação do 
leitor  literário 

 
Compreensão
da dimensão 
lúdica/estilísti-
ca de textos 
em verso e 
prosa 

(EF15LP15.) Reconhecer 
que os textos literários, tanto 
em verso como em prosa, 
fazem parte do mundo do 
imaginário e apresentam 
uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando- 
os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio 
artístico da humanidade. 
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Campo da 

vida 
pública 

 
Compreensão 
em  leitura 

 
Comparação e 
análise de 
informações 

(EF05LP16.) Comparar e 
analisar informações sobre 
um mesmo fato veiculado 
em diferentes mídias, con-
cluindo sobre quais seriam 
mais  confiáveis e por quê. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo 
artístico- 
literário 

 
Leitura cola-
borativa e autô-
noma 

 
Leitura de gê-
neros com es-
trutura narra-
tiva 

 
(EF15LP16.) Ler, em cola-
boração com os colegas e 
com a ajuda do professor e, 
mais tarde, de maneira 
autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 
(populares, de fadas, acumu-
lativos, de assombração 
etc.) e crônicas, atentando 
para seus aspectos linguís-
tico- estilísticos. 

 
Apreciação 
estética/Estilo 

 
Apreciação de 
poemas visu-
ais e concretos 

 
(EF15LP17.) Apreciar e 
comentar poemas visuais e 
concretos, compreendendo 
os efeitos de sentido criados 
pelo formato do texto na 
página, distribuição e diagra-
mação das letras, pelas  
ilustrações e por outros 
efeitos visuais. 

Formação do 
leitor literário/ 
Leitura multis-
semiótica 

 
Relação texto/ 
ilustração/re-
cursos gráfi-
cos 

 
(EF15LP18.) Relacionar 
texto com ilustrações e 
outros recursos gráficos 
visando à construção de 
sentidos do texto. 

 
Formação do 
leitor  literário 

 
Compreensão 
de textos lite-
rários 

 
(EF35LP21.) Ler e/ou sina-
lizar, de forma autônoma, 
textos literários de diferentes 
gêneros e extensões, inclu-
sive aqueles sem ilustra-
ções, de autores locais, 
regionais e nacionais, co-
mentando-os e estabele-
cendo preferências por gê-
neros, temas, autores. 

 
Textos dramá-
ticos 

 
Funções e mar-
cas do texto 
dramático 

 
(EF35LP24.) Identificar fun-
ções do texto dramático 
(escrito para ser encenado) 
e sua organização por meio 
de diálogos entre persona-
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gens e marcadores das falas 
das personagens e  de cena 
e a relevância desses 
aspectos para a construção 
de sentido. 

 
 
 

Oralidade 

 
Todos 

os 
campos 

de 
atuação 

 
Oralidade pú-
blica/Intercâm
bio conver-
sacional em 
sala de aula 

 
Intercâmbio 
oral 

 
(EF15LP09.) Expressar-se 
em situações de intercâmbio 
oral (exposição de resul-
tados de pesquisas, partici-
pação em debates, apre-
sentação de livros lidos, 
apresentar poemas em 
saraus, oralização de textos 
produzidos para programa 
de rádio, de textos regionais, 
dentre outros), com clareza, 
preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlo-
cutor e usando a palavra 
com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo ade-
quado. 

   
Escuta atenta 

 
Escuta/intera-
ção atenta 

 

(EF15LP10.) Escutar/visua-
lizar, com atenção, falas de 
professores e colegas, 
formulando perguntas perti-
nentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário. 

 
Características 
da conversação 
espontânea 

 
Características
da conversação 
espontânea 

(EF15LP11.) Reconhecer 
características da conver-
sação espontânea presen-
cial, respeitando os turnos 
de fala, selecionando e 
utilizan-do, durante a 
conversação, formas ade-
quadas de tratamento de 
acordo com a situação e a 
posição do interlocutor. 

 
Aspectos lin-
guísticos (pa-
ralinguísticos) 
no ato da fala 

 
Atribuição de 
significados de 
aspectos não 
linguísticos 

(EF15LP12.) Atribuir signifi-
cado a aspectos não 
linguísticos (paralinguísti-
cos) observados na fala, 
como direção do olhar, riso, 
gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão 
corporal, tom de voz em 
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situações comunicativas. 

 
Relato oral/ 
registro formal 
e informal 

 
Finalidade da 
interação oral 

(EF15LP13.) Identificar fina-
lidades da interação  oral em 
diferentes contextos comuni-
cativos (solicitar informa-
ções, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiên-
cias etc.). 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Produção de 
texto   oral 

 
Produção de 
resenhas digi-
tais em áudio e 
vídeo. 

 
(EF05LP13.) Assistir, em 
vídeo digital, à postagem de 
vlog infantil de críticas de 
brinquedos, games, séries, 
filmes e livros de literatura 
infantil, compreendendo a 
especificidade desses gêne-
ros e, a partir disso, planejar 
e produzir resenhas digitais 
em áudio ou vídeo. 

 
 
 

Campo da 
vida 

pública 

 
Planejamento 
e produção de 
texto  oral 

 
Roteirização, 
produção e edi-
ção de vlogs 

 
(EF05LP18.) Roteirizar, pro-
duzir e editar vídeo para 
vlogs argumentativos sobre 
produtos de mídia para pú-
blico infantil (filmes, dese-
nhos animados, HQs, 
games, livros etc.), com 
base em conhecimentos 
sobre os mesmos, de acordo 
com as convenções do gêne-
ro e considerando a situação 
comunicativa: (os interlocu-
tores (quem escreve/para 
quem escreve); a finalidade 
ou o propósito (escrever para 
quê); a circulação (onde o 
texto vai circular; o suporte 
(qual é o portador do texto); 
a linguagem, organização e 
forma do texto) e o tema/ 
assunto do texto. 

   
Produção de 
texto   oral 

 
Produção de 
texto oral/ ar-
gumentação 

 
(EF05LP19.) Argumentar oral-
mente sobre acontecimentos 
de interesse social local, 
regional e nacional, com base 
em conhecimentos sobre fatos 
divulgados em TV, rádio, mídia 
impressa e digital, respeitando 
pontos de vista diferentes. 
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Campo 

das 
práticas 

de  
estudo e 
pesquisa 

 
Escuta de 
textos  orais 

 
Escuta atenta, 
interativa  e 
respeitosa 

 
(EF35LP18.) Escutar, com 
atenção e respeito, apre-
sentações de trabalhos 
realizadas por colegas, for-
mulando perguntas pertinen-
tes a temas sociais locais/ 
regionais/nacionais relevan-
tes e solicitando esclareci-
mentos sempre (que neces-
sário, visando à construção 
de sentidos  a partir de textos 
orais. 

 
Planejamento 
de texto oral/ 
Exposição de 
texto oral 

 
Exposição de 
trabalhos e 
pesquisas 

 
(EF35LP20.) Expor, oral-
mente, trabalhos ou pesqui-
sas escolares, em sala de 
aula, atentando para as 
especificidades desses gê-
neros, com apoio de 
recursos multissemióticos 
(imagens, diagramas, tabe-
las etc.), orientando-se por 
roteiro escrito, planejando o 
tempo de fala e adequando a 
linguagem à situação 
comunicativa. 

 
Compreensão 
de  textos orais 

 
Recuparação 
de ideias em 
situações de 
escuta 

 
(EF35LP19.) Recuparar as 
ideias principais em situa-
ções formais de escuta de 
exposições, apresentações e 
palestras, com foco em 
temáticas sociais. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Contagem de 
história 

 
Reconto de 
gêneros lite-
rários 

(EF15LP19.) Recontar oral-
mente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, 
nacionais e regionais (con-
tos, cordéis, cantigas, par-
lendas) lidos ou sinalizados 
pelo professor ou pelo 
próprio   estudante. 

 
 

 
Produção de 

textos (escrita 
compartilhada 
e   autônoma) 

 
 

 
Todos 

os 
campos 

de 
atuação 

 
Planejamento 
de  texto 

Planejamento/
produção/ re-
escrita textual/ 
situação dis-
cursiva. 

(EF15LP05.) Planejar, com 
a ajuda do   professor, o texto 
que será produzido, consi-
derando a situação comuni-
cativa: (os interlocutores 
(quem escreve/para quem 
escreve); a finalidade ou o 
propósito (escrever para 
quê); a circulação (onde o 
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texto vai circular; o suporte 
(qual é o portador do texto); 
a linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema), 
pesquisando em meios 
impressos ou digitais, sem-
pre que for preciso, informa-
ções necessárias à produ-
ção do texto, organizando 
em tópicos os dados e as 
fontes pesquisadas. 

 
 

Oralidade 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Performances 
orais 

 
Dramatização 

 
(EF05LP25.) Representar 
cenas de textos dramáticos, 
reproduzindo as falas das 
personagens indicadas pelo 
autor, de acordo com as 
rubricas de interpretação e 
movimento e os sentidos 
pretendidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produção de 

textos (escrita 
compartilhada 
e  autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos 

os 
campos 

de 
atuação 

 
Revisão de 
textos 

 
Releitura/revi-
são/reescrita 
textual 

 
(EF15LP06.) Reler e revisar 
o texto produzido, indivi-
dualmente ou com a ajuda 
do professor e a colaboração 
dos colegas, para ajustá-lo e 
aprimorá-lo, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e 
pontuação, visando aos 
efeitos de sentido preten-
didos. 

 
Edição de tex-
tos 

Edição final de 
textos 

 
(EF15LP07.) Editar a versão 
final do texto, em colabo-
ração com os colegas e com 
a ajuda do professor, ilus-
trando, quando for o caso, 
em suporte adequado, 
manual ou digital. 

 
Utilização de 
tecnologia di-
gital 

 
Utilização da 
tecnologia digi-
tal/exploração
dos recursos 
multissemióti-
cos 

 
(EF15LP08.) Utilizar soft-
ware, inclusive programas 
de edição de texto, para 
editar e publicar os textos 
produzidos (folhetos com 
orientações sobre questões/ 
problemas locais, guias, 
pesquisas sobre povos/ 
grupos, entre outros próxi-
mos realidade/necessidade 
dos estudantes), explorando 
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os recursos multissemióticos 
disponíveis, individualmente 
e/ou com colaboração de 
colegas e do professor. 

Construção do 
sistema alfabé-
tico/ conven-
ções da escrita 

 
Convenções da 
escrita 

 
(EF35LP07.) Utilizar, ao 
produzir um texto, conheci-
mentos linguísticos e grama-
ticais, tais como ortografia, 
regras básicas de concor-
dância nominal e verbal, 
pontuação (ponto final, 
ponto de exclamação, ponto 
de interrogação, vírgulas em 
enumerações) e pontuação 
do discurso direto, quando 
for o caso. 

   
Construção do 
sistema alfabé-
tico/ Estabeleci-
mento de rela-
ções anafóricas 
na referencia-
ção e constru-
ção da coesão 

 
Referenciação
/coesão/ arti-
culadores de 
sentido 

 
(EF35LP08.) Utilizar, ao pro-
duzir um texto, recursos de 
referenciação (por subs-
tituição lexical ou por prono-
mes pessoais, possessivos 
e demonstrativos), vocabu-
lário apropriado ao gênero, 
recursos de coesão prono-
minal (pronomes anafóricos) 
e articuladores de relações 
de sentido (tempo, causa, 
oposição, conclusão, com-
paração), com nível sufi-
ciente de informatividade, 
que contribuem para a 
construção de sentidos dos 
textos. 

Planejamento 
de texto/ Pro-
gressão temá-
tica e progres-
são 

 
Paragrafação 

 
(EF35LP09.) Organizar o 
texto em unidades de senti-
do, dividindo-o em parágrafos, 
atentando para pertinência 
temática, progressão, se-
gundo as normas gráficas e 
de acordo com as caracte-
rísticas do gênero textual. 

 
Campo da 
vida  coti-
diana 

 
Escrita cola-
borativa 

 
Escrita colabo-
rativa 

 
(EF05LP11.) Ler, analisar e 
produzir gêneros lúdicos 
e/ou humorísticos (anedo-
tas, piadas, cartuns, dentre 
outros), com autonomia, 
dentre outros gêneros do 
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campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções 
do gênero, considerando a 
situação comunicativa: (os 
interlocutores (quem escre-
ve/para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito 
(escrever para quê); a circu-
lação (onde o texto vai 
circular; o suporte (qual é o 
portador do texto); a lingua-
gem, organização e a forma 
do texto. 

 
Campo 

das 
práticas 

de 
 estudo e 
pesquisa 

 
Produção de 
textos 

 
Planejamento
e Produção de 
textos que vei-
culem resulta-
dos de pesqui-
sa. 

 
(EF05LP24.) Planejar e pro-
duzir texto sobre tema de 
interesse dos estudantes e 
da comunidade local, organi-
zando resultados de pesqui-
sa em fontes impressas ou 
digitais de informação, in-
cluindo imagens e gráficos 
ou tabelas, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 
Campo da 

vida 
pública 

 
Escrita cola-
borativa/ Autô-
noma 

 
Escrita cola-
borativa/ autô-
noma 

 
(EF35LP15.) Opinar e de-
fender de forma respeitosa, 
ponto de vista sobre tema 
polêmico, relacionado a si-
tuações vivenciadas na 
escola e/ou na comunidade, 
utilizando registro formal e 
estrutura adequada à argu-
mentação, considerando a 
situação comunicativa, o 
tema/assunto do texto. 

  
Campo 

artístico- 
literário 

 
Escrita autô-
noma com-
partilhada 

 
Estrutura narra-
tiva 

 
(EF35LP25.) Criar narra-
tivas ficcionais, com certa 
autonomia, utilizando deta-
lhes descritivos (de persona-
gens, de sentimentos, de 
cenas, espaços/ambientes, 
dentre outros aspectos des-
critivos), sequências de 
eventos e imagens apropria-
das para sustentar o senti-
do do texto, e marcadores 
de tempo, espaço e de fala 
de personagens. 
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Produção de 
gêneros com 
estrutura nar-
rativa 

(EF35LP26.) Ler e escrever, 
com certa autonomia, narra-
tivas ficcionais que apresen-
tem cenários e persona-
gens, observando os ele-
mentos da estrutura narra-
tiva: enredo, tempo, espaço, 
personagens, narrador e a 
construção do discurso indi-
reto e discurso direto, infe-
rindo seus efeitos de 
sentido. 

 
Escrita autôno-
ma 

 
Leitura de tex-
tos em  verso 

 
(EF35LP27.) Ler e escrever, 
com certa autonomia, textos 
em versos de escritores 
locais, regionais e naciona-
is, explorando rimas, sons e 
jogos de palavras, imagens 
poéticas (sentidos figurados) 
e recursos visuais e sonoros. 

 
 
 
 
 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografiza-
ção) 

 
 
 
 

Todos 
os 

campos 
de 

atuação 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

 
Grafia de cor-
respondências 
regulares con-
textuais e mor-
fológicas e cor-
respondências 
irregulares 

 
(EF05LP01.) Grafar pala-
vras utilizando regras de 
correspondência fonema-
grafema regulares contextu-
ais, contextuais e morfológi-
cas e palavras de uso fre-
quente com correspondên-
cias irregulares em ativida-
des de análise e reflexão na 
produção de diferentes 
gêneros. 

 
Conhecimento 
do alfabeto do 
Português do 
Brasil/ Polis-
semia 

 
Polissemia de 
palavras em 
contextos 

 
(EF05LP02.) Identificar o 
caráter polissêmico das 
palavras (uma mesma pala-
vra com diferentes signifi-
cados, de acordo com o 
contexto de uso), compa-
rando o significado de deter-
minados termos utilizados 
em textos nas áreas cientí-
ficas com esses mesmos 
termos utilizados na lingua-
gem  usual. 

 
Conhecimento 
das diversas 
grafias do 
alfabeto/ 
Acentuação 

 
Acentuação 
gráfica 

 
(EF05LP03.) Acentuar cor-
retamente palavras oxítonas, 
paroxítonas e proparoxíto-
nas em produção de gêneros 
da oralidade e da escrita, dos 
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diversos campos de atua-
ção, de forma reflexiva, a 
partir da norma padrão. 

   
Pontuação Distinção de 

sinais de pon-
tuação e seus 
efeitos de sen-
tido 

 
(EF05LP04.) Diferenciar, na 
leitura de textos, vírgula, 
ponto e vírgula, dois-pontos 
e reconhecer, na leitura de 
textos, o efeito de sentido 
que decorre do uso de reti-
cências, aspas, parênteses. 

 
Morfologia 

 
Identificação e 
reconhecimen-
to de expres-
sões de pre-
sente, passado 
e futuro 

 
(EF05LP05.) Identificar e 
reconhecer a expressão 
de presente, de passado e 
de futuro em tempos verbais 
do modo indicativo, usados 
nos  textos lidos e escritos. 

 
Morfologia/Sin-
taxe 

 
Morfologia/ 
Sintaxe 

 
(EF05LP06.) Flexionar, ade-
quadamente, em produção 
de gêneros orais e escritos, 
os verbos em concordância 
com pronomes pessoais/ 
nomes  sujeitos da oração. 

 
(EF05LP07.) Identificar, em 
textos, o uso de conjunções 
e a relação que estabelecem 
entre partes do texto: adi-
ção, oposição, tempo, cau-
sa, condição, finalidade e os 
efeitos de sentido provo-
cados através de seus usos. 

 
Campo da 

vida 
cotidiana 

 
Forma de com-
posição do tex-
to 

 
Validade e for-
ça de argu-
mentos 

 
(EF05LP20.) Analisar a 
validade e força de argu-
mentos em textos argu-
mentativos (argumentações 
sobre produtos de mídia 
para público infantil (filmes, 
desenhos animados, HQs, 
games etc.), com base em 
conhecimentos sobre os 
mesmos. 

 
Forma de com-
posição do tex-
to 

 
Análise do pa-
drão entonaci-
onal, expres-
são facial e 
corporal de 

 
(EF05LP21.) Analisar o pa-
drão entonacional, a expres-
são facial e corporal e as 
escolhas de variedade e 
registro linguísticos de vlog-
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Vlog-gers 
argumentativos 

gers de vlogs opinativos ou 
argumentativos. 

 
Campo 

do 
estudo e 

da 
pesquisa 

 
Forma de com-
posição dos  
textos 

 
 

Adequação do 
texto às nor-
mas de escrita 

 
Padronização 
de textos cien-
tíficos 

 
(EF05LP26.) Utilizar, ao pro-
duzir textos, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais: 
regras sintáticas de concor-
dância nominal e verbal, 
bem como convenções de 
escrita de citações, pontua-
ção (ponto final, dois-
pontos, vírgulas em enume-
rações) e regras ortográ-
ficas, refletindo sobre o uso. 

 
Todos 

os 
campos 

de 
atuação 

 
Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

 
Uso do dicio-
nário em ativi-
dade e leitura 
e  escrita 

 
(EF35LP12.) Recorrer, em 
atividades de leitura e 
escrita, ao dicionário e/ou 
outro recurso digital, para 
esclarecer dúvida sobre a 
escrita de palavras, especial-
mente no caso de palavras 
com relações irregulares 
fonema-grafema. 

  
Construção do 
sistema alfa-
bético e da 
ortografia 

Memorização 
e emprego da 
grafia correta 
de palavras 
irregulares 

 
(EF35LP13.) Memorizar e 
empregar a grafia de pala-
vras de uso frequente nas 
quais as relações fonema-
grafema são irregulares e 
com h inicial que não 
representa fonema. 

 
Campo 

da  
vida 

pública 

 
Forma de com-
posição do tex-
to 

 
Identificação/ 
produção dos 
gêneros do jor-
nal 

 
(EF35LP16.) Identificar e re-
produzir, em notícias, man-
chetes, lides e corpo de 
notícias simples para público 
infantil e cartas de reclama-
ção (revista infantil), digitais 
e impressos, a formatação e 
diagramação específica de 
cada um desses gêneros, 
inclusive em suas versões 
orais,efeitos de sentidos de 
recursos estilísticos 

 
Campo 

do 
estudo e 

da 
pesquisa 

Forma de com-
posição dos tex-
tos 
 
Coesão e arti-

 
Recursos de 
coesão prono-
minal e suas 
relações de 
sentido 

 
(EF05LP27.) Utilizar, ao pro-
duzir o texto, recursos de 
coesão pronominal (prono-
mes anafóricos) e articula-
dores de relações de sentido 
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culadores (tempo, causa, oposição, 
conclusão, comparação), 
com nível adequado de 
informatividade. 

 
Campo 

artístico- 
literário 

 
Formas de 
composição 
de  narrativas 

 
Estrutura narra-
tiva 

 
(EF35LP29.) Identificar, em 
narrativas, cenário, persona-
gem central, conflito gera-
dor, resolução e o ponto de 
vista, com base no qual 
histórias são narradas, dife-
renciando narrativas em 
primeira e terceira pessoas. 

 
Discurso dire-
to e indireto 

 
Discurso direto 
e indireto/ cons-
trução de sen-
tido 

 
(EF35LP30.) Diferenciar dis-
curso indireto e discurso 
direto, determinando o efeito 
de sentido de verbos de 
enunciação e explicando o 
uso de variedades linguís-
ticas no discurso direto, 
quando for o caso e sua 
relevância na construção de 
sentidos dos textos. 

Formas de 
composição 
de textos poé-
ticos 

Efeitos de sen-
tido de recur-
sos estilísticos 

 
(EF35LP31.) Identificar, em 
textos versificados, efeitos 
de sentido decorrentes do 
uso de recursos rítmicos e 
sonoros e de metáforas, 
através de leitura, oralização 
e análise dos referidos 
textos. 

 
 

2.8.7 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA PORTUGUESA: 6º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 6º ANO 

PRÁTICAS 
DE 

LINGUAGEM 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

 CRITÉRIOS 
DE 

AVALIAÇÃO 

 
CONTEÚDOS 

 
HABILIDADES 

  
Artístico- 
Literário 

 
Reconstrução do 
contexto de pro- 
dução, 
circulação e 
recepção de 
textos. 
Caracterização 
do campo  
jornalís- 

 
Características 
composicionaisd
os diferentes 
gêneros jorna- 
lísticos. 

 
(EF06LP02.) Estabelecer relação 
entre os diferentes gêneros jorna- 
lísticos (reportagem, editorial, 
artigo de opinião, carta do leitor, 
crônica, charge, entre outros), por 
meio da leitura de matérias 
correlacionadas, reconhecendo as 
características composicionais 
desses gêneros e   compreendendo 
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tico e relação 
entre os gêneros 
em circulação, 
mídias e práticas 
da cultura digital. 

a centralidade da notícia. 

   
Distinção de fato 
e  opinião. 

 
Distinção de 
fato e opinião. 

 
(EF67LP04.) Distinguir fato da 
opinião relativa a esse mesmo 
fato, analisando as marcas de 
subjetividade deixadas no texto 
(exercício de modalização do 
autor). 

  
Artístico 
Literário 

 
Reconstrução 
das condições de 
produção, circu-
lação e recep-
ção. 
 

 
Contexto social, 
cultural e histó-
rico daprodução 
de textos literá-
rios 

 
(EF69LP44.) Inferir, em textos 
literários, a presença de valores 
sociais, culturais e humanos e de 
diferentes visões de mundo e 
produções literárias (tanto as 
consideradas clássicas quanto as 
marginalizadas), valorizando-as e 
reconhecendo nesses textos 
formas de estabelecer múltiplos 
olhares sobre as identidades, as 
sociedades e as culturas, sem 
.rder de vista a autoria e o 
contexto social e histórico de sua 
produção. 
 

Apreciação e ré- 
plica. 

Função socio-
comunicativa 
dos gêneros 
quarta capa, 
programa, si-
nopse, resenha 
crítica etc. 

(EF69LP45.) Reconhecer as 
funções informativas e persua-
sivas dos gêneros como quarta 
capa, programa (de teatro, dança, 
exposição etc.), sinopse, a fim de 
selecionar obras literárias e 
outras manifestações artísticas 
(cinema, teatro, exposições, 
espetáculos), diferenciando as 
sequências descritivas das 
avaliativas. 
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Leitura e rece- 
pção de obras 
literárias/mani-
festações artís- 
ticas. 

(EF69LP46.) Participar de 
práticas de compartilhamento de 
leitura/recepção de obras literá-
rias/manifestações artísticas 
como rodas de leitura, clubes de 
leitura, tertúlias literárias, eventos 
de contação de histórias, de 
leituras dramáticas, de apresenta-
ções teatrais, musicais e de 
filmes, dentre outros, tecendo, 
quando possível, comentários de 
ordem estética e afetiva, 
preferencialmente de produções 
locais e regionais. 

   
Estratégias de 
escrita:  planeja- 
mento e textu-
alização. 
 
Adequação à 
condição de 
produção. 

 
Gêneros tex- 
tuais, condição 
de produção e 
circulação, ca- 
racterísticas 
composicionais e  
variedade lin- 
guísticas dos di- 
ferentes gêne- 
ros jornalísticos 
/midiáticos. 

 
(EF69LP07.) Planejar e produzir 
textos em diferentes gêneros do 
campo jornalístico/midiático, consi 
derando sua adequação ao con-
texto de produção (os interlocu-
tores envolvidos, os objetivos 
comunicativos, o gênero, o 
suporte, a circulação), ao modo 
(escrito ou oral; imagem estática 
ou em movimento etc.), à 
variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a esse 
contexto, à construção  da 
textualidade relacionada às 
propriedades textuais e do gênero, 
utilizando estratégias de planeja-
mento, elaboração, revisão, 
edição, reescrita/redesign e 
avaliação de textos, para, com o 
auxílio do professor e a 
colaboração dos colegas, corrigir e 
aprimorar as produções 
realizadas. 
 

  Estratégias de 
escrita:  revisão/ 
edição de texto 
informativo e 
opinativo. 

Revisão/edição 
de texto infor- 
mativo e opina- 
tivo. 

(EF69LP08.) Revisar/editar o texto 
produzido (notícia, reportagem, 
dentre outros), tendo em vista sua 
adequação ao contexto de produ- 
ção, à mídia em questão, às cara- 
cterísticas do gênero, aos 
aspectos relativos à textualidade, à 
relação entre as diferentes 
semioses e da  norma culta. 
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Artístico- 
Literário 

 
Consideração 
das condições de 
produção. 
 
Estratégias de 
escrita: paneja- 
mento, textuali- 
zação e revisão/ 
edição. 

 
Gêneros textu-
ais, condição de 
produção e circu-
lação, caracterís-
ticas composicio-
nais e função 
sociocomunica-
tiva de textos 
literários. 

 
(EF69LP51.) Produzir textos literá- 
rios, engajando-se ativamente nos 
processos de     planejamento, tex- 
tualização,       revisão/edição e re- 
escrita,    tendo em vista as restri- 
ções temáticas, composicionais, 
estilísticas dos textos pretendidos 
e  as configurações da situação de 
produção (o leitor pretendido, o 
suporte, o contexto de circulação 
do    texto, as finalidades, as cara- 
cterísticas dos gêneros,  etc.) e 
considerando o senso estético, a 
imaginação, a estesia e a verossi- 
milhança próprias ao texto literário. 

  
Na Vida 
Pública 

 
Retextualização/
Registro. 

 
Relação entre 
oralidade e  escri- 
ta. 

 
(EF69LP26.) Tomar nota, a partir 
de materiais gravados ou durante 
as interações em aula, atentando 
para palavras-chave e/ou ideias 
principais, em discussões,   deba- 
tes, palestras, apresentação de 
propostas, reuniões, como forma 
de documentar o evento e apoiar a 
própria fala (que pode se dar no 
momento do evento   ou  posterior- 
mente, quando, por exemplo, for     
necessária a retomada dos assun- 
tos tratados em outros contextos 
públicos, como diante dos repre- 
sentados). 

 
Das 

 Práticas  
 d     e 

 Estudo  
e  

Pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estratégias de 
produção:  plane- 
jamento e produ- 
ção de apresen- 
tações orais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relação entre 
oralidade e es-
crita. 
 
Elementos para- 
linguísticos e 
cinésicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(EF69LP38.) Organizar os dados e 
informações pessquisados em 
painéis ou slides de apresentação, 
levando em conta o contexto de 
produção, o tempo disponível, as 
características do gênero apresen- 
tação oral, a multissemiose, as mí- 
dias e               tecnologias que serão utili- 
zadas, ensaiar a apresentação, 
considerando também elementos 
paralinguísticos e   cinésicos e pro- 
ceder à exposição    oral de resulta- 
dos de estudos e pesquisas no 
tempo determinado, a partir do 
planejamento e da definição de 
diferentes formas de uso da fala 
memorizada, com apoio da leitura 
ou fala espontânea. 
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Artístico- 
Literário 

 
 

 
Produção de tex- 
tos orais/ oraliza- 
ção. 
 

 
Leitura em voz 
alta de textos lite- 
rários. 

 
Contação de his- 
tórias. 

 
Elementos lin- 
guísticos,  para- 
linguísticos e 
cinésicos. 

 
EF69LP53.) Ler em voz alta tex- 
tos literários diversos (contos de 
amor, de humor, de suspense, de 
terror; crônicas líricas, humorísti- 
cas, críticas), bem como leituras 
orais capituladas, compartilhadas 
ou não com o professor, de livros 
de maior extensão (romances, nar- 
rativas de enigma, narrativas de 
aventura, literatura infantojuvenil); 
contar/recontar histórias tanto da 
tradição oral (causos, contos de 
esperteza, contos de animais, 
contos de amor, contos de encan- 
tamento, piadas, dentre outros) 
quanto da tradição literária escrita, 
expressando a compreensão e 
interpretação do texto por meio de 
uma leitura ou fala expressiva e 
fluente, que respeite o ritmo, as 
pausas, as  hesitações, a entona- 
ção indicados tanto pela pontua- 
ção quanto por outros recursos 
gráfico-editoriais (negritos, itálicos, 
caixa-alta, ilustrações etc.), grava- 
ndo essa leitura ou esse conto/re- 
conto, seja para análise posterior, 
seja para produção de audiobooks 
de textos literários diversos ou de 
podcasts de leituras dramáticas 
com ou sem efeitos especiais e ler 
e/ou declamar poemas diversos, 
tanto de forma livre quanto de 
forma fixa (como quadras, sone- 
tos, liras, haicais etc.), empregan- 
do os recursos linguísticos, para- 
linguísticos e cinésicos necessá- 
rios aos efeitos desentido 
pretendidos, como o ritmo e a 
entonação, o emprego de pausas 
e prolongamentos, o tom e o timbre 
vocais, além dos  recursos de 
gestualidade e pantomima que 
convenham ao gênero poético e à 
situação de compartilhamento em 
questão. 

   
Recursos estilís- 
ticos e  semióti- 
cos. 

 
Tratamento da 
informação. 

 
Escolhas 

 
(EF69LP17.) Reconhecer os re- 
cursos estilísticos e semióticos dos 
gêneros jornalísticos e publicitá- 
rios, os aspectos relativos ao tra- 
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lexicais. 
 
Imparcialidade. 

tamento da informação em 
notícias, como a ordenação dos 
eventos, as escolhas lexicais, o 
efeito de imparcialidade do relato. 
 

  Recursos linguís- 
ticos e semióti- 
cos que operam 
nas apresenta- 
ções orais. 

Recursos 
linguísticos e  
semióticos. 

(EF69LP41.) Usar adequadamen- 
te ferramentas de apoio a apresen- 
tações orais, escolhendo e empre- 
gando tipos e tamanhos de fontes 
que permitam boa visualização, 
topicalizando e/ou organizando o 
conteúdo em itens, inserindo ade- 
quadamente imagens, gráficos, 
tabelas, formas e elementos gráfi- 
cos, dimensionando a quantidade 
de texto e imagem por slide,   utili- 
zando, progressivamente e de for- 
ma harmônica, recursos mais  so- 
fisticados como efeitos    de transi- 
ção, slides mestres, layouts  
personalizados etc. 
 

Construção com- 
posicional e 
estilo de gêneros 
de divulgação 
científica. 

Construção com- 
posicional e esti- 
lo degêneros de 
divulgação cien- 
tífica. 

(EF69LP42.) Reconhecer a cons- 
trução composicional dos textos 
pertencentes a gêneros relaciona- 
dos à divulgação de conhecimen- 
tos: título, (olho),   introdução, divi- 
são do   texto em  subtítulos, ima- 
gens   ilustrativas de conceitos, re- 
lações, ou resultados complexos 
(fotos, ilustrações, esquemas,  grá- 
ficos, infográficos, diagramas, figu- 
ras, tabelas, mapas, etc.), exposi- 
ção,   contendo definições, descri- 
ções,    comparações,    enumera- 
ções,    exemplificações e    remis- 
sões a conceitos e relações por 
meio de notas de rodapé, boxes ou 
links; ou título, contextualização do 
campo, ordenação temporal ou te- 
mática por tema ou subtema, inter- 
calação de trechos verbais com 
fotos, ilustrações, áudios, vídeos 
etc., como forma de contribuir para 
a construção efetiva de sentido. 
 

  Construção com- 
posicional e 
estilo de gêneros 
de divulgação 
científica. 

Construção com- 
posicional e esti- 
lo de gêneros de 
divulgação cien-
tífica. 

(EF69LP42A.) Reconhecer traços 
da linguagem dos textos   de divul- 
gação científica, fazendo uso  
consciente das estratégias de 
impessoalização da linguagem (ou 
de pessoalização, se o tipo de 
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publicação e objetivos assim o 
demandarem, como em alguns 
podcasts e vídeos de divulgação 
científica), 3ª pessoa, presente 
atemporal, recurso à citação, uso 
de vocabulário técnico/especiali-
zado etc., como forma de ampliar 
suas capacidades    de compreen- 
são e produção de textos nesses 
gêneros. 

 
Marcas linguísti- 
cas. 
 
 
Intertextualidade. 

 
Formas de cita- 
ção: literal e 
paráfrase. 

 
Regras de inclu- 
são e formatação 
de citações e 
paráfrases. 
 
Organização de 
referência biblio- 
gráfica. 

 
(EF69LP43.) Identificar e utilizar 
os modos de introdução de outras 
vozes no texto – citação literal e 
sua formatação e paráfrase –, as 
pistas linguísticas responsáveis 
por introduzir no texto a posição do 
autor e dos outros autores citados 
(“Segundo X; De acordo com Y; De 
minha/nossa parte, penso/pensa- 
mos que...”) e os elementos de 
normatização (tais como as regras 
de inclusão e formatação de cita- 
ções e paráfrases, de organização 
de referências bibliográficas) em 
textos científicos, desenvolvendo 
reflexão sobre o modo como a 
intertextualidade e a retextualiza- 
ção ocorrem nesses textos. 

 
Todos os 

Campos de 
Atuação 

 
Variação linguís- 
tica. 

 
Variedade lin-
guística. 
 
Norma Padrão. 
 
Preconceito lin- 
guístico. 
 

 
(EF69LP55.) Reconhecer as varie- 
dades da língua  falada, o conceito 
de norma-padrão   e  o de precon- 
ceito linguístico, valorizando a 
cultura à qual pertence e/ou repre- 
senta. 

Norma-padrão. (EF69LP56.) Fazer uso consciente 
e reflexivo de regras da norma-
padrão em gêneros orais e escritos 
adequados a determinadas situa- 
ções comunicativas. 
 

Fono-ortografia. Norma ortográfi- 
ca. 

(EF67LP32.) Escrever palavras de 
acordo com as normas ortográficas 
em situações de uso. 
 

  Elementos nota- 
cionais da escrita 

Pontuação. (EF67LP33.) Pontuar textos   ade- 
quadamente, considerando os 
efeitos de sentido pretendidos, a 
intencionalidade discursiva e a 
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relação entre as partes do texto. 

Léxico/morfolo- 
gia 

Antonímia. (EF67LP34.) Reconhecer as 
relações de antonímia e empregar 
adequadamente prefixos que 
expressam noção de negação . 
 

Formação de pa- 
lavras. 

(EF67LP35.) Distinguir palavras 
derivadas por  acréscimo de afixos 
e palavras compostas. 
 

Série sinonímica. (EF06LP03.) Identificar e analisar 
diferenças de sentido entre 
palavras de uma série sinonímica, 
aplicadas em diferentes contextos. 
 

Elementos nota- 
cionais da escri- 
ta/morfossintaxe. 

Concordância 
verbal e nominal 

 
Pontuação 
 
Ortografia 

(EF06LP11.) Empregar, ao produ- 
zir texto, conhecimentos   linguísti- 
cos e gramaticais  (tais como  tem- 
pos verbais, concordância nominal 
e verbal, regras   ortográficas, pon- 
tuação etc.), conforme as especifi- 
cidades e objetivos comunicativos 
dos gêneros textuais propostos. 

 
LEITURA 

 
Jornalís- 

tico/ 
Midiático 

 
Estratégias/proce
dimentos de leitu- 
ra: apreender os 
sentidos globais 
do texto. 

 
Informações ex- 
plícitas e implíci- 
tas 
 
Sentido global do 
texto 

 
(EF69LP03.) Identificar  e apreen- 
der, A)  em   notícias,   as informa- 
ções do LIDE, o fato central, suas 
principais   circunstâncias e even- 
tuais decorrências; B)  em reporta- 
gens e fotorreportagens, o fato ou 
a temática retratada e a perspecti- 
va de abordagem; C) em entrevis- 
tas, editoriais, artigos de opinião, 
cartas do/ao leitor, os principais 
temas/subtemas abordados, expli- 
cações dadas ou teses defendidas 
em relação a esses subtemas; D) 
em tirinhas, memes, charge, a crí- 
tica, a ironia ou o humor presente, 
levando em consideração (quando 
houver) as diferentes mídias (im- 
pressas, virtuais e televisivas). 
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Reconstrução do 
contexto de pro- 
dução, circula- 
ção e recepção 
de textos. 
 
Caracterização 
do campo  jorna- 
lístico e relação 
entre os gêneros 
em circulação, 
mídias e práticas 
da cultura digital. 

 
Discurso parcial 
e Imparcial: efei+ 
tos de sentido e 
escolhas lexi- 
cais. 

 
(EF06LP01.) Reconhecer a impos- 
sibilidade de uma neutralidade 
absoluta no relato de fatos, 
refletindo   sobre   parcialidade/im- 
parcialidade a partir dos efeitos de 
sentido produzidos pelos recortes 
e pelas escolhas lexicais feitos 
pelo autor, de forma a poder 
desenvolver uma atitude crítica 
frente aos textos jornalísticos e 
tornar-se consciente das suas pró- 
prias escolhas enquanto produtor 
de textos. 
 

 
Estrutura do hi- 
pertexto 
 
Finalidade de lei- 
tura 

 
(EF67LP01.) Analisar a estrutura e  
o funcionamento dos hiperlinks em 
textos noticiosos publicados na 
Web, considerando o objetivo da 
leitura e vislumbrando possibilida- 
des de uma escrita hipertextual. 

 
Relação entre 
tetos. 
 

 
Intencionalidade 
discursiva. 
 
Discurso parcial 
e imparcial: re- 
cursos linguís- 
ticos e  multisse- 
mióticos. 

 
(EF67LP03.) Comparar   informa- 
ções divulgadas sobre um mesmo 
fato em diferentes gêneros, veícu- 
los e mídias, analisando e avalian- 
do a confiabilidade, a intencionali- 
dades   e o   grau de parcialidade/ 
imparcialidade, sem perder de 
vista os efeitos de sentido produzi- 
dos por recursos linguísticos e 
multissemióticos. 

 
Na Vida 
Pública 

 
Apreciação e ré- 
plica. 

 
Produções artís-
ticas e culturais 
de resistência e 
defesa de direi- 
tos. 

 
Relação do ver- 
bal com outras 
semioses. 
 
Cultura juvenil. 

 
(EF69LP21.) Posicionar-se em re- 
lação a conteúdos veiculados em 
práticas institucionalizadas ou não 
de participação social (saraus, ro- 
das de rap, repente e emboladas, 
batalhas de slam etc.), sobretudo 
àquelas vinculadas a   manifesta- 
ções artísticas,  produções   cultu- 
rais, intervenções urbanas e práti- 
cas próprias das culturas juvenis 
que pretendam denunciar, expor 
uma problemática ou “convocar” 
para uma   reflexão/ação, relacio- 
nando esse texto/produção com 
seu contexto, como também as 
partes e semioses presentes na 
produção de sentidos. 



 

541 
 

 

  
Das 

Práticas  
d    e  

Estudo 
 e 

 Pesquisa 

 
Estratégias/pro- 
cedimentos de 
leitura: seleção 
de informações. 
 
Relação do ver- 
bal com outras 
semioses. 
 
Retextualização 
de gêneros de 
apoio à com- 
preensão. 
 

 
Seleção de infor- 
mações de fon- 
tes diferentes. 
 
Relação do ver- 
bal com outras 
semioses. 

 
(EF69LP32.) Selecionar   informa- 
ções e dados relevantes de fontes 
diversas ( impressas, digitais, orais 
etc.), avaliando a credibilidade e a 
utilidade dessas   fontes, e organi- 
zando, esquematicamente, com 
auxílio   do professor, as  informa- 
ções necessárias com ou sem 
apoio de ferramentas digitais, em 
quadros, tabelas ou gráficos. 

 
Curadoria de in- 
formação. 

 
Seleção de 
informações para 
o projeto de pes- 
quisa. 

 
(EF67LP20.) Realizar pesquisa, a 
partir do objeto a ser investigado, 
do recorte    temático, das questões 
e   hipóteses   elaboradas   previa- 
mente, preferencialmente de te-
máticas   próprias do ambiente so- 
ciocultural dos estudantes, usando 
fontes   indicadas e  abertas, sele- 
cionando informações relevantes 
ao projeto de pesquisa e distin-
guindo fontes confiáveis de não 
confiáveis. 

 
Artístico- 
Literário 

 
Reconstrução da 
textualidade e 
Compreensão 
dos efeitos de 
sentido provoca- 
dos pelos usos 
de recursos lin- 
guísticos e mul- 
tissemióticos. 
 

 
Estrutura do tex-
to narrativo fic-
cional. 
 
Elementos da 
narrativa. 

 
(EF69LP47.)  Reconhecer, em tex- 
Tos   narrativos  ficcionais, as dife- 
rentes formas de composição, as 
partes estruturantes (orientação, 
complicação,    desfecho),   os ele- 
mentos  da   narrativa (foco narrati- 
vo, espaço, tempo e enredo) e seu 
papel na     construção de sentidos. 

Marcadores tem- 
porais. 
 
Caracterização 
dos espaços físi- 
cos e dos perso- 
nagens. 
 
Tempo verbal, ti- 
pos de discurso e 
variedade  lin- 
guística. 

 
(EF69LP47A.) Analisar os    recur- 
sos coesivos que constroem a pas- 
sagem do tempo e que articulam 
suas partes, a  escolha lexical típi- 
ca de cada gênero para a caracte- 
rização dos  espaços físicos e psi- 
cológicos, dos personagens e dos 
tempos    cronológicos e psicológi- 
cos, como também os efeitos de 
sentido decorrentes dos tempos 
verbais, dos tipos de discurso, dos 
verbos de enunciação e das varie- 
dades linguísticas (no  discurso di- 
reto, se houver) empregados. 
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   Pontuação. 
 
Recursos lin-
guísticos e mul-
tissemióticos. 

(EF69LP47B.) Reconhecer o uso 
de pontuação   expressiva, de pro- 
cessos figurativos e de recursos 
linguístico-gramaticais próprios e 
sua função em cada gênero narra- 
tivo. 
 

Tipos de narra- 
dor. 
 
Distinção entre 
autor e narrador 
e narrador e 
personagens. 

(EF69LP47X.) Distinguir autor e 
narrador, narrador onisciente e 
narrador   observador,  como tam- 
bém a voz do narrador das vozes 
dos personagens e outras vozes. 

 
PRODUÇÃO 

DE  
TEXTOS 

 
Jornalís-

tico/ 
Midiático 

 
Estratégias de 
escrita: planeja- 
mento de textos 
informativos. 

 
Condições de 
produção e re- 
cepção de gêne- 
ros textuais jor- 
nalísticos/midiá- 
ticos. 
 
Curadoria de in- 
formações. 

 
(EF67LP09.)   Planejar notícia im- 
pressa e para circulação em outras 
mídias (rádio ou TV/vídeo ou redes 
sociais/websites), tendo em vista 
as condições de produção do texto 
(objetivo, leitores/espectadores, 
veículos e mídia de circulação 
etc.), a partir da escolha do fato a 
ser noticiado (de relevância para a 
turma, escola ou comunidade), do 
levantamento de dados e informa- 
ções sobre o   fato – que pode en- 
volver entrevistas com envolvidos 
ou com especialistas, consultas a 
fontes, análise de documentos, 
cobertura  de  eventos etc.– do re- 
gistro dessas informações e 
dados, da escolha de fotos ou ima- 
gens a produzir ou a utilizar, e a 
previsão de uma estrutura hiper-
textual (no caso de publicação em 
sites, redes  sociais  ou blogs noti- 
ciosos). 

 
Estratégias de 
escrita: textuali- 
zação e edição. 
 
Características 
do gênero em 
questão. 
 
Coesão. 
 
Adequação à 
norma- padrão. 

 
Características 
do gênero textual 
notícia. 

 
Coesão textual. 

 
(EF67LP10.) Produzir    notícia im- 
pressa, tendo em vista  as caracte- 
rísticas do gênero – título ou man- 
chete com verbo no tempo presen- 
te, linha  fina (opcional),   lide, pro- 
gressão dada pela  ordem decres- 
cente de importância dos fatos, 
uso de 3ª pessoa, de palavras que 
indicam precisão –  e o estabeleci- 
mento adequado de coesão e pro- 
duzir notícia para TV, rádio e inter- 
net, tendo em vista, além das 
características do    gênero, os re- 
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cursos de mídias disponíveis e o 
manejo de recursos de captação e 
edição de áudio e imagem. 

  
Na Vida 
Pública 

 
Estratégias de 
escrita: textuali- 
zação, revisão e 
edição de textos 
reivindicatórios 
ou propositivos. 

 
Condição de pro- 
dução, circulação 
e características 
composicionais 
de textos norma- 
tivos 

 
(EF69LP23.) Contribuir com a 
escrita de textos normativos diante 
de uma demanda na escola, tais 
como regimentos e estatutos de 
organizações da sociedade civil do 
âmbito da atuação das crianças e 
jovens (grêmio livre, clubes de 
leitura, associações culturais etc.) 
e de regras e regulamentos nos 
vários âmbitos da escola 
(cam.onatos, festivais, regras de 
convivência etc.), levando em 
conta o contexto de produção e as 
características dos gêneros em 
questão. 

 
Das Prá- 
ticas  d  e 
Estudo e 
Pesquisa 

 
Estratégias de 
escrita: textuali- 
zação, revisão e 
edição. 

 
Paráfrases e ci-
tações  em resu- 
mos. 

 
(EF67LP22.) Produzir, revisar e 
editar resumos, a partir das notas 
e/ou esquemas feitos, com o uso 
adequado de paráfrases e 
citações. 

 
Artístico- 
Literário 

 
Estratégias de 
escrita:  textuali- 
zação e revisão/ 
edição de narra- 
tivas ficcionais. 
 
Relação entre 
textos. 

 
Elementos da 
estrutura da nar- 
rativa ficcional. 
 
Tempos verbais. 

 
Discurso direto e 
indireto. 

 
(EF67LP30.) Criar narrativas fic- 
cionais (contos populares, contos 
de suspense, mistério, terror, 
humor, narrativas de enigma, crô- 
nicas, histórias em quadrinhos, 
dentre outros) que utilizem cená- 
rios e personagens realistas ou de 
fantasia, observando os elementos 
da estrutura narrativa próprios ao 
gênero pretendido, tais como enre- 
do, personagens, tempo, espaço e 
narrador,    utilizando   tempos ver- 
bais adequados   à narração de fa- 
tos passados,    empregando conhe- 
cimentos sobre diferentes modos 
de se iniciar uma história e de 
inserir os discursos direto e indire- 
to. 

 
ORALIDADE 

 
Jornalís-

tico/ 
Midiático 

 
Estratégia de 
produção: plane- 
jamento e produ- 
ção de entrevis- 
tas orais. 

 
Condição de 
produção de uma 
entrevista e fina- 
lidade socioco- 
municativa. 

 
(EF67LP14.) Definir o contexto de 
produção da entrevista (objetivos, 
o que se pretende conseguir, por 
que aquele entrevistado etc.), 
levantar informações sobre o 
entrevistado   e sobre      aconteci- 
mento ou tema em questão, prepa- 
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rar o roteiro de perguntas. 
 

 
Roteiro 
 
Fato noticioso e 
tema da entrevis- 
ta 

 
(EF67LP14A.) Realizar entrevista 
oral com envolvidos ou especialis- 
tas relacionados com o fato noti-
ciado ou com o tema em pauta, 
usando roteiro previamente elabo- 
rado e formulando   outras pergun- 
tas a partir das respostas dadas e, 
quando for o  caso, selecionar par- 
tes, transcrever e proceder a uma 
edição escrita   do texto, adequan- 
do-o a seu contexto de publicação, 
à construção composicional do gê- 
nero e garantindo a relevância das 
informações mantidas e a continui- 
dade temática. 

 
Na Vida 
Pública 

 
Discussão oral. 

 
Defesa de ponto 
de vista. 
 
Estratégias argu- 
mentativas. 

 
Respeito a opi- 
niões contrárias. 

 
(EF69LP25.) Posicionar-se de for- 
ma consistente e sustentada em 
uma   discussão,   assembleia, reu- 
niões de colegiados da escola, de 
agremiações e outras situações de 
apresentação de propostas e defe- 
sas de opiniões, respeitando as 
opiniões   contrárias e propostas al- 
ternativas e fundamentando seus 
posicionamentos, no tempo de fala 
previsto, valendo-se de sínteses e 
propostas claras e justificadas. 

 
Das Prá-
Ticas de 
Estudo e 
Pesquisa 

 
Estratégias de 
produção: reali- 
zação de entre- 
vista. 

 
Condição de 
produção de uma 
entrevista oral. 
 
Recorte temáti- 
co. 
 

 
(EF69LP39.) Definir   o recorte  te- 
mático da entrevista   e o entrevis- 
tado e levantar informações sobre 
o entrevistado e sobre o tema da 
entrevista (com o objetivo de usá-
la como instrumento para coletar 
dados no interior de uma pesquisa) 
elaborar roteiro de perguntas, reali- 
zar entrevista, a partir do roteiro, 
abrindo possibilidades para fazer 
novas   perguntas   a partir da res- 
posta, se o contexto permitir, tomar 
nota, gravar ou salvar a entrevista 
e usar adequadamente as 
informações obtidas, de acordo 
com os objetivos estabelecidos. 
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ANÁLISE 

LINGUÍSTICA/ 
SEMIÓTICA 

 
Jornalís- 

tico/Midiá-
tico 

 
Morfologia verbal 
em textos jorna- 
lísticos. 

 
Modos e tempos 
de verbais em 
textos noticiosos 
e argumentati- 
vos. 

 
(EF69LP17A.) Identificar a morfo- 
logia   do verbo, em textos noticio- 
sos    e argumentativos,   reconhe- 
cendo marcas de pessoa, número, 
tempo, modo, a distribuição dos 
verbos nos gêneros textuais (por 
exemplo, as formas de pretérito e 
de verbos de elocução em relatos; 
as formas de presente e futuro e 
de verbos atitudinais – acho, 
penso, acredito – em gêneros 
argu-mentativos; as   formas de 
imperativo em gêneros 
publicitários). 

 
Vida 

Pública 

 
Modalização. 

 
Expressões 
modalizadoras 

 
(EF69LP28.) Observar    os meca- 
nismos de modalização ade-
quados aos textos jurídicos, as 
modalidades deônticas, que se 
referem ao eixo da conduta 
(obrigatoriedade/permissibilidade) 
como, por exemplo, proibição: 
“Não se deve fumar em recintos 
fechados.”; Obrigatoriedade: “A 
vida tem que valer a pena.”; 
Possibilidade: “É permitido a 
entrada de menores acom-
panhados de adultos respon-
sáveis”, e os  mecanismos de mo- 
dalização adequados aos textos 
políticos e propositivos, as modali- 
dades apreciativas, em que o locu- 
tor exprime um juízo de valor 
(positivo ou negativo) acerca do 
que enuncia. Por exemplo: “Que 
belo discurso!”, “Discordo das 
escolhas de Antônio.” “Felizmente, 
o buraco ainda não causou aciden- 
tes mais graves”, considerando o 
campo de atuação, a finalidade co- 
municativa e o espaço de intera- 
ção. 

  
Das Prá-
Ticas de 
Estudo e 
Pesquisa 

 
Textualização. 

 
Estrutra do hiper- 
Texto. 
 
Nota de 
rodapé/boxes. 

 
(EF67LP26.)  Reconhecer a estru- 
tura de hipertexto em textos de 
divulgação científica e proceder à 
remissão a conceitos e relações por 
meio de notas de rodapés ou 
boxes. 
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Todos os 

Campos de  
atuaÇão. 

 
Variação 
linguística. 

 
Norma-padrão. 

 
(EF69LP56.) Fazer uso consciente 
e reflexivo de regras da norma-
padrão em gêneros orais e escritos 
adequados a   determinadas situa- 
ções comunicativas. 
 

 
Fono-ortografia. 

 
Norma ortográfi- 
ca. 

 
(EF67LP32.) Escrever palavras de 
acordo com as normas ortográficas 
em situações de uso. 

Elementos nota- 
cionais da escrita 

Pontuação.  
(EF67LP33.) Pontuar   textos ade- 
quadamente, considerando os efei- 
tos de sentido pretendidos, a inten- 
cionalidade discursiva e a relação 
entre as partes do texto. 
 

 
Sequências tex- 
tuais. 

 
Recursos linguís- 
tico discursivos 
de prescrição e 
causalidade. 

 
(EF67LP37.) Analisar, em diferen- 
tes textos, os efeitos de sentido 
decorrentes do uso de recursos 
linguístico-discursivos de prescri- 
ção, causalidade, sequências des- 
critivas e expositivas e ordenação 
de eventos. 

   
Morfossintaxe. 

 
Flexão dos subs- 
tantivos, adjeti- 
vos e verbos. 

 
(EF06LP04.) Reconhecer  e anali- 
sar a função      discursiva e as fle- 
xões de substantivos, adjetivos e 
de verbos nos modos indicativo, 
subjuntivo e imperativo (afirmativo 
e negativo), em   sequências injun- 
tivas, descritivas e narrativas. 
 

 
Morfossintaxe. 

 
Modos verbais. 

 
(EF06LP05.) Identificar os efeitos 
de sentido dos modos verbais, 
considerando o gênero textual e a 
intenção comunicativa. 
 

 
Elementos nota- 
cionais da escri- 
ta/morfossintaxe  
 
 
 
 
 
 
 

 
Concordância 
verbal e nominal. 
 
Pontuação. 
 
Ortografia.  
 
 
 
Recursos de 

 
(EF06LP11.) Empregar, ao produ- 
zir texto,   conhecimentos linguísti- 
cos e gramaticais   (tais como  tem- 
pos verbais, concordância nominal 
e verbal,   regras ortográficas, pon- 
tuação etc.), conforme as especifi- 
cidades e objetivos comunicativos 
dos gêneros textuais propostos. 
 
(EF06LP12.) Empregar, ao produ- 
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Semântica/Coe-
são.. 

coesão referen- 
cial e semânticos 

 
Discurso direto e  
indireto. 

zir texto, recursos de  coesão refe- 
rencial (nome e pronomes), recur- 
sos semânticos   de sinonímia, an- 
tonímia e     homonímia e mecanis- 
mos de   representação de diferen- 
tes vozes  (discurso direto e indire- 
to), conforme as especificidades e 
objetivos comunicativos dos gêne- 
ros textuais propostos. 

  
Na Vida 
Pública 

 
Estratégias/pro- 
cedimentos de 
leitura em textos 
legais e normati- 
vos. 

 
Leitura de textos 
legais e normati- 
vos 

 
(EF67LP15.) Identificar a proibição 
imposta ou o direito garantido, bem 
como as circunstâncias e os 
efeitos de sua aplicação, em arti- 
gos relativos a normas, regimentos 
escolares, regimentos e estatutos 
da     sociedade civil, regulamenta- 
ções para o mercado publicitário, 
Código de Defesa do Consumidor, 
Código Nacional de Trânsito, ECA, 
Constituição, dentre outros. 
 

   
Contexto de pro- 
dução, circula-
ção e recepção 
de textos e práti- 
cas relacionadas 
à defesa de direi- 
tos e à participa- 
ção social. 

 
Gêneros tex- 
tuais, espaços e 
mecanismos de 
reivindicação de 
direitos. 

 
(EF67LP16.) Explorar os espaços 
de reclamação de direitos e de 
envio de solicitações (tais como 
ouvidorias, SAC, canais ligados a 
órgãos públicos, plataformas do 
consumidor, plataformas de recla- 
mação), bem como de textos 
pertencentes a gêneros que circu- 
lam nesses espaços (reclamação 
ou     carta de reclamação, solicita- 
ção ou carta de solicitação, reque- 
rimento, formulário etc.), como for- 
ma de ampliar as possibilidades de 
produção desses textos em casos 
que remetam a reivindicações que 
envolvam a escola, a comunidade 
ou algum de seus membros, enga- 
jando-se na busca de solução de 
problemas pessoais e coletivos. 

 
Das Prá- 
Ticas de 
Estudo e 
Pesquisa 

 
Relação do ver- 
bal com  outras 
semioses. 

 
Relação do ver- 
bal com outras 
semioses em 
textos de divul-
gação científica. 

 
(EF69LP33.) Relacionar    a lingua- 
gem verbal com a linguagem não 
verbal e   híbrida   (esquemas, info- 
gráficos, imagens variadas, etc.) 
na (re)construção dos sentidos dos 
textos de divulgação científica. 
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Artístico- 
Literário 

 
Reconstrução da 
textualidade e 
compreensão 
dos efeitos de 
sentido provoca- 
dos pelos usos 
de recursos lin- 
guísticos e mul-
tissemióticos. 

 
Recursos 
expressivos 
sonoros, 
semânticos e 
multissemióticos 

 
(EF69LP48.) Interpretar,    em poe- 
mas, efeitos produzidos pelo uso 
de recursos expressivos sonoros 
(estrofação, rimas,   ritmo,   alitera- 
ções, etc.), semânticos (figuras de 
linguagem), gráfico-espacial (dis-
tribuição da mancha gráfica no 
papel), imagens e sua relação com 
o texto verbal, identificando as 
possíveis intenções do eulírico. 
 

   
Adesão às práti- 
cas de leitura- 

 
Leitura de textos 
artístico-literários 

 
Características 
composicionais 
dos textos literá- 
rios 

 
(EF69LP49.) Ler, com apoio do 
professor e de outros leitores, 
livros de literatura e/ou outras pro- 
duções culturais    do campo, mos- 
trando-se receptivo a textos que 
rompam com seu universo de 
expectativas e que representem 
um desafio em relação às suas 
possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de leitura, 
apoiando-se nas marcas linguísti- 
cas, em seu conhecimento sobre 
os gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo professor e 
considerando as particularidades 
dessas produções (o uso estético 
da linguagem, as correlações com 
outras áreas do conhecimento e da 
arte, a verificação de dimensões 
do humano etc.). 
 

 
Estratégias/pro-
cedimentos de 
leitura: aprecia- 
ção e réplica. 

 
Finalidade da 
leitura: caracte-
rísticas dos gê-
neros, suporte e 
função socioco- 
municativa. 

 
(EF67LP28.) Selecionar    procedi- 
mentos e estratégias adequados a 
diferentes    objetivos de leitura, le- 
vando em consideração o suporte 
e as características dos gêneros 
(romances infantojuvenis, contos 
populares, contos de terror, lendas 
brasileiras, indígenas e africanas, 
narrativas de aventuras, narrativas 
de enigma,   mitos,   crônicas, auto- 
biografias,   histórias   em   quadri- 
nhos, mangás, poemas de forma li- 
vre e fixa como sonetos e cordéis, 
videopoemas, poemas visuais, 
dentre outros), posicionando-se 
sobre o texto lido e estabelecendo 
preferências por gêneros, temas, 
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ORG

autores. 

 
PRODUÇÃO 
DE TEXTOS 

 
Jornalís-

tico/ 
Midiático 

 
Estratégias de 
escrita: planeja- 
mento de textos 
de peças publici- 
tárias de campa- 
nhas sociais. 

 
Gênero textual: 
campanha publi- 
citaria. 

 
Condição de 
produção e circu- 
lação do texto. 

 
(EF69LP09.) Planejar uma campa- 
nha   publicitária     sobre questões/ 
problemas,   temas, causas signifi- 
cativas para a escola e/ou comuni- 
dade, a partir de um levantamento 
de material sobre o tema ou 
evento, da definição do público-
alvo, do texto ou peça a ser produ- 
zido (cartaz, banner,   folheto, pan- 
fleto, anúncio impresso e para  in- 
ternet, spot, propaganda de rádio, 
TV, etc.), da ferramenta de edição 
de texto, áudio ou vídeo que será 
utilizada, do recorte e enfoque a 
ser dado, das estratégias de per- 
suasão etc. 

  
Artístico- 
Literário 

 
Estratégias de 
escrita: textuali- 
zação e revisão/ 
edição de textos 
poéticos. 

 
Poema: verso li- 
vre,  forma fixa. 

 
Recursos vi-
suais, semânti- 
cos e sonoros. 
 
Relação entre 
imagem texto ver 
bal. 

 
(EF67LP31.) Criar   poemas   com- 
postos por versos livres e de forma 
fixa (como quadras e sonetos), uti- 
lizando recursos   visuais, semânti- 
cos e   sonoros, tais    como cadên- 
cias, ritmos e rimas, e poemas 
visuais e   videopoemas, exploran- 
do as relações entre imagem e tex- 
to verbal, a distribuição da mancha 
gráfica (poema visual) e outros re- 
cursos visuais e sonoros. 

   
Das Práti- 

cas de 
Estudo e 
Pesquisa 

 
Conversação es- 
pontânea. 

 
Conversação es- 
pontânea. 

 
(EF67LP23.) Respeitar os turnos 
de fala,   na participação   em con- 
versações e em discussões ou ati- 
vidades   coletivas e    formular per- 
guntas coerentes e adequadas em 
momentos oportunos em situações 
de aulas, apresentação oral, semi- 
nário etc. 

  
Artístico- 
Literário 

 
Recursos linguís- 
ticos e semióti- 
cos que operam 
nos textos per- 
tencentes aos 
gêneros literá- 
rios. 

 
Relação entre os 
elementos lin- 
guísticos,  para-
linguísticos e ci- 
nésicos dos gê- 
neros literários. 
 
Figuras de lin- 
guagem. 
 
Expressões de- 
notativas e cono- 

 
(EF69LP54.) Analisar os efeitos de 
sentido decorrentes da interação 
entre os elementos linguísticos e 
os   recursos  paralinguísticos e ci- 
nésicos, como as variações no 
ritmo, as modulações no tom de 
voz, as pausas, as manipulações 
do estrato sonoro da linguagem 
(obtidos por meio da estrofação, 
das    rimas e de figuras de lingua- 
gem como as aliterações, as asso- 
nâncias, as onomatopeias, dentre 
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tativas. outras), a postura corporal e a ges- 
tualidade, na   declamação de poe- 
mas, apresentações musicais e 
teatrais, tanto em gêneros em pro- 
sa quanto nos gêneros poéticos, 
além dos efeitos de sentido decor- 
rentes do emprego de figuras de 
linguagem, tais   como compara- 
ção, metáfora, personificação, me- 
tonímia, hipérbole, eufemismo, iro- 
nia, paradoxo e antítese  e os efei- 
tos de sentido decorrentes do em- 
prego de palavras e expressões 
denotativas e   conotativas (adjeti- 
vos, locuções adjetivas, orações 
subordinadas adjetivas etc.), que 
funcionam como modificadores, 
percebendo   sua função    na cara- 
cterização dos espaços, tempos, 
personagens e ações próprios de 
cada gênero narrativo impresso e 
digital (estático e/ou dinâmico). 

  
Todos os 

Campos de 
Atuação 

 
Variação linguís- 
tica. 

 
Norma-padrão. 

 
(EF69LP56.) Fazer uso consciente 
e reflexivo de regras da norma-
padrão em gêneros orais e escritos 
adequados a determinadas situa- 
ções comunicativas. 
 

 
Fono-ortografia 

 
Norma 
ortográfica. 

 
(EF67LP32.) Escrever palavras de 
acordo com as normas ortográficas 
em situações de uso. 

 
Elementos nota- 
cionais da escri- 
ta. 

 
Pontuação. 

 
(EF67LP33.) Pontuar textos    ade- 
quadamente, considerando os efei- 
tos de sentido pretendidos, a inten- 
cionalidade discursiva e a relação 
entre as partes do texto. 

 
Coesão. 

 
Coesão referen- 
cial e sequencial. 

 
(EF67LP36.) Empregar, ao produ- 
zir texto, recursos de coesão   refe- 
rencial (léxica e pronominal)    e se- 
quencial e outros recursos expres- 
sivos adequados ao gênero 
textual, garantindo a retomada do 
referente, a progressão temática e 
o posicionamento do autor. 
 

 
Figuras de lin-
guagem. 

 
Figuras de lin- 
guagem. 

 
(EF67LP38.) Identificar e analisar 
os efeitos de   sentido do uso de fi- 
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guras de linguagem, como compa- 
ração, metáfora, metonímia, 
personificação, hipérbole, dentre 
outras, em diferentes gêneros 
textuais. 
 

 
Morfossintaxe. 

 
Concordância 
nominal. 

 
(EF06LP06.) Empregar, de acordo 
com a norma- padrão, nos variados 
gêneros escritos, as regras de 
concordância nominal (relações 
entre os substantivos e seus de-
terminantes)   e as regras de con- 
cordância verbal (relações entre o 
verbo e o    sujeito simples e com- 
posto), levando em consideração 
também   os casos dos verbos im- 
pessoais (oração sem sujeito), 
considerando o nível de formalida- 
de e informalidade das situações 
comunicativas. 

 
Elementos nota- 
cionais da escri- 
ta/morfossintaxe. 

 
Concordância 
verbal e nominal. 
 
Pontuação. 
 
Ortografia. 

 
(EF06LP11.) Empregar, ao produ-
zir texto, conhecimentos linguísti-
cos e gramaticais (tais como tem-
pos verbais, concordância nominal 
e verbal, regras ortográficas, pon-
tuação etc.), conforme as especi-
ficidades e objetivos comunica-
tivos dos gêneros textuais propos-
tos. 

 
LEITURA 

 
Jornalís-

Tico/ 
Midiático 

 
Efeitos de senti- 
do. 

 
Humor, ironia e 
crítica em textos 
multissemióticos. 
 
Pontuação. 
 
Recursos icono- 
gráficos e multi- 
modais 

 
(EF69LP05.) Inferir e justificar, em 
textos multissemióticos (tirinhas, 
charges, memes, gifs, etc.), o efei- 
to de humor, ironia e/ou crítica pelo 
uso ambíguo  de palavras, expres- 
sões ou imagens, e ainda pelo uso 
de clichês, de  recursos iconográfi- 
cos e multimodais, de pontuação, 
reconhecendo o diálogo com os 
textos jornalísticos que motivaram 
a produção dos gêneros em tela. 

   
Efeitos de senti- 
do. 

 
Hieraquização de 
informações. 
 
Escolhas lexicais 
 
Topicalização 
textual. 

 
(EF67LP06.) Identificar e compre- 
ender os  efeitos   de sentido provo- 
cados pela seleção lexical, topica-
lização de elementos e seleção e 
hierarquização de informações, 
uso de  3ª pessoa etc., examinan- 
do a coerência desses efeitos 
em relação à finalidade do gênero 
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e às intenções pretendidas no 
texto. 

 
Efeitos de senti- 
do . 
 
Exploração da 
multissemiose. 

 
Relação entre os 
recursos multis- 
Semióticos. 

 
(EF67LP08.) Reconhecer e avaliar 
os   efeitos de sentido devido à es- 
colha de imagens estáticas, se-
quenciação ou sobreposição de 
imagens, definição    de figura/fun- 
do, ângulo, profundidade e foco, 
cores/tonalidades, relação com o 
escrito (relações de reiteração, 
complementação ou oposição) etc. 
em   cartazes,     notícias, reporta- 
gens, fotorreportagens, fotodenún- 
cias, memes, gifs, anúncios 
publicitários e   propagandas publi- 
cados em jornais, revistas, sites na 
internet, redes sociais, etc. 

  
Das 

Práticas de 
Estudo e 
Pesquisa 

 
Apreciação e ré- 
plica 

 
Reconhecer mar- 
cadores discursi- 
vos 

 
(EF69LP31.) Reconhecer e utilizar 
marcadores discursivos, taiscomo 
“em   primeiro/segundo/terceiro lu- 
gar”, “depois/em seguida/por fim”, 
“por outro lado”, “dito de outro 
modo”, isto é”, “por exemplo”, para 
compreender a hierarquização das 
proposições e argumentos, sinteti- 
zando o conteúdo dos textos. 
 

 
Retextualização 
de gêneros de 
apoio à compre- 
ensão. 

 
Retextualizar do 
discursivo para o 
esquemático. 

 
(EF69LP33A.) Retextualizar do 
discursivo para o       esquemático (in- 
fográfico,    esquema, tabela, gráfi- 
co, ilustração etc.) e, ao contrário, 
transformar o    conteúdo das tabe- 
las, esquemas, infográficos, ilustra- 
ções etc.     em textos orais e escri- 
tos, como forma de ampliar as pos- 
sibilidades de compreensão 
desses textos, como também 
analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros em 
questão. 

 
Artístico- 
Literário 

 
Relação entre 
textos. 

 
Analisar intertex- 
tualidade. 

 
(EF67LP27.) Analisar, entre os 
textos    literários, referências 
explícitas ou implícitas a outros 
textos, quanto aos temas, 
personagens e recursos literários e 
semióticos, priorizando a cultura 
local/regional, de modo a valorizar 
a cultura/ o patrimônio do lugar de 
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origem. 

 
Reconstrução da 
textualidade.  
 
Efeitos de senti- 
do provocados 
pelos usos de re- 
cursos linguísti- 
cos e multisse- 
mióticos. 
 
Estratégias de 
escrita: textuali- 
zação, revisão e 
edição de textos 
argumentativos e 
apreciativos. 

 
Identificar. 
 
 
Estrutura e ele- 
mentos do texto 
dramático. 
 
 
Gêneros textu-
ais, condição de 
produção e cir-
culação, carac-
terísticas 
composicionais 
e recursos 
linguísticos de 
textos argu-
mentativos e 
apreciativos. 
 
 

 
(EF67LP29.) Identificar, em texto 
dramático, personagem, ato, cena, 
fala e indicações cênicas, rubricas 
e a organização do texto: enredo, 
conflitos, ideias principais, pontos 
de vista, universos de referência e 
clímax. 
 
(EF67LP12.) Produzir, revisar e 
editar    resenhas críticas, vlogs, ví- 
deos, podcasts variados e gêneros 
próprios das culturas  juvenis (fan- 
zines,   fanclipes, e- zines,    game 
play, detonado etc.), que apresen- 
tem/descrevam e/ou   avaliem pro- 
duções culturais (livro, filme, série, 
game, canção, videocli. etc.) ou 
evento (show, sarau, slam etc.), 
tendo em vista o contexto de pro- 
dução dado, as características do 
gênero, os recursos das mídias 
envolvidas e a textualização ade- 
quada dos textos e/ou produções. 
 

 
Das Práticas 
De Estudo 
E Pesquisa 

 
Estratégias de 
escrita: textuali- 
zação, revisão e 
edição. 
 
Divulgação de 
pesquisa. 

 
Divulgação de 
pesquisa. 

 
(EF67LP21.) Divulgar resultados 
de pesquisas, após   revisão e edi- 
ção/reescrita, por meio de apre-
sentações orais, painéis, artigos 
de divulgação científica, verbetes 
de enciclopédia,   podcasts científi- 
cos, entre  outros   gêneros de se- 
quência expositiva. 

  
Artístico- 
Literário 

 
Relação entre 
textos 

 
Elaborar gênero 
textual: texto tea- 
tral. 
 
Adaptação de 
textos literários. 
 
Caracterização 
de personagens, 
espaços e tem- 
po. 
 
Variedade lin- 
guística. 
 
Discurso direto. 

 
(EF69LP50.) Elaborar      texto tea- 
tral, a partir da     adaptação de ro- 
mances, contos, mitos, narrativas 
de enigma e de aventura, novelas, 
biografias romanceadas, crônicas, 
dentre outros,         indicando as rubri- 
cas para    caracterização do cená- 
rio, do espaço,    do tempo; explici- 
tando a caracterização física e psi- 
cológica dos personagens e dos 
seus modos de ação, assim como 
também as marcas de variação lin- 
guística (dialetos, registros e 
jargões);     reconfigurando a inser- 
ção do discurso direto e dos tipos 
de narrador; retextualizando o tra- 
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tamento da temática. 

 
ORALIDADE 

 
Jornalís-

Tico/ 
Midiático 

 
Participação em 
discussões orais 
de temas contro- 
versos de inte- 
resse da turma e/ 
ou de relevância 
social. 

 
Engajar-se em 
discussões orais 
de temas contro-
versos. 

 
(EF69LP13.) Engajar-se   e contri- 
buir com a busca de soluções rela- 
tivas a problemas, temas ou 
questões polêmicas de interesse 
da turma e/ou de relevância social, 
preferencialmente      questões/pro- 
blemas próximos à realidade do 
estudante, mobilizando   ainda co- 
nhecimentos do campo da vida 
pública (normas   e leis, por exem- 
plo) e de práticas de estudo e pes- 
quisa (enquetes ou entrevistas 
para coletar dados). 

 
Das Práti- 

cas de 
Estudo e 
Pesquisa 

 
Procedimentos 
de apoio à com- 
preensão. 
 
Tomada de nota. 

 
Tomada de nota. 

 
(EF67LP24.) Tomar nota de aulas, 
apresentações orais, entrevistas 
(ao vivo, áudio, TV, vídeo), 
podcasts, reuniões, entre outros, 
identificando e hierarquizando as 
informações principais, tendo em 
vista apoiar o estudo e a produção 
de sínteses e reflexões pessoais 
ou outros objetivos em questão. 

  
Artístico- 
Literário 

 
Produção de tex- 
tos orais: repre- 
sentação de tex- 
tos dramáticos. 

 
Fazer represen- 
tação de textos 
dramáticos, re- 
cursos linguísti- 
cos, paralinguís- 
ticos e cinésicos. 
 
Modos de repre- 
sentação cênica. 

 
(EF69LP52.) Representar cenas 
ou textos dramáticos de obras de 
autores da    cultura local ou nacio- 
nal    considerando, na caracteriza- 
ção dos personagens, os aspectos 
linguísticos e paralinguísticos das 
falas (timbre e tom de voz, pausas 
e hesitações, entonação e expres- 
sividade, variedades e registros 
linguísticos), os gestos e os deslo- 
camentos no espaço cênico, o fi-
gurino e a maquiagem e elaboran- 
do as rubricas indicadas pelo autor 
por meio do cenário, da trilha so- 
nora e da exploração dos modos 
de interpretação, articulando co-
nhecimentos de outros componen- 
tes curriculares (Arte, Educação 
Física, dentre outros). 

 
ANÁLISE 

LINGUÍSTICA
/ SEMIÓTICA 

 
Jornalís-

tico/ 
Midiático 

 
Efeito de sentido. 

 
Analisar recur- 
sos paralinguís- 
ticos e  cinésicos. 

 
(EF69LP19.) Analisar, em gêneros 
orais      que envolvam argumenta- 
ção, os efeitos    de sentido de ele- 
mentos típicos da modalidade fala- 
da, como a pausa, a entonação, o 
ritmo, a gestualidade e expressão 
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facial, as hesitações etc. 

 
Das Prá- 
Ticas de 
Estudo e 
Pesquisa 

 
Textualização 
progressão te-
mática 

 
Reconhecer or- 
ganização tópi- 
ca, marcadores 
discursivos, pa- 
ráfrase, progres- 
são temática. 

 
(EF67LP25.) Reconhecer e utilizar 
os critérios de organização tópica 
(do geral para o específico, do es- 
pecífico para o geral etc.), as mar- 
cas linguísticas dessa organização 
(marcadores de ordenação e enu- 
meração, de explicação, definição 
e exemplificação, por exemplo) e 
os mecanismos de paráfrase, de 
maneira a organizar mais adequa- 
damente a coesão e a progressão 
temática de seus textos. 

 
Todos os 

Campos de 
Atuação 

 
Variação linguís- 
tica. 

 
Fazer uso da 
norma-padrão. 

 
(EF69LP56.) Fazer uso consciente 
e reflexivo de regras da norma-
padrão em gêneros orais e escritos 
adequados a determinadas situa- 
ções comunicativas. 
 

Fono-ortografia. Escrever norma 
ortográfica. 

(EF67LP32.) Escrever palavras de 
acordo com as normas ortográficas 
em situações de uso. 
 

Elementos nota- 
cionais da escri- 
ta. 

Fazer uso da 
pontuação. 

(EF67LP33.) Pontuar textos ade- 
quadamente,                considerando     os 
efeitos de sentido pretendidos, a 
intencionalidade discursiva e a re- 
lação entre as partes do texto. 
 

  Coesão. Coesão referen- 
cial e sequencial. 

(EF67LP36.) Empregar, ao produ- 
zir texto, recursos de    coesão refe- 
rencial (léxica e pronominal)            e se- 
quencial e outros recursos expres- 
sivos adequados ao gênero tex-
tual, garantindo a retomada do re-
ferente, a progressão temática e o 
posicionamento do autor. 

 
Morfossintaxe. 

 
Concordância 
nominal e verbal. 

 
(EF06LP06.) Empregar, de acordo 
com a norma padrão, nos variados 
gêneros escritos, as regras de con- 
cordância nominal (relações entre 
os substantivos e seus determi-
nantes) e as regras de concordân- 
cia verbal (relações entre o verbo 
e o sujeito simples e composto), 
levando em consideração também 
os casos dos verbos impessoais 
(oração sem sujeito), consideran- 
do o nível de formalidade e infor-



 

556 
 

 

malidade das situações comunica- 
tivas. 
 

Elementos nota- 
cionais da escri- 
ta/morfossintaxe. 

Concordância 
verbal e nominal. 
 
Pontuação. 
 
Ortografia. 

(EF06LP11.) Empregar, ao produ- 
zir texto,    conhecimentos linguísti- 
cos e    gramaticais (tais como tem- 
pos verbais, concordância nominal 
e verbal, regras ortográficas, pon- 
tuação etc.), conforme as especifi- 
cidades e objetivos comunicativos 
dos gêneros textuais propostos. 

 

2.8.8 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA PORTUGUESA: 7º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 7º ANO 

PRÁTICAS 
DE 

LINGUAGEM 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

AVALIAÇÃO CONTEÚDO HABILIDADES 

 
LEITURA 

 
Jornalís-

Tico/Midiá-
tico 

 
Apreciação e ré- 
plica. 
 
Relação entre 
gêneros e mídias 

 
Diferenciar posi- 
cionamento críti- 
co: liberdade de 
expressão X dis- 
curso de ódio. 

 
(EF69LP01.) Diferenciar liberdade 
de expressão de discursos de 
ódio, em função da ética e   do pro- 
tagonismo juvenil, posicionando-
se contrariamente a esse tipo de 
discurso (se possível com emba-
samento legal),   de modo a pro- 
mover a cultura de paz e a realiza- 
ção de denúncias, quando for o ca-
so. 

 
Caracterização 
do campo jorna- 
lístico e relação 
entre os gêneros 
em circulação, 
mídias e práticas 
da cultura digital. 

 
Comparar cara- 
cterísticas com- 
posicionais dos 
gêneros textuais 
notícia e reporta- 
gem. 

 
(EF07LP02.) Comparar notícias e 
reportagens sobre um mesmo fato 
divulgadas em diferentes mídias – 
especialmente de circulação local 
(maior possibilidade de “verifica- 
ção” dos fatos e proximidade dos 
estudantes) – analisando as 
especificidades das mídias, as ca- 
racterísticas composicionais des- 
ses gêneros, os processos de (re) 
elaboração dos textos e a conver- 
gência das mídias em notícias ou 
reportagens multissemióticas. 
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Apreciação e ré- 
plica. 

 
Explorar espa- 
ços reservados 
ao leitor, tema/ 
assunto central 
do texto, curado- 
ria de  informa- 
ções. 

 
(EF67LP02.) Explorar e compre- 
ender o espaço reservado ao leitor 
nos jornais, revistas, impressos e 
on-line, sites noticiosos, redes 
sociais etc., destacando notícias, 
fotorreportagens, entrevistas, 
charges, identificando os assun-
tos, os temas, os debates em foco, 
a fim de posicionar-se de maneira 
ética e respeitosa frente a esses 
textos e às opiniões a eles relacio- 
nadas, por meio da publicação de 
notícias, notas jornalísticas, fotor- 
reportagem e/ou outros gêneros 
de interesse geral nesses espaços 
do leitor, reconhecendo a impor- 
tância de não compartilhar textos 
duvidosos/falsos e de denunciar o 
tratamento desrespeitoso e antié- 
tico que determinado veículo ou 
autor tenha assumido diantr do te- 
ma/assunto/fato. 
 

Distinção de fato 
e opinião. 

Fazer distinção 
de fato e opinião. 

(EF67LP04.) Distinguir fato da opi- 
nião relativa a esse mesmo fato, 
analisando as marcas de subjetivi- 
dade deixadas no texto (exercício 
de modalização do autor). 

  
Na Vida 
Pública 

 
Reconstrução 
das condições de 
produção e circu- 
lação de textos 
normativos e le- 
gais e adequa- 
ção do texto à 
construção com- 
posicional e ao 
estilo de gênero 
normativo e le- 
gal. 

 
Reconhcer con-
dição de produ- 
ção e circulação 
de textos norma- 
tivos e legais; 
elementos estru- 
turais/composi-
cionais dos  gê-
neros normativo 
e  legal. 

 
(EF69LP20.) Reconhecer, tendo 
em vista o contexto de produção e 
circulação, os atores envolvidos, 
os interesses pretendidos, a forma 
de organização dos textos norma- 
tivos e legais, a lógica de hierarqui- 
zação de seus itens e subitens e 
suas partes: parte inicial (título – 
nome e data – e ementa), blocos de 
artigos (parte, livro, capítulo, se- 
ção, subseção), artigos (caput e 
parágrafos e incisos) e parte final 
(disposições pertinentes à sua im- 
plementação). 

 
Analisar vocabu-
lário técnico,  mo- 
do imperativo e 
expressões mo- 
dalizadoras nos 
gêneros norma- 
tivos e legais. 

 
(EF69LP20A.) Analisar efeitos de 
sentido causados pelo uso de vo-
cabulário técnico, pelo uso do im-
perativo, de palavras e expressões 
que indicam circunstâncias (como 
advérbios e locuções adverbiais), 
de palavras que indicam generali-
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dades (como alguns pronomes in-
definidos), a ponto de compreen- 
der o caráter imperativo, coerciti- 
vo e generalista das leis e de ou- 
tras formas de regulamentação. 

 
Das Prá-
Ticas de 
Estudo e 
Pesquisa 

 
Reconstrução 
das condições de 
produção e rece-
pção dos textos e 
adequação do 
texto à constru-
ção composicio-
nal e ao estilo de 
gênero. 

 
Relacionar e 
analisar constru 
ção composicio-
nal, condição de 
produção e re-
cepção dos gê-
neros de divulga-
ção científica. 

 
(EF69LP29.) Relacionar e analisar 
os contextos de produção dos gê-
neros de divulgação científica (tex-
to didático, artigo de divulgação 
científica, reportagem de divulga-
ção científica, verbete de enciclo-
pédia impresso e digital, esquema, 
infográfico estático e animado, re-
latório, relato multimidiático de 
campo, podcasts, vídeos de divul-
gação científica etc.) aos aspectos 
relativos à construção composicio-
nal e às marcas linguísticas cara-
cterísticas desses gêneros, de 
forma a ampliar suas possibilida-
des de compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a esses gê-
neros. 

 
Relação entre 
textos. 

 
Explorar curado-
ria de informa-
ções/dados. 

 
(EF69LP30.) Explorar e comparar, 
com o auxílio do professor e dos 
colegas, conteúdos, dados e infor-
mações de diferentes fontes, le-
vando em conta seus contextos de 
produção e referências, identifi-
cando coincidências, complemen-
taridades e contradições, de forma 
a poder identificar possíveis erros/ 
imprecisões conceituais, posicio-
nando-se criticamente sobre os 
conteúdos e informações em ques-
tão. 

  
Artístico- 
Literário 

 
Reconstrução 
das condições de 
produção, circu-
lação e recepção 
 
Apreciação e ré-
plica. 

 
Inferir contexto 
social, cutural e 
histórico da pro-
dução de textos 
literários. 

 
(EF69LP44.) Inferir, em textos lite-
rários, a presença de valores so-
ciais, culturais e humanos e de di-
ferentes visões de mundo e produ-
ções literárias (tanto as considera-
das clássicas quanto as marginali-
zadas), valorizando-as e reconhe-
cendo nesses textos formas de es-
tabelecer múltiplos olhares sobre 
as identidades, as sociedades e as 
culturas, sem perder de vista a au-
toria e o contexto social e histórico 
de sua produção. 
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Comparar função 
sociocomunicati-
va dos gêneros 
quarta capa, pro-
grama, sinopse, 
resenha crítica 
etc. 

 
(EF69LP45.) Comparar textos per-
tencentes a gêneros como quarta 
capa, programa (de teatro, dança, 
exposição etc.), sinopse, resenha 
crítica, comentário em blog/vlog 
cultural etc., a fim de selecionar 
obras literárias e outras produções 
artísticas (cinema, teatro, exposi-
ções, espetáculos, CDs, DVDs 
etc.), diferenciando as sequências 
descritivas das avaliativas e reco-
nhecendo-os como gêneros tex-
tuais que apoiam a escolha do livro 
ou produção cultural. 

 
Participar de lei-
tura e recepção 
de obras literá-
rias/manifesta-
ções artísticas. 

 
(EF69LP46.) Participar de práticas 
de compartilhamento de leitura/re-
cepção de obras literárias/mani-
festações artísticas como rodas de 
leitura, clubes de leitura, tertúlias 
literárias, eventos de contação de 
histórias, de leituras dramáticas, 
de apresentações teatrais, musi-
cais e de filmes, cineclubes, festi-
vais de vídeo, saraus, slams, 
canais de booktubers, redes so-
ciais temáticas (de leitores, de ci-
néfilos, de música etc.), dentre 
outros, tecendo, quando possível, 
comentários de ordem estética e 
afetiva, preferencialmente de pro-
duções locais e  regionais. 

 
PRODUÇÃO 
DE TEXTOS 

 
Jornalís-

tico/ 
Midiático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relação do texto 
com o contexto 
de produção e 
experimentação 
de papéis so-
ciais. 

 
Produzir gêneros 
textuais jornalísti-
cos/midiáticos, 
condições de 
produção e rece-
pção, papéis so- 
ciais na produ-
ção/publicização 
de textos. 

 
(EF69LP06.) Produzir e publicar 
notícias – próprios das formas de 
expressão das culturas juvenis,  
como forma de compreender as 
condições de produção, circula-
ção, planejamento e elaboração 
desses textos, participando ou vis-
lumbrando possibilidades de parti-
cipar de práticas de linguagem do 
campo jornalístico/midiático, de 
forma ética e responsável, levan-
do-se em consideração o contexto 
da Web 2.0, que amplia a possi-
bilidade de circulação desses tex-
tos e “funde” os papéis de leitor e 
autor, de consumidor e produtor. 
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Estratégias de 
escrita: planeja-
mento e textuali-
zação. 
 
Adequação à 
condição de pro-
dução. 

 
Planejar e produ-
zir gêneros tex-
tuais, condição 
de produção e 
circulação, cara-
cterísticas com-
posicionais e va-
riedades linguís-
ticas dos diferen-
tes gêneros jor-
nalísticos/midiá-
ticos. 

 
(EF69LP07.) Planejar e produzir 
textos em diferentes gêneros do 
campo jornalístico/midiático, con-
siderando sua adequação ao con-
texto de produção (os interlocuto-
res envolvidos, os objetivos comu-
nicativos, o gênero, o suporte, a 
circulação), ao modo (escrito ou 
oral; imagem estática ou em movi-
mento etc.), à variedade linguística 
e/ou semiótica apropriada a esse 
contexto, à construção da textuali-
dade relacionada às propriedades 
textuais e do gênero, utilizando es-
tratégias de planejamento, elabo-
ração, revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de textos, pa-
ra, com o auxílio do professor e a 
colaboração dos colegas, corrigir e 
aprimorar as  produções realiza-
das. 

   
Estratégias de 
escrita: revisão/ 
edição de texto 
informativo e opi-
nativo. 

 
Fazer revisão/ 
edição de texto 
informativo e opi-
nativo. 

 
(EF69LP08.) Revisar/editar o texto 
produzido (notícia, reportagem, re-
senha, artigo de opinião, dentre 
outros), tendo em vista sua ade-
quação ao contexto de produção, 
à mídia em questão, às caracterís-
ticas do gênero, aos aspectos rela-
tivos à textualidade, à relação en-
tre as diferentes semioses e ao uso 
adequado das ferramentas de edi-
ção (de texto, foto, áudio e vídeo, 
dependendo do caso) e da norma 
culta. 

 
Na Vida 
Pública 

 
Estratégias de 
escrita: textuali-
zação, revisão e 
edição de textos 
reivindicatórios 
ou propositivos. 

 
Planejar produzir 
gêneros textuais, 
condição de pro-
dução e circula-
ção e caracterís-
ticas composicio-
nais de textos 
reivindicatórios 
ou propositivos. 

 
(EF69LP22.) Planejar, produzir, 
revisar e editar textos reivindicató-
rios ou propositivos sobre proble-
mas que afetam a vida escolar ou 
da comunidade, justificando pon-
tos de vista, reivindicações e deta-
lhando propostas (justificativa, 
objetivos, ações previstas etc.), le-
vando em conta seu contexto de 
produção local, as características 
dos gêneros em questão e os as-
pectos multissemióticos presentes 
para a construção de sentidos e a 
pesquisa de campo. 
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Artístico- 
Literário 

 
Consideração 
das condições de 
produção. 
 
Estratégias de 
escrita: planeja-
mento, textuali-
zação e revisão/ 
edição. 

 
Produzir gêneros 
textuais, condi-
ção de produção 
e circulação, ca-
racterísticas 
composicionais e 
função socioco-
municativa de 
textos literários. 

 
(EF69LP51.) Produzir textos literá-
rios, engajando-se ativamente nos 
processos de planejamento, tex-
tualização, revisão/edição e re-
escrita, tendo em vista as restri-
ções temáticas, composicionais, 
estilísticas dos textos pretendidos 
e as configurações da situação de 
produção (o leitor pretendido, o su-
porte, o contexto de circulação do 
texto, as finalidades, as caracterís-
ticas dos gêneros etc.) e conside-
rando o senso estético, a imagina-
ção, a estesia e a verossimilhança 
próprias ao texto literário. 

 
ORALIDADE 

 
Jornalís-

tico/ 
Midiático 

 
Estratégias de 
produção: plane-
jamento e produ-
ção de textos jor-
nalísticos orais. 

 
Planejar e produ-
zir gêneros tex-
tuais, condição 
de produção e 
circulação e 
características 
composicionais         
de textos orais 
de apreciação e 
opinião 

 
(EF69LP10.) Planejar e produzir, 
ambiente digital, notícias, 
podcasts noticiosos e de opinião, 
entrevistas, comentários, vlogs, 
jornais radiofônicos e televisivos, 
dentre outros, como também tex-
tos orais de apreciação e opinião 
(deslocando-se de textos mais in-
formativos para os mais opinati-
vos), relativos a fato e temas de in-
teresse pessoal, local ou global, 
orientando-se por roteiro ou texto e 
considerando o contexto de produ-
ção (interlocutores pretendidos, o 
gênero, o suporte, os objetivos co-
municativos) e as características 
composicionais dos gêneros. 

   
Estratégias de 
produção: plane-
jamento, elabo-
ração, revisão e 
edição de textos 
jornalísticos 
orais. 

 
Desenvolver ca-
racterísticas 
composicionais e 
condição de pro-
dução de textos 
orais. 
 
Reconhecer pro-
gressão temática 
 
Identificar varie-
dade linguística. 
 
Usar elementos 
paralinguísticos 
e  cinésicos. 

 
(EF69LP12.) Desenvolver estraté-
gias de planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/redesign 
(esses três últimos quando não for 
situação ao vivo) e avaliação de 
textos orais, áudio e/ou vídeo, con-
siderando sua adequação aos 
contextos em que foram produ-
zidos, à forma composicional e es-
tilo de gêneros, a clareza, a pro-
gressão temática e a variedade lin-
guística empregada, os elementos 
relacionados à fala (modulação de 
voz, entonação, ritmo, altura e in-
tensidade, respiração etc.), os ele-
mentos cinésicos (postura corpo-
ral, movimentos e gestualidade si-
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gnificativa, expressão facial, con-
tato de olho com plateia etc.). 

 
Na Vida 
Pública 

 
Retextualização/ 
registro. 

 
Fazer relação 
entre oralidade e 
escrita. 

 
(EF69LP26.) Tomar nota, a partir 
de materiais gravados ou durante 
as interações em aula, atentando 
para palavras-chave e/ou ideias 
principais, em discussões, deba-
tes, palestras, apresentação de 
propostas, reuniões, como forma 
de documentar o evento e apoiar a 
própria fala (que pode se dar no 
momento do evento ou posterior-
mente, quando, por exemplo, for 
necessária a retomada dos assun-
tos tratados em outros contextos 
públicos, como diante dos repre-
sentados). 

 
Das Práti-

cas de 
Estudo e 
Pesquisa 

 
Estratégias de 
produção: plane-
jamento e produ-
ção de apresen-
tações orais. 

 
Organizar rela-
ção entre oralida-
de e escrita. 

 
Elementos para-
linguísticos e ci-
nésicos. 

 
(EF69LP38.) Organizar os dados e 
informações pesquisados em pai-
néis ou slides de apresentação, le-
vando em conta o contexto de pro-
dução, o tempo disponível, as ca-
racterísticas do gênero apresenta-
ção oral, a multissemiose, as mí-
dias e tecnologias que serão utili-
zadas, ensaiar a apresentação, 
considerando também elementos 
paralinguísticos e cinésicos e pro-
ceder à exposição oral de resulta-
dos de estudos e pesquisas, no 
tempo determinado, a partir do pla-
nejamento e da definição de dife-
rentes formas de uso da fala – me-
morizada, com apoio da leitura ou 
fala espontânea. 

  
Artístico- 
Literário 

 
Produção de tex-
tos orais. 

 
Oralização. 

 
Fazer leitura em 
voz alta de textos 
literários, conta-
ção de histórias, 
elementos lin-
guísticos, para-
linguísticos e ci-
nésicos. 

 
(EF69LP53.) Ler em voz alta tex-
tos literários diversos (contos de 
amor, de humor, de sus.nse, de 
terror; crônicas líricas, humorísti-
cas, críticas), bem como leituras 
orais capituladas – compartilhadas 
ou não com o professor – de livros 
de maior extensão (romances, 
narrativas de enigma, narrativas 
de aventura, literatura infantojuve-
nil); contar/recontar histórias tanto 
da tradição oral (causos, contos de 
esperteza, contos de animais, con-
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tos de amor, contos de encanta-
mento, piadas, dentre outros) 
quanto da tradição literária escrita, 
expressando a compreensão e in-
terpretação do texto por meio de 
uma leitura ou fala expressiva e 
fluente, que respeite o ritmo, as 
pausas, as hesitações, a entona-
ção indicados tanto pela pontua-
ção quanto por outros recursos 
gráfico-editoriais (negritos, itálicos, 
caixa-alta, ilustrações etc.), gra-
vando essa leitura ou esse conto/ 
reconto, seja para análise poste-
rior, seja para produção de audio-
books de textos literários diversos 
ou de podcasts de leituras dramá-
ticas com ou sem efeitos especiais 
e ler e/ou declamar poemas diver-
sos, tanto de forma livre quanto de 
forma fixa (como quadras, sone-
tos, liras, haicais, etc.) empregan-
do os recursos linguísticos, para-
linguísticos e cinésicos necessá-
rios aos efeitos de sentido preten-
didos, como o ritmo e a entonação, 
o emprego de pausas e prolonga-
mentos, o tom e o timbre vocais, 
além dos recursos de gestualida-
de e pantomima que convenham 
ao gênero poético e à situação de 
compartilhamento em questão. 

 
ANÁLISE 

LINGUÍSTICA
/SEMIÓTICA 

 
Jornalís-
tico/Mi-
Diático 

 
Construção com-
posicional. 

 
Analisar caracte-
rísticas composi-
cionais, função 
sociocomunicativ
a, condição de 
produção e circu-
lação dos dife-
rentes gêneros 
do campo jorna-
lístico/midiático. 

 
(EF69LP16.) Analisar e utilizar, a 
partir da comparação entre textos 
do mesmo gênero, as formas de 
composição dos gêneros jornalísti-
cos da ordem do relatar, tais como 
notícias (pirâmide invertida no im-
presso X blocos noticiosos hiper-
textuaise hipermidiáticos no digi-
tal, vídeos, gravações de áudio 
etc.), da ordem do argumentar, 
tais como artigos de opinião e edi-
torial (contextualização defesa de 
tese/opinião e uso de argumentos) 
e das entrevistas: (apresentação e 
contextualização do entrevistado e 
do tema, estrutura pergunda e res-
posta etc), relacionando a cons-
trução composicional ao objetivo 
comunicativo, aos interlocutores 
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pretendidos, aos meios de circula-
ção. 

   
Recursos estilís-
ticos e semióti-
cos. 

 
Reconhcer trata-
mento da infor-
mação. 

 
Fazer escolhas 
lexicais. 
 
Imparcialidade. 

 
(EF69LP17.) Reconhecer e com-
preender os recursos estilísticos e 
semióticos dos gêneros jornalís-
ticos e publicitários, os aspectos 
relativos ao tratamento da informa-
ção em notícias, como a ordena-
ção dos eventos, as escolhas lexi-
cais, o efeito de imparcialidade do 
relato, de olho com plateia, mo-
dulação de voz e entonação, sin-
cronia da fala com ferramenta de 
apoio etc.), para melhor performar 
apresentações orais no campo da 
divulgação do conhecimento. 

   
Recursos lin-
guísticos e se-
mióticos que 
oram nas apre-
sentações orais. 

 
Usar recursos 
linguísticos e se-
mióticos. 

 
(EF69LP41.) Usar adequadamen-
te ferramentas de apoio a apresen-
tações orais, escolhendo e empre-
gando tipos e tamanhos de fontes 
que permitam boa visualização, to-
picalizando e/ou organizando o 
conteúdo em itens, inserindo ade-
quadamente imagens, gráficos, ta-
belas, formas e elementos gráfi-
cos, dimensionando a quantidade 
de texto e imagem por slide, utili-
zando, progressivamente e de for-
ma harmônica, recursos mais so-
fisticados como efeitos de transi-
ção, slides mestres, layouts perso-
nalizados etc. 
 

Construção com-
posicional e esti-
lo de gêneros de 
divulgação cien-
tífica. 

Analisar constru-
ção composicio-
nal e estilo de 
gêneros de divul-
gação científica. 

(EF69LP42.) Analisar a construção 
composicional dos textos perten-
centes a gêneros relacionados à 
divulgação de conhecimentos: títu-
lo, (olho), introdução, divisão do 
texto em subtítulos, imagens ilus-
trativas de conceitos, relações, ou 
resultados complexos (fotos, ilus-
trações, esquemas, gráficos, info-
gráficos, diagramas, figuras, tabe-
las, mapas) etc., exposição, con-
tendo definições, descrições, com-
parações, enumerações, exempli-
ficações e remissões a conceitos e 
relações por meio de notas de ro-
dapé, boxes ou links; ou título, 
contextualização do campo, orde-
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nação temporal ou temática por 
tema ou subtema, intercalação de 
trechos verbais com fotos, ilustra-
ções, áudios, vídeos etc., como 
forma de contribuir para a constru-
ção efetiva de sentido. 

Compreender 
construção com-
posicional e esti-
lo de gêneros de 
divulgação cien-
tífica. 

 
(EF69LP42A.) Compreender tra-
ços da linguagem dos textos de di-
vulgação científica, fazendo uso 
consciente das estratégias de im-
pessoalização da linguagem (ou 
de pessoalização, se o tipo de pu-
blicação e objetivos assim o de-
mandarem, como em alguns pod-
casts e vídeos de divulgação cien-
tífica), 3ª pessoa, presente atem-
poral, recurso à citação, uso de vo-
cabulário técnico/especializado 
etc., como forma de ampliar suas 
capacidades de com preensão e 
produção de textos nesses gêne-
ros. 

  
Todos os 

Campos de 
Atuação 

 
Variação linguís-
tica. 

 
Reconhecer va-
riedade linguísti-
ca, norma pa-
drão, preconcei-
to linguístico. 

 
(EF69LP55.) Reconhecer as varie-
dades da língua falada, o conceito 
de norma-padrão e o de precon-
ceito linguístico, valorizando a cul-
tura à qual pertence e/ou repre-
senta. 

 
Fazer uso da 
norma-padrão. 

 
(EF69LP56.) Fazer uso consciente 
e reflexivo de regras da norma-
padrão em gêneros orais e escritos 
adequados a determinadas situa-
ções comunicativas. 

 
Fono-ortografia. 

 
Escrever norma 
ortográfica. 

 
(EF67LP32.) Escrever palavras de 
acordo com as normas ortográfi-
cas em situações de uso. 
 

 
Elementos nota-
cionais da escrita 

 
Fazer uso pon-
tuação.  

 
(EF67LP33.) Pontuar textos ade-
quadamente, considerando os efei-
tos de sentido pretendidos, a inten-
cionalidade discursiva e a relação 
entre as partes do texto. 
 

Léxico/morfolo-
gia. 

Reconhcer anto-
nímia. 

(EF67LP34.) Reconhecer as rela-
ções de antonímia e empregar 
adequadamente prefixos que ex-
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pressam noção de negação . 

    
Compreender 
formação de pa-
lavras. 

 
(EF67LP35.) Distinguir palavras 
derivadas por acréscimo de afixos 
e palavras compostas. 

 
Compreender 
formação de pa-
lavras. 

 
(EF07LP03.) Formar, com base 
em palavras primitivas, palavras 
derivadas com os prefixos e sufi-
xos mais produtivos no português, 
associadas às práticas de leitura, 
produção e/ou oralidade, desta-
cando aquelas com maior incidên-
cia na língua ou com mais recor-
rência na região e considerando os 
efeitos de sentido estabelecidos 
nos processos de formação das 
palavras. 
 

 
Morfossintaxe. 

 
Reconhcer ver-
bo: núcleo 
das orações ver-
bais. 

 
(EF07LP04.) Reconhecer, em tex-
tos, o verbo como o núcleo das 
orações. 

 
Identificar predi-
cação verbal. 

 
(EF07LP05.) Identificar, em ora-
ções de textos lidos ou de produ-
ção própria, verbos de predicação 
completa e incompleta: intransiti-
vos e transitivos, reconhecendo o 
efeito de  
sentido produzido. 

 
Reconhecer con-
cordância nomi-
nal e verbal. 

 
(EF07LP06.) Reconhecer e em-
pregar as regras básicas de con-
cordância nominal e verbal em si-
tuações comunicativas e na produ-
ção de textos. 

 
LEITURA 

 
Jornalís-

tico/ 
Midiático 

 
Estratégias/pro-
cedimentos de 
leitura: apreen-
der os sentidos 
globais do texto. 

 
Identificar infor-
mações explíci-
tas e implícitas, 
sentido global do 
texto. 

 
(EF69LP03.) Identificar e apreen-
der, A) em notícias, as informa-
ções do LIDE, o fato central, suas 
principais circunstâncias e even-
tuais decorrências; B) em reporta-
gens e fotorreportagens, o fato ou 
a temática retratada e a perspe-
ctiva de abordagem; C) em entre-
vistas, editoriais, artigos de opi-
nião, cartas do e ao leitor, os prin-
cipais temas/subtemas aborda-
dos, explicações dadas ou teses 
defendidas em relação a esses 
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IZADOR 
CURRICU 

N 

subtemas; D) em tirinhas, memes, 
charge, a crítica, a ironia ou o hu-
mor presente, levando em consi-
deração (quando houver) as dife-
rentes mídias (impressas, virtuais 
e televisivas). 
 

   
Efeitos de senti-
do 
 
 
 
 

 

 
Inferir humor, iro-
nia e crítica em 
textos multisse-
mióticos. 
 
Fazer uso pon-
tuação 
 
Reconhecer re-
cursos iconográ-
ficos e multimo-
dais. 

 
(EF69LP05.) Inferir e justificar, em 
textos multissemióticos (tirinhas, 
charges, memes, gifs, etc.), o efei-
to de humor, ironia e/ou crítica pelo 
uso ambíguo de palavras, expres-
sões ou imagens, e ainda pelo uso 
de clichês, de recursos iconográ-
ficos e multimodais, de pontuação 
etc., reconhecendo o diálogo com 
os textos jornalísticos que motiva-
ram a produção dos gêneros em 
tela. 
 

 
Reconstrução do 
contexto de pro-
dução, circula-
ção e recepção 
de textos. 

 
Distinguir recur-
sos lexicais e se-
mióticos em tex-
tos noticiosos. 

 
(EF07LP01.) Distinguir diferentes 
propostas editoriais – sensaciona-
lismo, jornalismo investigativo, 
“policialescos”, juvenis etc. –, exa-
minando como os efeitos de sen-
tido e as intencionalidades comu-
nicativas são produzidos pela es-
colha lexical e recursos semióticos 
(imagens, cores, fontes de letras, 
diagramação etc.), de modo a 
compreender como esses recur-
sos utilizados impactam/chocam o 
leitor, podendo comprometer uma 
análise crítica da notícia e do fato 
noticiado. 

 
Reconstrução do 
contexto de pro-
dução, circulação 
e recepção de 
textos. 
Caracterização 
do campo jorna-
lístico e relação 
entre os gêneros 
em circulação, 
mídias e práticas 
da cultura digital. 

 
Analisar estrutu-
ra do hipertexto, 
finalidade de lei-
tura. 

 
(EF67LP01.) Analisar a estrutura e 
o funcionamento dos hiperlinks em 
textos noticiosos publicados na 
Web, considerando o objetivo da 
leitura e vislumbrando possibilida-
des de uma escrita hipertextual. 
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Na Vida 
Pública 

 
Apreciação e ré-
plica. 

 
Compreender 
produções artís-
ticas e culturais 
de resistência e 
defesa de direi-
tos. 

 
Identificar rela-
ção do verbal 
com outras se-
mioses. 

 
Posicinar-se cul-
tura juvenil. 

 
(EF69LP21.) Posicionar-se em re-
lação os conteúdos veiculados em 
práticas institucionalizadas ou não 
de participação social (saraus, ro-
das de rap, repente e emboladas, 
batalhas de slam etc.), sobretudo 
àquelas vinculadas a manifesta-
ções artísticas, produções cultu-
rais, intervenções urbanas e práti-
cas próprias das culturas juvenis 
que pretendam denunciar, expor 
uma problemática ou “convocar” 
para uma reflexão/ação, relacio-
nando esse texto/produção com 
seu contexto, como também as 
partes e semioses presentes na 
produção de sentidos. 
 

Das Práti-
Cas de 

Estudo e 
Pesquisa 

Estratégias/pro-
cedimentos de 
leitura: seleção 
de informações. 
 
Relação do ver-
bal com outras 
semioses retex-
tualização de gê-
neros de apoio à 
compreensão. 
 

Fazer a seleção 
de informações 
de fontes dife-
rentes. 

 
Compreender re-
lação do verbal 
com outras se-
mioses. 

(EF69LP32.) Selecionar informa-
ções e dados relevantes de fontes 
diversas (impressas, digitais, orais 
etc.), avaliando a credibilidade e a 
utilidade dessas fontes, e organi-
zando, esquematicamente, com 
auxílio do professor, as informa-
ções necessárias com ou sem 
apoio de ferramentas digitais, em 
quadros, tabelas ou gráficos. 

Curadoria de in-
formação. 

Realizar seleção 
de informações 
para o projeto de 
pesquisa. 

(EF67LP20.) Realizar pesquisa, a 
partir do objeto a ser investigado, 
do recorte temático, das questões 
e hipóteses elaboradas previa-
mente, preferencialmente de te-
máticas próprias do ambiente so-
ciocultural dos estudantes, usando 
fontes indicadas e abertas, sele-
cionando informações relevantes 
ao projeto de pesquisa e distin-
guindo fontes confiáveis de não 
confiáveis. 

 
Artístico- 
Literário 

 
Reconstrução da 
textualidade e 
compreensão 
dos efeitos de 
sentidos provo-
cados pelos usos 
de recursos lin-
guísticos e mul-

 
Reconhcer estru-
tura do texto nar-
rativo ficcional, 
elementos da 
narrativa. 

 
(EF69LP47.) Reconhecere anali-
sar, em textos narrativos ficcio-
nais, as diferentes formas de com-
posição, as partes estruturantes 
(orientação, complicação, desfe-
cho), os elementos da narrativa 
(foco narrativo, espaço, tempo e 
enredo) e seu papel na construção 
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tissemióticos. de sentidos. 

    
Analisar marca-
dores temporais, 
caracterização 
dos espaços físi-
cos e dos perso-
nagens, tempo 
verbal, tipos de 
discurso e varie-
dade linguística. 

 
(EF69LP47A.) Analisar os recur-
sos coesivos que constroem a pas-
sagem do tempo e que articulam 
suas partes, a escolha lexical típi-
ca de cada gênero para a caracte-
rização dos espaços físicos e psi-
cológicos, dos personagens e dos 
tempos cronológicos e psicológi-
cos, como também os efeitos de 
sentido decorrentes dos tempos 
verbais, dos tipos de discurso, dos 
verbos de enunciação e das varie-
dades linguísticas (no discurso di-
reto, se houver) empregados. 

 
Fazer uso de 
pontuação e re-
cursos linguísti-
cos e multisse-
mióticos. 

 
(EF69LP47B.) Reconhecer o uso 
de pontuação expressiva, de pro-
cessos figurativos e de recursos 
linguístico-gramaticais próprios e 
sua função em cada gênero nar-
rativo. 

 
Distinguir tipos 
de narrador, dis-
tinção entre au-
tor e narrador e 
narrador e perso-
nagens. 

 
(EF69LP47X.) Distinguir autor e 
narrador, narrador onisciente e 
narrador observador, como tam-
bém a voz do narrador das vozes 
dos personagens e outras vozes. 

 
PRODUÇÃO 
DE TEXTOS 

 
Jornalís-

tico/ 
Midiático 

 
Estratégias de 
escrita: planeja-
mento de textos 
informativos. 

 
Planejar condi-
ções de produ-
ção e recepção 
de gêneros tex-
tuais jornalísti-
cos/midiáticos. 
 
Fazer curadoria 
de informações. 

 
(EF67LP09.) Planejar notícia im-
pressa e para circulação em outras 
mídias (rádio ou TV/vídeo ou redes 
sociais), tendo em vista as condi-
ções de produção, do texto – obje-
tivo, leitores/espectadores, veícu-
los e mídia de circulação etc. – a 
partir da escolha do fato a ser no-
ticiado (de relevância para a turma, 
escola ou comunidade), do levan-
tamento de dados e informações 
sobre o fato – que pode envolver 
entrevistas com envolvidos ou com 
especialistas, consultas a fontes, 
análise de documentos, cobertura 
de eventos etc.–, do registro des-
sas informações e dados, da esco-
lha de fotos ou imagens a produzir 
ou a utilizar etc. e a previsão de 
uma estrutura hipertextual (no 
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caso de publicação em sites, redes 
sociais ou blogs noticiosos). 
 

  Estratégias de 
escrita: textuali-
zação e edição. 
 
Características 
do gênero em 
questão coesão. 
 
Adequação à 
norma- padrão. 

Compreender 
características 
do gênero textual 
notícia. 

 
Fazer uso de 
coesão textual. 

(EF67LP10.) Produzir notícia im-
pressa, tendo em vista as cara-
cterísticas do gênero – título ou 
manchete com verbo no tempo 
presente, linha fina (opcional), lide, 
progressão dada pela ordem de-
crescente de importância dos fa-
tos, uso de 3ª pessoa, de palavras 
que indicam precisão – e o esta-
belecimento adequado de coesão 
e produzir notícia para TV, rádio e 
internet, tendo em vista, além das 
características do gênero, os re-
cursos de mídias disponíveis e o 
manejo de recursos de captação e 
edição de áudio e imagem. 

 
Artístico- 
Literário 

 
Estratégias de 
escrita: textuali-
zação e revisão/ 
edição de narra-
tivas ficcionais, 
relação entre 
textos. 

 
Identificar ele-
mentos da estru-
tura da narrativa 
ficcional. 
 
Analisar tempos 
verbais. 

 
Identificar discur-
so direto e indire-
to. 

 
(EF67LP30.) Criar narrativas fic-
cionais (contos populares, contos 
de suspense, mistério, terror, hu-
mor, narrativas de enigma, crôni-
cas, histórias em quadrinhos, den-
tre outros) que utilizem cenários e 
personagens realistas ou de fan-
tasia, observando os elementos da 
estrutura narrativa próprios ao gê-
nero pretendido, tais como enredo, 
personagens, tempo, espaço e 
narrador, utilizando tempos ver-
bais adequados à narração de fa-
tos passados, empregando conhe-
cimentos sobre diferentes modos 
de se iniciar uma história e de in-
serir os discursos direto e indireto. 

 
ORALIDADE 

 
Jornalís-

tico/ 
Midiático 

 
Estratégias de 
produção: plane-
jamento e produ-
ção de entrevis-
tas orais. 

 
Definir condição 
de produção de 
uma entrevista e 
finalidade socio-
comunicativa. 

 
(EF67LP14.) Definir o contexto de 
produção da entrevista (objetivos, 
o que se pretende conseguir, por-
que aquele entrevistado etc.), le-
vantar informações sobre o entre-
vistado e sobre o acontecimento 
ou tema em questão, preparar o 
roteiro de perguntas. 

 
Relizar roteiro, 
fato noticioso e 
tema da entrevis-
ta. 

 

 
(EF67LP14A.) Realizar entrevista 
oral com envolvidos ou especialis-
tas relacionados com o fato noti-
ciado ou com o tema em pauta, 
usando roteiro previamente elabo-
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Fazer retextuali-
zação. 

rado e formulando outras pergun-
tas a partir das respostas dadas e, 
quando for o caso, selecionar par-
tes, transcrever e proceder a uma 
edição escrita do texto, adequan-
do-o a seu contexto de publicação, 
à construção composicional do gê-
nero e garantindo a relevância das 
informações mantidas e a continui-
dade temática. 

 
Na Vida 
Pública 

 
Discussão oral. 

 
Identificar defesa 
de ponto de vista 

 
Usar estratégias 
argumentativas. 

 
Asnalisar respei-
to a opiniões 
contrárias. 

 
(EF69LP25.) Posicionar-se de for-
ma consistente e sustentada em 
uma discussão, assembleia, reu-
niões de colegiados da escola, de 
agremiações e outras situações de 
apresentação de propostas e defe-
sas de opiniões, res.itando as opi-
niões contrárias e propostas alter-
nativas e fundamentando seus 
posicionamentos, no tempo de fala 
previsto, valendo-se de sínteses e 
propostas claras e justificadas. 

 
Das 

Práticas 
de Estudo 

e 
pesquisa 

 
Estratégias de 

produção: 
realização de 

entrevista 

 
Definir Condição 
de produção  de 
uma entrevista 
oral 

 
Identificar 
Recorte temático 

(EF69LP39.) Definir o recorte 
temático da entrevista e o 
entrevistado e levantar informa-
ções sobre o entrevistado e 
sobre o tema da entrevista ( com 
o objetivo de usá-la como 
instrumento para coletar dados 
no interior de uma pesquisa), 
elaborar roteiro de perguntas, 
realizar entrevista, a partir do 
roteiro, abrindo possibilidades 
para fazer novas pergundas a 
partir da resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, gravar ou 
salvar a entrevista e usar 
adequadamente as informações 
obtidas, de acordo com os 
objetivos estabelecidos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Estilo Morfologia 
verbal em textos 
jornalísticos 

 
Identifica Modos 
e tempos verba-
is em textos 
noticiosos e 
argumentativos 

 
(EF69LP17A.) Identificar e ana-
lisar a morfologia do verbo, em 
textos noticiosos e argumen-
tativos, reconhecendo marcas 
de pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos verbos 
nos gêneros textuais (por 
exemplo, as formas de pretérito 
e de verbos de elocução em 
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Análise 
linguística/ 
Semiótica 

relatos; as formas de presente e 
futuro e de verbos atitudinais – 
acho, penso, acredito – em 
gêneros argumentativos; as 
formas de imperativo em 
gêneros publicitários). 

 
Vida 

Pública 

 
Modalização Observa Expres-

sões modaliza-
doras 

 
(EF69LP28.) Observar os meca-
nismos de modalização adequa-
dos aos textos diversos, as 
modalidades deônticas, que se 
referem ao eixo da conduta 
(obrigatoriedade/permissibilida-
de) como, por exemplo: Proibi-
ção: “Não se deve fumar em 
recintos fechados.”; Obrigatorie-
dade: “A vida tem que valer a 
pena.”; Possibilidade: “É permi-
tido a entrada de menores 
acompanhados de adultos res-
ponsáveis”, e os mecanismos de 
modalização adequados aos 
textos políticos e propositivos, as 
modalidades apreciativas, em 
que o locutor exprime  um juízo 
de valor (positivo ou negativo) 
acerca do que enuncia. Por 
exemplo: “Que belo discurso!”, 
“Discordo das escolhas de 
Antônio.” “Felizmente, o buraco 
ainda não causou acidentes 
mais graves”, considerando o 
campo de atuação, a finalidade 
comunicativa e o espaço de 
interação. 

Das Práti- 
cas  de 

Estudo e 
pesquisa 

 
Textualização 

 
Reconhece es-
trutura do Hiper-
texto 

Toma Nota de 
rodapé/boxes 

 

(EF67LP26.) Reconhecer a es-
trutura de hipertexto em textos 
de divulgação científica e proce-
der à remissão a conceitos e 
relações por meio de notas de 
rodapés ou boxes. 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

 
Variação linguís-
tica 

 
Faz uso Norma-
padrão 

 
(EF69LP56.) Fazer uso conscien-
te e reflexivo de regras da norma 
padrão em gêneros   orais e escri- 
tos      adequados a determinadas 
situações comunicativas. 

Fono ortografia Faz uso Norma (EF67LP32.) Escrever palavras de 
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ortográfica acordo com as   normas ortográfi-
cas em situações de uso. 

 
Elementos nota-
cionais  da escrita 

 
Faz uso Pontua-
ção 

 
(EF67LP33.) Pontuar textos ade-
quadamente,                         considerando os 
efeitos de   sentido pretendidos, 
a intencionalidade discursiva e a 
relação entre as partes do texto. 

   
Sequências tex-
tuais 

 
Analisa recursos 
linguístico     dis-
cursivos de pres-
crição e causa-
lidade 

 
(EF67LP37.) Analisar, em dife-
rentes textos, os efeitos de sen-
tido decorrentes do uso de recur-
sos linguístico-discursivos de 
prescrição, causalidade, sequên-
cias descritivas e expositivas e 
ordenação de eventos. 

 
Morfossintaxe 

 
Reconhece Con-
cordância nomi-
nal e verbal 

 
(EF07LP06.) Reconhecer e em-
pregar as regras básicas de 
concordância nominal e verbal 
em situações comunicativas e na 
produção de textos. 

 
Identifica perío-
do simples 

 
(EF07LP07.) Identificar, em tex-
tos lidos e/ou de produção pró-
pria, a estrutura básica da ora-
ção: sujeito, predicado, comple-
mento (objetos direto e indireto) 
ou a quebra desse padrão, 
considerando as intencionali-
dades do autor na escolha de 
uma ou outra estrutura e 
refletindo sobre o papel da or-
ganização sintática na textuali-
zação e a na produção de 
sentido. 

 
Leitura 

 
Jornalístico/ 

Midiático 

 
Apreciação e 
réplica 
 
Relação entre 
gêneros e mídias 

 

Analisa Gênero 
textual: campa-
nhas publicitá-
rias 
 
Compreende 
Características 
composicionais e  
estilísticas, fun-
ção  sociocomu-
nicativa e contex-
to de produção 
 
Identifica relação 
entre os recursos 

 

(EF69LP02.) Analisar e compa-rar 
peças publicitárias variadas 
(cartazes, folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas em 
diferentes mídias, spots, jingles, 
vídeos etc.), de forma a perce-ber, 
nas suas inter-relações, em 
campanhas, as especificidades 
das várias semioses e mídias, a 
adequação dessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da campanha e à 
construção composicional e estilo 
dos gêneros em questão, como 
forma de ampliar suas 
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multissemióticos possibilidades de compreensão (e 
produção) de textos perten-centes 
a esses gêneros. 

    
Efeitos de senti-
do 

 
Identifica   estra-
tégias   persuasi-
vas em      textos 
publicitários 

 
(EF69LP04.) Identificar e ana-
lisar os efeitos de sentido que 
fortalecem a persuasão nos tex-
tos publicitários (campanhas, 
anúncios, cartazes, folhetos, 
busdoor, jingles, spot etc. que 
circulam em diversos suportes 
midiáticos), relacionando as 
estratégias de persuasão e ape-
lo ao consumo a partir dos 
recursos linguístico-discursivos 
que esses gêneros apresentam 
(imagens, tempo e modo verbal, 
jogos de palavras, figuras de 
linguagem etc., visando fomentar 
práticas de consumo consci-
entes. 

  
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Relação do ver-
bal com   outras 
semioses 

Faz Relação do 
verbal com ou-
tras semioses 
em textos de di-
vulgação cientí-
fica 

 
(EF69LP33.) Relacionar a lin-
guagem verbal com a linguagem 
não verbal e híbrida (esquemas, 
infográficos, imagens variadas, 
etc.) na (re)construção dos 
sentidos dos textos de divul-
gação científica. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artístico
- literário 

 
Reconstrução da 
textualidade      e 
compreensão 
dos      efeitos de 
sentido provoca-
dos    pelos usos 
de    recursos lin-
guísticos    e mul-
tissemióticos 

 
Interpreta recur-
sos expressivos 
sonoros, semân-
ticos e multisse-
mióticos 

 
(EF69LP48.) Interpretar, em 
poemas, efeitos produzidos pelo 
uso de recursos expressivos so-
noros (estrofação, rimas, ritmo, 
aliterações etc.), semânticos 
(figuras de linguagem), gráfico-
espacial (distribuição da mancha 
gráfica no pa.l), imagens e sua 
relação com o texto verbal, 
identificando as possíveis 
intenções do eu-lírico. 

 
Reconstrução 
das     condições   
de produção, cir-
culação e recep-
ção 
 
Apreciação e ré-
plica 

 
Faz Leitura de 
textos artístico-
literários 

 
Analisa caracte-
rísticas composi-
cionaisdos textos 
literários 

 
(EF69LP49.) Ler, com apoio do 
professor e de outros leitores, 
livros de literatura e/ou outras 
produções culturais do campo, 
mostrando-se receptivo a textos 
que rompam com seu universo de 
expectativas e que repre-sentem 
um desafio em relação às suas 
possibilidades atuais e suas 
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experiências anteriores de leitura, 
apoiando-se nas marcas 
linguísticas, em seu conheci-
mento sobre os gêneros e a 
temática e nas orientações dadas 
pelo professor e conside-rando as 
particularidades dessas produções 
(o uso estético da linguagem, as 
correlações com outras áreas do 
conhecimento e da arte, a 
verificação de dimensões do 
humano etc.). 

 
Estratégias/ pro-
cedimentos de 
leitura: aprecia-
ção e réplica 

 
Seleciona finali-
dade da leitura: 
características 
dos gêneros, su-
porte e função 
sociocomunicati
va 

 
(EF67LP28.) Selecionar proce-
dimentos e estratégias adequa-
dos a diferentes objetivos de 
leitura, levando em considera-
ção o suporte e as caracterís-
ticas dos gêneros (romances 
infantojuvenis, contos populares, 
contos de terror, lendas brasilei-
ras, indígenas e africanas, 
narrativas de aventuras, narrati-
vas de enigma, mitos, crônicas, 
autobiografias, histórias em qua-
drinhos, mangás, poemas de 
forma livre e fixa como sonetos e 
cordéis, videopoemas, poemas 
visuais, dentre outros), posicio-
nando-se sobre o texto lido e 
estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produção 
de textos 

Jornalístico/ 
Midiático 

 
Estratégias de 
escrita: plane-
jamento de tex-
tos de peças 
publicitárias de 
campanhas so-
ciais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planeja Gênero 
textual: campa-
nha publicitaria 

 
Compreende 
condição de pro-
dução e circula-
ção do texto 

(EF69LP09.) Planejar uma cam-
panha publicitária sobre ques-
tões/problemas, temas, e/ou cau-
sas significativas para a escola 
e/ou comunidade, a partir de um 
levantamento de material sobre o 
tema ou evento, da definição do 
público-alvo, do texto ou peça a 
ser produzido (cartaz, banner, 
folheto, panfleto, anúncio im-
presso e para internet, spot, 
propaganda de rádio, TV etc.), da 
ferramenta de edição de texto, 
áudio ou vídeo que será utilizada, 
do recorte e enfoque a ser dado, 
das estratégias de persuasão que 
serão utilizadas etc. 
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Estratégias de 
escrita: produ-
ção e edição de 
textos publici-
tários 

Produz contexto 
de produção e 
relação entre os 
domínios dis-
cursivos jorna-
lístico e publici-
tário 

 
Faz Relação do 
verbal com ou-
tras semioses 

 
Edita Estraté-
gias de persua-
são 

 
(EF67LP13.) Produzir, revisar e 
editar textos publicitários, levan-
do em conta o contexto de 
produção definido, a esquema-
tização do texto e a relação entre 
as esferas publicitária e jornalís-
tica, explorando os recursos 
multissemióticos, relacionando 
elementos verbais e visuais, utili-
zando adequadamente estra-
tégias discursivas de persuasão 
e/ou convencimento e criando 
título ou slogan que façam o 
leitor motivar-se a interagir com 
o texto produzido e se sentir 
atraído pelo serviço, ideia ou 
produto em questão. 

 
Artístico
- literário 

 
Estratégias de 
escrita: textua-
lização e revi-
são/edição de 
textos poéticos 

 
Cria Poema: ver-
so livre, forma 
fixa 

 
Identifica recur-
sos visuais, se-
mânticos e so-
noros 
 
Faz relação en-
tre imagem e 
texto verbal 

 
(EF67LP31.) Criar poemas com-
postos por versos livres e de 
forma fixa (como quadras e 
sonetos), utilizando recursos 
visuais, semânticos e sonoros, 
tais como cadências, ritmos e 
rimas, e poemas visuais e 
videopoemas, explorando as 
relações entre imagem e texto 
verbal, a distribuição da mancha 
gráfica (poema visual) e outros 
recursos visuais e sonoros. 

   
Participação em 
discussões orais 
de temas contro-
versos de inte-
resse da turma 
e/ou de relevân-
cia social 

 
Faz seleção de 
informações 
 
Faz Defesa de 
ponto de vista 

 
(EF69LP14.) Formular pergun-
das e especificar, com auxílio 
dos colegas e dos professores, 
tema/questão polêmica, explica-
ções e ou argumentos relativos 
ao objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e buscar 
em fontes diversas (inclusive no 
campo da vida pública e de 
práticas de estudo e pesquisa) 
informações ou dados que 
permitam analisar partes da 
questão e compartilhá- los com a 
turma. (se e quando isso for 
necessário) e posicionamentos 
consistentes, além de possibilitar 
a compre-ensão do caráter 
interpretativo das leis e as várias 
perspectivas que podem estar 
em jogo. 
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Das 

práticas 
de estudo 

e 
pesquisa 

 
Conversação es-
pontânea 

 
Compreende con-
versação espon-
tânea 

 
(EF67LP23.) Respeitar os tur-
nos de fala, na participação em 
conversações e em discussões 
ou atividades coletivas e formu-
lar pergundas coerentes e ade-
quadas em momentos opor-
tunos em situações de aulas, 
apresentação oral, seminário 
etc. 

 
Artístico- 
literário 

 
Recursos lin-
guísticos e se-
mióticos que o-
peram nos tex-
tos pertencen-tes 
aos gêneros 
literários 

 
Analisa Relação 
entre os elemen-
tos linguísticos, 
paralinguísticos
e cinésicos dos 
gêneros literá-
rios 
 
Analisa Figuras 
de linguagem 

 
Identifica ex-
pressões deno-
tativas e conota-
tivas 

 
(EF69LP54.) Analisar os efeitos 
de sentido decorrentes da inte-
ração entre os elementos lin-
guísticos e os recursos para-
linguísticos e cinésicos, como as 
variações no ritmo, as modula-
ções no tom de voz, as pausas, 
as manipulações do estrato 
sonoro da linguagem (obtidos 
por meio da estrofação, das 
rimas e de figuras de linguagem 
como as aliterações, as asso-
nâncias, as onomato.ias, dentre 
outras), a postura corporal e a 
gestualidade, na declamação de 
poemas, apresentações musi-
cais e teatrais, tanto em gêneros 
em prosa quanto nos gêneros 
poéticos, além dos efeitos de 
sentido decorrentes do emprego 
de figuras de linguagem, tais 
como comparação, metáfora, 
personificação, metonímia, hi-
pérbole, eufemismo, ironia, para-
doxo e antítese e os efeitos de 
sentido decorrentes do emprego 
de palavras e expressões deno-
tativas e conotativas (adjetivos, 
locuções adjetivas, orações 
subordinadas adjetivas etc.), que 
funcionam como modificadores, 
.rcebendo sua função na 
caracterização dos espaços, 
tempos, personagens e ações 
próprios de cada gênero 
narrativo impresso e digital 
(estático e/ou dinâmico). 

 
Todos os 
campos 

de 

 
Variação linguís-
tica 

 
Faz uso Norma-
padrão 

 
(EF69LP56.) Fazer uso cons-
ciente e reflexivo de regras da 
norma-padrão em gêneros orais 
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atuação e escritos adequados a deter-
minadas situações comuni-
cativas. 

Fono ortografia Escreve Norma 
ortográfica 

(EF67LP32.) Escrever palavras 
de acordo com as normas 
ortográficas em situações de uso. 

 
Elementos nota-
cionais da escrita 

 
Faz uso Pontua-
ção 

 
(EF67LP33.) Pontuar textos 
adequadamente, considerando 
os efeitos de sentido preten-
didos, a intencionalidade discur-
siva e a relação entre as partes 
do texto. 

 
Coesão 

 
Emprega coesão 
referencial e 
sequencial 

 
(EF67LP36.) Empregar, ao pro-
duzir texto, recursos de coesão 
referencial (léxica e pronominal) 
e sequencial e outros recursos 
expressivos adequados ao gê-
nero textual, garantindo a reto-
mada do referente, a progressão 
temática e o posicionamento do 
autor. 

 
Figuras de lin-
guagem 

 
Identifica Figuras 
de linguagem 

 
(EF67LP38.) Identificar e ana-
lisar os efeitos de sentido do uso 
de figuras de linguagem, como 
comparação, metáfora, metoní-
mia, personificação, hipérbole, 
dentre outras, em diferentes 
gêneros textuais. 

 
Morfossintaxe 

 
Identifica Função 
sintática do adje-
tivo 

 
(EF07LP08.) Identificar, em tex-
tos lidos e/ou de produção 
própria, adjetivos que ampliam o 
sentido do substantivo do núcleo 
do sujeito ou do complemento 
verbal, refletindo sobre o papel 
da organização sintática na 
textualização e a na produção 
de sentido. 

    
Identifica função 
sintática do ad-
vérbio e locução 
adverbial 

 
(EF07LP09.) Identificar, em tex-
tos lidos e/ou de produção 
própria, advérbios e locuções 
adverbiais que ampliam o 
sentido do verbo núcleo da 
oração, analisando a relação 
circunstancial expressa, refle-
tindo sobre o papel da estrutura 
sintática na textualização e a na 
produção de sentido. 



 

579 
 

 

 
Utiliza modos e 
tempos verbais 

Utiliza concor-
dância verbal e 
nominal 

Faz uso pontua-
ção 

 
(EF07LP10.) Utilizar, ao produzir 
texto, conhecimentos linguísticos 
e gramaticais: modos e tempos 
verbais, concordância nominal e 
verbal, pontuação etc., conside-
rando as especificidades e obje-
tivos comunicativos dos gêneros 
textuais em questão. 

 
Leitura 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

Efeitos de senti-
do 

 
Identifica hierar-
quização de in-
formações 

 
Identifica esco-
lhas lexicais 
 
Emprega topica-
lização textual 

(EF67LP06.) Identificar e com-
preender os efeitos de sentido 
provocados pela seleção lexical, 
topicalização de elementos, 
seleção e hierarquização de 
informações, uso de 3ª pessoa 
etc., examinando a coerência 
desses efeitos em relação à 
finalidade do gênero e às 
intenções pretendidas no texto. 

 
Efeitos de sen-
tido 
 
Exploração da 
multissemiose 

 
Reconhce rela-
ção entre os 
recursos multis-
semióticos 

(EF67LP08.) Reconhecer e 
avaliar os efeitos de sentido 
devido à escolha de imagens 
estáticas, sequenciação ou 
sobreposição de imagens, 
definição de figura/fundo, ângu-
lo, profundidade e foco, cores/ 
tonalidades, relação com o 
escrito (relações de reiteração, 
complementação ou oposição) 
etc. em cartazes, notícias, repor-
tagens, fotorreportagens, foto-
denúncias, memes, gifs, anún-
cios publicitários e propagandas 
publicados em jornais, revistas, 
sites na internet, redes sociais, 
observando o diálogo entre as 
diferentes linguagens emprega-
das nos textos. 

  
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

Apreciação e 
réplica 

 
Reconhce mar-
cadores discur-
sivos 

(EF69LP31.) Reconhecer e 
utilizar marcadores discursivos – 
tais como “em primeiro/ segun-
do/terceiro lugar”, “depois/ em 
seguida/por fim”, “por outro 
lado”, “dito de outro modo”, isto 
é”, “por exemplo” – para com-
preender a hierarquização das 
proposições e argumentos, 
sintetizando o conteúdo dos 
textos. 
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Artístico
- literário 

 
Relação entre 
textos 

 
Analisa intertex-
tualidade 

(EF67LP27.) Analisar, entre os 
textos literários e também entre 
esses e outras manifestações 
artísticas (como cinema, teatro, 
música, artes visuais e midiá-
ticas), referências explícitas ou 
implícitas a outros textos, quanto 
aos temas, personagens e 
recursos literários e semióticos, 
priorizando a cultura local/ 
regional, de modo a valorizar a 
cultura/ o patrimônio do lugar de 
origem. 

  
Reconstrução 
da textualidade 
efeitos de sen-
tido provocados 
pelos usos de 
recursos lin-
guísticos e mul-
tissemióticos 

 
Identifica estru-
tura e elemen-
tos do texto 
dramático 

(EF67LP29.) Identificar, em 
texto dramático, personagem, 
ato, cena, fala e indicações 
cênicas, rubricas e a organi-
zação do texto: enredo, conflitos, 
ideias principais, pontos de vista, 
universos de referência e clímax. 

 
Produção 
de textos 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Estratégias de 
escrita: plane-
jamento de tex-
tos argumen-
tativos e apreci-
ativos 

 
Compreende 
planejamento de 
textos argumen-
tativose aprecia-
tivos 

(EF67LP11.) Planejar resenhas 
críticas, vlogs, vídeos e podcasts 
variados, e textos e vídeos de 
apresentação e apreciação 
próprios das culturas juvenis 
(fanzines, fanclipes, e-zines, 
gameplay, detonado etc.), den-
tre outros, tendo em vista as 
condições de produção do texto 
– objetivo comunicativo, leitores/ 
espectadores, veículos e mídia 
de circulação etc. –, a partir da 
escolha de uma produção ou 
evento cultural para analisar 
(livro, filme, série, game, canção, 
videocli., fancli., show, saraus, 
slams etc), da busca de 
informação sobre a produção ou 
evento escolhido, da síntese de 
informações sobre a obra/evento 
e do elenco/seleção de 
aspectos, elementos ou recursos 
que possam ser destacados 
positiva ou negativamente ou da 
rotei-rização do passo a passo 
do game para posterior gravação 
dos vídeos, considerando textos 
da realidade local. 



 

581 
 

 

 
Estratégias de 
escrita: textua-
lização, revisão 
e edição de 
textos argu-
mentativos e 
apreciativos 

Produz gêneros 
textuais, condi-
ção de produ-
ção e circulação, 
características 
composicionais 
e recursos lin-
guísticos de tex-
tos argumenta-
tivos e aprecia-
tivos 

(EF67LP12.) Produzir, revisar e 
editar resenhas críticas, vlogs, 
vídeos, podcasts variados e gê-
neros próprios das culturas ju-
venis (fanzines, fanclipes, e- 
zines, gameplay, detonado etc.), 
que apresentem/descrevam e/ 
ou avaliem produções culturais 
(livro, filme, série, game, canção, 
videocli. etc.) ou evento (show, 
sarau, slam etc.), tendo em vista 
o contexto de produção dado, as 
características do gênero, os 
recursos das mídias envolvidas 
e a textualização adequada dos 
textos e/ou produções. 

  
Na vida 
pública 

 
Estratégia de 
produção: pla-
nejamento de 
textos reivindi-
catórios ou pro-
positivos 

 
Levanta plane-
jamento de tex-
tos reivindica-
tórios ou propo-
sitivos 

(EF67LP19.) Levantar e avaliar 
questões, problemas que requei-
ram a denúncia de desrespeito a 
direitos, reivindicações, reclama-
ções, solicitações que contem-
plem a comunidade escolar ou 
algum de seus membros, exa-
minando normas e legislações, 
de modo a planejar e produzir 
textos reivindicatórios como 
forma de engajar-se em proble-
mas pessoais e/ou coletivos. 

 
Das 

práticas 
de estudo 

e 
pesquisa 

 
Divulgação de 
pesquisa 

 
Faz Divulgação 
de pesquisa 

(EF67LP21.) Divulgar resultados 
de pesquisas por meio de 
apresentações orais, painéis, 
artigos de divulgação científica, 
verbetes de enciclopédia, 
podcasts científicos, entre outros 
gêneros de sequência expo-
sitiva. 

Artístico
- literário 

 
Relação entre 
textos 

Elabora Gênero 
textual: texto 
teatral 

 
Faz Adpatação 
de textos lite-
rários 

 
Compreende 
caracterização 
de personagens, 
espaços e tem-
po 

(EF69LP50.) Elaborar texto 
teatral, a partir da adaptação de 
romances, contos, mitos, narra-
tivas de enigma e de aventura, 
novelas, biografias romancea-
das, crônicas, dentre outros,  
indicando as rubricas para 
caracterização do cenário, do 
espaço, do tempo; explicitando a 
caracterização física e psico-
lógica dos personagens e dos 
seus modos de ação, assim 
como também as marcas de 
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Faz uso varieda-
de linguística 
 
Redigie discurso 
direto 

variação linguística (dialetos, 
registros e jargões); reconfigu-
rando a inserção do discurso 
direto e dos tipos de narrador; 
retextualizando o tratamento da 
temática. 

 
Oralidade 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Participação 
em discussões 
orais de temas 
controversos 
de interesse da 
turma e/ou de 
relevância so-
cial 

 
Participa dis-
cussões orais 
de temas contro- 
versos 

(EF69LP13.) Engajar-se e con-
tribuir com a busca de soluções 
relativas a problemas, temas ou 
questões polêmicas de interesse 
da turma e/ou de relevância social, 
preferencialmente questões/ pro-
blemas próximos à realidade do 
estudante, mobilizando ainda 
conhecimentos do campo da vida 
pública e de práticas de estudo e 
pesquisa. 

  
Das 

práticas 
de estudo 

e 
pesquisa 

 
Procedimentos 
de apoio à com-
preensão 
 
Tomada de no-
ta 

 
Participa tomada 
de nota 

 
(EF67LP24.) Tomar nota de 
aulas, apresentações orais, en-
trevistas (ao vivo, áudio, TV, 
vídeo), podcasts, reuniões, entre 
outros, identificando e hierarqui-
zando as informações principais, 
tendo em vista apoiar o estudo e 
a produção de sínteses e 
reflexões pessoais ou outros 
objetivos em questão. 

 

2.8.9 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA PORTUGUESA: 8º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 8º ANO 

PRÁTICAS 
DE 

LINGUAGEM 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

 
AVALIAÇÃO CONTEÚDOS 

HABILIDADES  

 
Leitura 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Apreciação e ré 
plica  
 
Relação entre 
gêneros e 
mídias 

 
Diferencia posi-
cionamento crí-
tico: liberdade 
de expressão X 
discurso de ódio 

(EF69LP01.) Diferenciar liber-
dade de expressão de discursos 
de ódio, em função da ética e do 
protagonismo juvenil, posicio-
nando-se contrariamente a esse 
tipo de discurso (se possível com 
embasamento legal), de modo a 
promover a cultura de paz e a 
realização de denúncias, quando 
for o caso. 
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Reconstrução 
do contexto de 
produção, circu-
lação e recep-
ção de textos 
 
Caracterização 
do campo jorna-
lístico e relação 
entre os gêneros 
em circulação, 
mídias e práticas 
da cultura digital 

 
Lê e identifica 
características, 
função socioco-
municativa, con-
textos de pro-
dução e circula-
ção dos  gêne-
ros jornalísticos 
e  midiáticos 

(EF89LP01.) Identificar e ana-
lisar os interesses que movem o 
campo jornalístico, os efeitos 
das novas tecnologias no campo 
(como a rapidez e instanta-
neidade das informações, 
abertura para uma participação 
mais ativa dos leitores que 
influenciam as pautas e se 
tornam produtores de conteúdo) 
e as condições que fazem da 
informação uma mercadoria 
(como o fenômeno das fake 
news e a presença ostensiva da 
publicidade), de forma a poder 
desenvolver uma atitude crítica 
frente aos textos jornalísticos. 

Analisa gêneros 
da cultura 
digital 

Analisa trata-
mento da infor-
mação 

Analisa intencio-
nalidade socio-
discursiva 

(EF89LP02.) Analisar diferentes 
práticas (curtir, compartilhar, 
comentar, curar etc.) e diferentes 
gêneros pertencentes à cultura 
digital (meme, gif, comentário, 
charge digital etc.) envolvidos no 
trato com a informação e opini-
ão, avaliando as intencionali-
dades e as posturas de quem 
produz e/ou socializa os textos, 
de forma a possibilitar uma 
presença mais crítica e ética nas 
redes. 

 
Relação entre 
textos 

Analisa trata-
mento da infor-
mação 

Justifica 
Intenciona
lidade 
sociodisc
ursiva 

(EF08LP02.) Analisar e justificar 
diferenças ou semelhanças no 
tratamento dado a uma mesma 
informação veiculada em textos 
diferentes, consultando sites e 
serviços de “verificação” de 
fatos, levando em consideração 
a intenção comunicativa e o 
público-alvo. 

  
 
 
 
 

Na  
vida 

pública 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
circulação de 
textos norma-
tivos e legais e 
adequação do 
texto à constru-
ção composici-
onal e ao estilo 

 
Reconhece con-
dições de pro-
dução e circula-
ção de textos 
normativos e le-
gais 

 
Reconhece ele-
mentos estrutu-
rais/composicio

 
(EF69LP20.) Reconhecer e 
compreender, tendo em vista o 
contexto de produção e circu-
lação, os atores envolvidos, os 
interesses pretendidos, a forma 
de organização dos textos nor-
mativos e legais, a lógica de hie-
rarquização de seus itens e 
subitens e suas partes: parte 
inicial (título – nome e data – e 
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de gênero nor-
mativo e legal 

nais  do gêneros 
normativo e le-
gal 

ementa), blocos de artigos 
(parte, livro, capítulo, seção, 
subseção), artigos (caput e 
parágrafos e incisos) e parte final 
(disposições pertinentes à sua 
implementação). 

 
Analisa voca-
bulário técnico, 
modo impera-
tivo e expressõ-
es modalizado-
ras nos gêneros 
nomativo e legal 

 
(EF69LP20A.) Analisar efeitos 
de sentido causados pelo uso de 
vocabulário técnico, pelo uso do 
imperativo, de palavras e expres-
sões que indicam circunstâncias 
(como advérbios e locuções ad-
verbiais), de palavras que indi-
cam generalidades (como 
alguns pronomes indefinidos), a 
ponto de compreender o caráter 
imperativo, coercitivo e genera-
lista das leis e de outras formas 
de regulamentação. 

 
Reconstrução 
do contexto de 
produção, circu-
lação e recep-
ção de textos 
legais e norma-
tivos 

 
Relaciona con-
texto de produ-
ção, circulação 
e recepção de 
textos legais e 
normativos 

 
(EF89LP17.) Relacionar textos e 
documentos legais e normativos 
de importância universal, nacional 
ou local que envolvam direitos, 
em es.cial, de crianças, adoles-
centes e jovens (tais como a 
Declaração dos Direitos Huma-
nos, a Constituição Brasileira, o 
ECA), e a regulamentação da 
organização escolar (por exem-
plo, regimento escolar), a seus 
contextos de produção, reconhe-
cendo e analisando possíveis 
motivações, finalidades e sua 
vinculação com experiências 
humanas e fatos históricos e so-
ciais, como forma de ampliar a 
compreensão dos direitos e de-
veres, de fomentar os princípios 
democráticos e uma atuação 
pautada pela ética da responsa-
bilidade (o outro tem direito a 
uma vida digna tanto quanto eu 
tenho). 
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Das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
 
Reconstrução 
das condições de 
produção e re-
cepção dos tex-
tos e adequação 
do texto à cons-
trução compo-
sicional e ao 
estilo de gênero 

 
 
Compreende 
condições de 
produção e re-
cepção dos gê-
neros de divul-
gação científica 
 
Identifica cons-
trução compo-
sicional dos gê-
neros de divul-
gação científica 

 

(EF69LP29.) Refletir sobre a 
relação entre os contextos de 
produção dos gêneros de divul-
gação científica (texto didático, 
artigo de divulgação científica, 
reportagem de divulgação cientí-
fica, verbete de enciclopédia 
impresso e digital, esquema, 
infográfico estático e animado, 
relatório, relato multimidiático de 
campo, podcasts, vídeos de 
divulgação científica etc.) e os 
aspectos relativos à construção 
composicional e às marcas 
linguísticas características des-
ses gêneros, de forma a ampliar 
suas possibilidades de compre-
ensão (e produção) de textos 
pertencentes a esses gêneros. 

 
Relação entre 
textos 

 
Faz curadoria 
de informações/ 
dados 

(EF69LP30.) Comparar conteú-
dos, dados e informações de 
diferentes fontes, levando em 
conta seus contextos de pro-
dução e referências, identifi-
cando coincidências, comple-
mentaridades e contradições, de 
forma a poder identificar possí-
veis erros/imprecisões conceitu-
ais, posicionando-se criticamen-
te sobre os conteúdos e 
informações em questão. 

 
Artístico- 
literário 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção, 
circulação e 
recepção 
 
Apreciação e 
réplica 

 
Infere contexto 
social, cutural e 
histórico da pro-
dução de textos 
literários 

(EF69LP44.) Inferir, em textos 
literários, a presença de valores 
sociais, culturais e humanos e de 
diferentes visões de mundo e 
produções literárias (tanto as 
consideradas clássicas quanto as 
marginalizadas), valorizando-as e 
reconhecendo nesses textos 
formas de estabelecer múltiplos 
olhares sobre as identidades, as 
sociedades e as culturas, sem 
.rder de vista a autoria e o 
contexto social e histórico de sua 
produção. 
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Posiciona fun-
ção sociocomu-
nicativa dos gê-
neros quarta ca-
pa, programa, 
sinopse, rese-
nha crítica etc. 

(EF69LP45.) Posicionar-se cri-
ticamente em relação a textos 
pertencentes a gêneros como 
quarta capa, programa (de tea-
tro, dança, exposição etc.), 
sinopse, resenha crítica, comen-
tário em blog/vlog cultural etc., a 
fim de selecionar obras literárias 
e outras produções artísticas (ci-
nema, teatro, exposições, espe-
táculos, CDs, DVDs etc.), apre-
ciando a qualidade das infor-
mações descritivas e avaliativas 
dos textos e reconhecendo-os 
como gêneros textuais que 
apoiam a escolha do livro ou 
produção cultural. 

    
Participa de lei-
tura e recepção 
de  obras li-
terárias/  mani-
festações artís-
ticas 

 
(EF69LP46.) Participar e orga-
nizar práticas de compartilha-
mento de leitura/recepção de 
obras literárias/ manifestações 
artísticas, como rodas de leitura, 
clubes de leitura, eventos de 
contação de histórias, de leituras 
dramáticas, de apresentações 
teatrais, musicais e de filmes, 
cineclubes, festivais de vídeo, 
saraus, slams, canais de book-
tubers, redes sociais temáticas 
(de leitores, de cinéfilos, de 
música etc.), dentre outros, 
tecendo, quando possível, 
comentários de ordem estética 
e afetiva, preferencialmente de 
produções locais e regionais. 

 
Estratégias/pro
cedime ntos de 
leitura: aprecia-
ção e réplica 

 
Lê e faz apre-
ciação e réplica 
de diferentes gê-
neros literários 

 
Faz articução 
entre finalidade 
da leitura e 
características 
composicionais 
dos gêneros e 
suportes 

 
(EF89LP33.) Ler, de forma au-
tônoma, romances, contos con-
temporâneos, minicontos, fábu-
las contemporâneas, romances 
juvenis, biografias romancea-
das, novelas, crônicas visuais, 
narrativas de ficção científica, 
narrativas de suspense, poemas 
de forma livre e fixa (como 
haicai), poema concreto, ciber-
poema, dentre outros gêneros, 
recorrendo a procedimentos e 
estratégias de leitura adequados 
a diferentes objetivos e consi-
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derando as características 
composicionais dos gêneros e 
suportes, além de expressar 
avaliação sobre o texto lido e 
estabelecer preferências por 
gêneros, temas, autores 
regionais. 

Produção de 
textos 

Jornalístico/ 
Midiático 

 
Relação do tex-
to com o contex-
to de produção e 
experimen-tação 
de papéis sociais 

 
Produz gêneros 
textuais jornalís-
ticos/midiá-ticos 

 
Produz condi-
ções de produ-
ção e recepção 

 

Produz papéis 
sociais na pro-
dução/publicizaç
ão de textos 

 
(EF69LP06.) Produzir e publicar 
notícias, fotodenúncias, fotorre-
portagens, reportagens, reporta-
gens multimidiáticas, infográfi-
cos, podcasts noticiosos, entre-
vistas, cartas de leitor, comentá-
rios, artigos de opinião de 
interesse local ou global, textos 
de apresentação e apreciação de 
produção cultural – próprios das 
formas de expressão das 
culturas juvenis, tais como vlogs 
e podcasts culturais, gameplay, 
detonado etc.– e cartazes, 
anúncios, propagandas, spots, 
jingles de campanhas sociais, 
dentre outros em várias mídias, 
vivenciando de forma signifi-
cativa o papel de repórter, de 
comentador, de analista, de 
crítico, de editor ou articulista, de 
booktuber, de vlogger (vlogueiro) 
etc., como forma de compre-
ender as condições de produ-
ção, circulação, planejamento e 
elaboração desses textos, parti-
cipando ou vislumbrando possi-
bilidades de participar de práticas 
de linguagem do campo jorna-
lístico/midiático, de forma ética e 
responsável, levando-se em 
consideração o contexto da Web 
2.0, que amplia a possibilidade 
de circulação desses textos e 
“funde” os papéis de leitor e 
autor, de consumidor e produtor. 
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Estratégias de 
escrita: planeja-
mento e textua-
lização  
 
Adequação à 
condição de pro-
dução 

 
Planeja gêneros 
textuais, condi-
ção de produ-
ção e  circula-
ção, caracterís-
ticas composici-
onais e varieda-
de linguísticas 
dos diferentes 
gêneros jorna-
lísticos/ midiá-
ticos 

EF69LP07.) Planejar e produzir 
textos em diferentes gêneros do 
campo jornalístico/midiático, 
considerando sua adequação ao 
contexto de produção (os interlo-
cutores envolvidos, os objetivos 
comunicativos, o gênero, o su-
porte, a circulação), ao modo 
(escrito ou oral; imagem estática 
ou em movimento etc.), à varie-
dade linguística e/ou semiótica 
apropriada a esse contexto, à 
construção da textualidade rela-
cionada às propriedades textu-
ais e do gênero, utilizando estra-
tégias de planejamento, elabora-
ção, revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de textos, 
para, com o auxílio do professor 
e a colaboração dos colegas, 
corrigir e aprimorar as produções 
realizadas. 

 
Estratégias de 
escrita: revisão 
/edição de texto 
informativo e o-
pinativo 

 
Faz revisão/ edi-
ção de texto 
informativo e o-
pinativo 

(EF69LP08.) Revisar/editar o 
texto produzido (notícia, repor-
tagem, resenha, artigo de opi-
nião, dentre outros), tendo em 
vista sua adequação ao contexto 
de produção, à mídia em ques-
tão, às características do gêne-
ro, aos aspectos relativos à 
textualidade, à relação entre as 
diferentes semioses, à forma-
tação, segundo as normas da 
ABNT, e ao uso adequado das 
ferramentas de edição (de texto, 
foto, áudio e vídeo, dependendo 
do caso) e da norma culta. 

 
Na  

vida 
pública 

 
Estratégias de 
escrita: textua-
lização, revisão 
e edição de 
textos reivindi-
catórios ou pro-
positivos 

 
Planeja gêneros 
textuais, condi-
ção de produ-
ção e circulação 
e características 
composicionais 
de textos reivin-
dicatórios ou 
propositivos 

(EF69LP22.) Planejar, produzir, 
revisar e editar textos reivindi-
catórios ou propositivos sobre 
problemas que afetam a vida 
escolar ou da comunidade, justi-
ficando pontos de vista, reivin-
dicações e detalhando propos-
tas (justificativa, objetivos, ações 
previstas etc.), levando em conta 
seu contexto de produção local, 
as características dos gêneros 
em questão e os aspectos mul-
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tissemióticos presentes para a 
construção de sentidos, incen-
tivando a pesquisa de campo. 

   
Estratégia de 
produção: pla-
nejamento de 
textos reivindi-
catórios ou pro-
positivos 

 
Realiza pesquisa 
de opinião 
 
Saber a Seleção 
de informações 
para fundamen-
tação de textos 
propositivos 

 
(EF89LP21.) Realizar enquetes 
e pesquisas de opinião, de forma 
a levantar prioridades, proble-
mas a resolver ou propostas que 
possam contribuir para melhoria 
da escola ou da comunidade 
local, evidenciar demanda/ 
necessidade, documentando-a 
de diferentes maneiras por meio 
de diferentes procedimentos, 
gêneros e mídias e, quando for o 
caso, selecionar informações e 
dados relevantes de fontes per-
tinentes (sites, impressos, víde-
os etc.), avaliando a qualidade e 
a utilidade dessas fontes, que 
possam servir de contextuali-
zação e fundamentação de 
propostas, de forma a justificar 
as propostas pontuadas, proje-
tos culturais e ações de inter-
venção, favorecendo a constru-
ção do protagonismo juvenil. 

Das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Estratégias de 
escrita/condi-
ções de produ-
ção de textos de 
divulgação ci-
entífica 

 
Faz planeja-
mento e condi-
ção de produ--
ção e circulação 
de textos de 
divulgação cien-
tífica 

 
(EF69LP35.) Planejar textos de 
divulgação científica, a partir da 
elaboração de esquema que 
considere as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas e sínte-
ses de leituras ou de registros de 
experimentos ou de estudo de 
campo ou de dados/informações 
extraídos de entrevistas e en-
quetes, tendo em vista seus 
contextos de produção (objetivo 
comunicativo, leitores/ especta-
dores, gênero, veículos e mídia 
de circulação etc.), que podem 
envolver a disponibilização de 
informações e conhecimentos 
em circulação em um formato 
mais acessível para um público 
específico ou a divulgação de 
conhecimentos advindos de 
pesquisas bibliográficas, experi-
mentos científicos e estudos de 
campo realizados. 
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Estratégias de 
escrita: textua-
lização,revisão 
e edição 

 
Produz gêneros 
textuais, condi-
ção de produ-
ção e  circulação, 
características 
composicionais 
e função socio-
comunicativa de 
textos de divul-
gação científica 

 
(EF69LP36.) Produzir, revisar e 
editar textos voltados para a 
divulgação do conhecimento e 
de dados e resultados de 
pesquisas, tais como artigos de 
divulgação científica, reporta-
gem científica, verbete de 
enciclopédia impressa e digital, 
infográfico, infográfico animado, 
podcast ou vlog científico, relato 
de experimento, relatório, rela-
tório multimidiático de campo, 
dentre outros, considerando 
seus contextos de produção 
(objetivo comunicativo, leitores/ 
espectadores, gênero, veículos 
e mídia de circulação etc.) e 
suas características composicio-
nais e  estilísticas regulares. 

 
Artístico- 
literário 

 
Consideração 
das condições 
de produção 
 
Estratégias de 
escrita: plane-
jamento, textu-
alização e revi-
são/edição 

 
Produz gêneros 
textuais, condi-
ção de produ-
ção e circulação, 
características 
composicionais 
e função socio-
comunicativa de 
textos literários 

(EF69LP51.) Produzir textos 
literários, engajando-se ativa-
mente nos processos de plane-
jamento, textualização, revisão/ 
edição e reescrita, tendo em vista 
as restrições temáticas, compo-
sicionais, estilísticas dos textos 
pretendidos e as configurações 
da situação de produção (o leitor 
pretendido, o suporte, o contexto 
de circulação do texto, as 
finalidades, as características 
dos gêneros etc.) e conside-
rando o senso estético, a imagi-
nação, a estesia e a verossi-
milhança próprias ao texto 
literário. 

 
Oralidade 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Produção de 
textos jornalís-
ticos orais 

 
Planeja gêneros 
textuais, condi-
ção de produ-
ção e circulação 
e características 
composicionais         
de textos orais 
de apreciação e 
opinião 

(EF69LP10.) Planejar e pro-
duzir, para TV, rádio ou am-
biente digital, notícias, podcasts 
noticiosos e de opinião, entrevis-
tas, comentários, vlogs, jornais 
radiofônicos e televisivos, dentre 
outros, como também textos 
orais de apreciação e opinião 
(deslocando-se de textos mais 
informativos para os mais opi-
nativos), relativos a fato e temas 
de interesse pessoal, local ou 
global, orientando-se por roteiro 
ou texto e considerando o 
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contexto de produção (interlocu-
tores pretendidos, o gênero, o 
suporte, os objetivos comunicati-
vos) e as características compo-
sicionais dos gêneros. 

 
Planejamento e 
produção de 
textos jornalís-
ticos orais 

 
Desenvolve ca-
racterísticas 
composicionais
e condição de 
produção de 
textos orais 
 
Compreende 
progressão te-
mática 
 
Identifica varie-
dade linguística 
 
Faz usos ele-
mentos paralin-
guísticos e ciné-
sicos 

(EF69LP12.) Desenvolver estra-
tégias de planejamento, elabo-
ração, revisão, edição, reescrita/ 
redesign (esses três últimos 
quando não for situação ao vivo) 
e avaliação de textos orais, áudio 
e/ou vídeo, considerando sua 
adequação aos contextos em 
que foram produzidos, à forma 
composicional e estilo de gê-
neros, à clareza, à progressão 
temática e à variedade linguís-
tica empregada, os elementos 
relacionados à fala (modulação 
de voz, entonação, ritmo, altura e 
intensidade, respiração etc.), os 
elementos cinésicos (postura 
corporal, movimentos e gestua-
lidade significativa, expressão 
facial, contato de olho com 
plateia etc.). 

   
Estratégias de 
produção: pla-
nejamento e 
participação em 
debates regra-
dos 

 
Planeja carac-
terística, objeti-
vos comunica-
tivos e contextos  
de produção do 
gênero textual 
debate regrado 

 
(EF89LP12.) Planejar coletiva-
mente a realização de um debate 
sobre tema previamente defini-
do, de interesse coletivo, com 
regras acordadas e planejar, em 
grupo, a participação em debate 
a partir do levantamento de 
informações e argumentos que 
possam sustentar o posiciona-
mento a ser defendido, tendo em 
vista as condições de produção 
(interlocutores pretendidos, os 
objetivos comunicativos e carac-
terísticas composicionais do 
gênero). 

 
Na  

vida 
pública 

 
Retextualização/ 
Registro 

 
Compreende  
relação entre o-
ralidade e es-
crita 

 
(EF69LP26.) Tomar nota, aten-
tando para palavras- chave e/ou 
ideias principais, em discussões, 
debates, palestras, apresen-
tação de propostas, reuniões, 
como forma de documentar o 
evento e apoiar a própria fala 
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(que pode se dar no momento do 
evento ou posteriormente, quan-
do, por exemplo, for necessária 
a retomada dos assuntos trata-
dos em outros contextos públi-
cos, como diante dos 
representados). 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

Estratégias de 
produção: pla-
nejamento e 
produção de 
apresentações 
orais 

 
Organiza rela-
ção entre orali-
dade e escrita 

 
Organiza ele-
mentos paralin-
guísticos e ciné-
sicos 

 
(EF69LP38.) Organizar os 
dados e informações pesqui-
sados em painéis ou slides de 
apresentação, levando em conta 
o contexto de produção, o tempo 
disponível, as características do 
gênero apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e 
tecnologias que serão utilizadas, 
ensaiar a apresentação, consi-
derando também elementos 
paralinguísticos e cinésicos e 
proceder à exposição oral de 
resultados de estudos e pesqui-
sas, no tempo determinado, a 
partir do planejamento e da 
definição de diferentes formas 
de uso da fala – memorizada, 
com apoio da leitura ou fala 
espontânea. 
 

 
Artístico- 
literário 

Produção de 
textos  orais 
 
Oralização 

Faz leitura em 
voz alta de 
textos literários 

 
Faz Contação de 
histórias 

 
Faz uso ele-
mentos linguís-
ticos, paralin-
guísticos e ciné-
sicos 

 
(EF69LP53.) Ler em voz alta 
textos literários diversos (contos 
de amor, de humor, de suspen-
se, de terror; crônicas líricas, 
humorísticas, críticas), bem 
como leituras orais capituladas – 
compartilhadas ou não com o 
professor – de livros de maior 
extensão (romances, narrativas 
de enigma, narrativas de aven-
tura, literatura infanto juvenil); 
contar/recontar histórias tanto da 
tradição oral (causos, contos de 
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 esperteza, contos de animais, 
contos de amor, contos de 
encantamento, piadas, dentre 
outros) quanto da tradição literá-
ria escrita, expressando a com-
preensão e interpretação do 
texto por meio de uma leitura ou 
fala expressiva e fluente, que 
res.ite o ritmo, as pausas, as 
hesitações, a entonação indica-
dos tanto pela pontuação quanto 
por outros recursos gráfico-
editoriais (negritos, itálicos, 
caixa-alta, ilustrações etc.), 
gravando essa leitura ou esse 
conto/reconto, seja para análise 
posterior, seja para produção de 
audiobooks de textos literários 
diversos ou de podcasts de 
leituras dramáticas com ou sem 
efeitos especiais e ler e/ou 
declamar poemas diversos, 
tanto de forma livre quanto de 
forma fixa (como quadras, 
sonetos, liras, haicais etc.), 
empregando os recursos linguís-
ticos, paralinguísticos e cinésicos 
necessários aos efeitos de 
sentido pretendidos, como o ritmo 
e a entonação, o emprego de 
pausas e prolongamentos, o tom 
e o timbre vocais, além dos 
recursos de gestualidade e 
pantomima que convenham ao 
gênero poético e à situação de 
compartilhamento em questão. 

 
Análise 

linguística/ 
Semiótica 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Construção com-
posicional 

Analisa carac-
terísticas com-
posicionais, fun-
ção sociocomu-
nicativa, condi-
ção de produção 
e circulação dos 
diferentes gêne-
ros do campo 
jornalístico/midiá
tico 

 

(EF69LP16.) Analisar e utilizar, 
a partir da comparação entre 
textos do mesmo gênero e de 
gêneros diferentes, as formas de 
composição dos gêneros jorna-
lísticos da ordem do relatar, tais 
como notícias (pirâmide inverti-
da no impresso X blocos noticio-
sos hipertextuais e hipermi-
diáticos no digital, vídeos, 
gravações de áudio etc.), da 
ordem do argumentar, tais como 
artigos de opinião e editorial 
(contextualização, defesa de 
tese/opinião e uso de argu-
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mentos) e das entrevistas: (apre-
sentação e contextualização do 
entrevistado e do tema, estrutura 
pergunda e resposta etc), rela-
cionando a construção compo-
sicional ao objetivo comunica-
tivo, aos interlocutores pretendi-
dos, aos meios de circulação. 

 
Recursos estilís-
ticos e semióticos 

Analisa trata-
mento da infor-
mação 

Compreende es-
colhas lexicais 

Identifica impar-
cialidade 

(EF69LP17.) Analisar os recur-
sos estilísticos e semióticos dos 
gêneros jornalísticos e publici-
tários, os aspectos relativos ao 
tratamento da informação em 
notícias, como a ordenação dos 
eventos, as escolhas lexicais, o 
efeito de imparcialidade do 
relato. 

   
Modalização 

 
Analisa Classes 
e estruturas gra-
maticais (adjeti-
vos, advérbios, 
orações adjeti-
vas e adverbi-
ais) 

 
(EF89LP16.) Analisar a moda-
lização realizada em textos noti-
ciosos e argumentativos, por 
meio das modalidades aprecia-
tivas, viabilizadas por classes e 
estruturas gramaticais como 
adjetivos, locuções adjetivas, 
advérbios, locuções adverbiais, 
orações adjetivas e adverbiais, 
orações relativas restritivas e 
explicativas etc., de maneira a 
perceber a apreciação ideoló-
gica sobre os fatos noticiados 
ou as posições implícitas ou 
assumidas. 

 
Na  

vida 
pública 

 
Análise de textos 
legais/normati-
vos, propositivos 
e reivindicatórios 

 
Analisa caracte-
rísticas/estrutura
s composicionais 
de gêneros da 
esfera política e 
gêneros norma-
tivos 

 
(EF69LP27.) Analisar a forma 
composicional de textos perten-
centes a gêneros da esfera 
política, tais como propostas/ 
programas políticos (posiciona-
mento quanto a diferentes ações 
a serem propostas, objetivos, 
ações previstas etc.), propagan-
da política (propostas e sua 
sustentação, posicionamento 
quanto a temas em discussão) e 
a gêneros normativos/ jurídicos, 
tais como cartas de reclamação, 
petição (proposta, suas justi-
ficativas e ações a serem 
adotadas), e ainda suas marcas 
linguísticas, inclusive a partir da 
articulação entre textos das duas 
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esferas (política e jurídica), de 
forma a incrementar a compre-
ensão de textos pertencentes a 
esses gêneros e a possibilitar 
a produção de textos mais 
adequados e/ou fundamen-
tados. 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Construção com-
posicional 
 
Elementos pa-
ralinguísticos e 
cinésicos  
 
Apresentações 
orais 

 
Analisa constru-
ção composicio-
nal 

 
Compreende 
elementos 
paralinguístico e 
cinésicos 

 
Faz apresenta-
ções orais 

 
(EF69LP40.) Analisar, em gra-
vações de seminários, confe-
rências rápidas, trechos de 
palestras, dentre outros, a cons-
trução composicional dos gêne-
ros de apresentação – abertura/ 
saudação, introdução ao tema, 
apresentação do plano de 
exposição, desenvolvimento dos 
conteúdos, por meio do enca-
deamento de temas e subtemas 
(coesão temática), síntese final 
e/ou conclusão, encerramento – 
e os elementos paralinguísticos 
(tom e volume da voz, pausas e 
hesitações, modulação de voz e 
entonação, ritmo, respiração 
etc.) e cinésicos (postura corpo-
ral, movimentos e gestualidade 
significativa, expressão facial, 
contato de olho com plateia, 
modulação de voz e entonação, 
sincronia da fala com ferra-
menta de apoio etc.), para 
melhor performar apresentações 
orais no campo da divulgação do 
conhecimento. 

  
Recursos linguís-
ticos e semióticos 
que operam nas 
apresentações 
orais 

Usa recursos 
linguísticos e 
semióticos 

 
(EF69LP41.) Usar adequada-
mente ferramentas de apoio a 
apresentações orais, escolhen-
do e empregando tipos e tama-
nhos de fontes que permitam boa 
visualização, topicalizando e/ou 
organizando o conteúdo em 
itens, inserindo adequadamente 
imagens, gráficos, tabelas, for-
mas e elementos gráficos, 
dimensionando a quantidade de 
texto e imagem por slide, 
utilizando, progressivamente e 
de forma harmônica, recursos 
mais sofisticados como efeitos 
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de transição, slides mestres, 
layouts personalizados etc. 

 
Construção 
composicional 
e estilo de 
gêneros de 
divulgação 
científica 

 
Compreende 
construção com-
posicional e 
estilo de gêne-
ros de divulga-
ção científica 

 
(EF69LP42.) Analisar a cons-
trução composicional dos textos 
pertencentes a gêneros relacio-
nados à divulgação de conhe-
cimentos: título, (olho), introdu-
ção, divisão do texto em sub-
títulos, imagens ilustrativas de 
conceitos, relações, ou resulta-
dos complexos (fotos, ilustra-
ções, esquemas, gráficos, info-
gráficos, diagramas, figuras, 
tabelas, mapas) etc., exposição, 
contendo definições, descrições, 
comparações, enumerações, e-
xemplificações e remissões a 
conceitos e relações por meio de 
notas de rodapé, boxes ou links; 
ou título, contextualização do 
campo, ordenação temporal ou 
temática por tema ou subtema, 
intercalação de trechos verbais 
com fotos, ilustrações, áudios, 
vídeos etc., como forma de 
contribuir para a construção 
efetiva de sentido. 

 
Compreende 
construção 
composicional e 
estilo de gêne-
ros de divulga-
ção científica 

 
(EF69LP42A.) Compreender 
traços da linguagem dos textos 
de divulgação científica, fazendo 
uso consciente das estratégias 
de impessoalização da lingua-
gem (ou de pessoalização, se o 
tipo de publicação e objetivos 
assim o demandarem, como em 
alguns podcasts e vídeos de 
divulgação científica), 3ª pessoa, 
presente atemporal, recurso à 
citação, uso de vocabulário 
técnico/ especializado etc., 
como forma de ampliar suas 
capacidades de compreensão e 
produção de textos nesses 
gêneros. 

 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Variação linguís-
tica 

Identifica varie-
dade linguística 

Faz uso Norma-
padrão 

(EF69LP55.) Analisar e compre-
ender as variedades da língua 
falada, o conceito de norma-
padrão e o de preconceito 
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ORG
A 

IZADOR 
CURRIC 

N
 
U 

Compreende 
preconceito lin-
guístico 

linguístico, valorizando a cultura 
à qual  pertence e/ou representa. 

    
Faz uso norma-
padrão 

 
(EF69LP56.) Fazer uso cons-
ciente e reflexivo de regras da 
norma-padrão em gêneros orais 
e escritos adequados a deter-
minadas situações comuni-
cativas. 

 
Fono-ortografia 

 
Faz uso Norma 
ortográfica 

Regências 
nominal e verbal 

Concordâncias 
nominal e verbal 

Modos e tempos 
verbais 

Pontuação 

 
(EF08LP04.) Empregar adequa-
damente, ao produzir texto, 
conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: ortografia, 
regências e concordâncias 
nominal e verbal, modos e 
tempos verbais, pontuação etc., 
considerando as especificidades 
dos gêneros e propósitos 
comunicativos. 

 
Léxico/morfolo-
gia 

 
Compreende 
processos de 
formação de 
palavras 

 
(EF08LP05.) Analisar processos 
de formação de palavras por 
composição (aglutinação e justa-
posição), apropriando-se de 
regras básicas de uso do hífen 
em palavras compostas. 

 
Morfossintaxe 

 
Identifica Termos 
da oração 

 
(EF08LP06.) Reconhecer, em 
textos lidos e/ou de produção 
própria, os termos constitutivos 
da oração (sujeito e seus modifi-
cadores, verbo e seus comple-
mentos e modificadores), refle-
tindo sobre o papel da organiza-
ção sintática na textualização e 
a na produção de sentido. 

 
Diferencia com-
plemento verbal 

Regência verbal 

 
(EF08LP07.) Diferenciar, em 
textos lidos e/ou de produção 
própria, complementos diretos e 
indiretos de verbos transitivos, 
apropriando-se da regência de 
verbos de uso frequente, 
considerando as exigências da 
norma padrão. 
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Leitura Jornalístico/ 
Midiático 

 
Estratégias/ 
procedimentos 
de leitura: a-
preender os 
sentidos glo-
bais do texto 

 
Diferencia infor-
mações explíci-
tas e implícitas 

 
Analisa sentido 
global do texto 

 
(EF69LP03.) Diferenciar e ana-
lisar, A) em notícias, as 
informações do LIDE, o fato 
central, suas principais circuns-
tâncias e eventuais decorrên-
cias; B) em reportagens e 
fotorreportagens, o fato ou a 
temática retratada e a perspec-
tiva de abordagem; C) em 
entrevistas, editoriais, artigos de 
opinião, cartas do e ao leitor,   os   
principais temas/subtemas abor-
dados, explicações dadas ou 
teses defendidas em relação a 
esses subtemas; D) em tiri-
nhas, memes, charge, a crítica, 
a ironia ou o humor presente, 
levando em consideração (quan-
do houver) as diferentes mídias 
(impressas, virtuais e televi-
sivas). 

   
Efeitos de sen-
tido 

 
Infere humor, 
ironia e crítica 
em textos mul-
tissemióticos 

Faz uso pontu-
ação 

Recursos icono-
gráficos e multi-
modais 

(EF69LP05.) Inferir e justificar, 
em textos multissemióticos (tiri-
nhas, charges, memes, gifs etc.), 
o efeito de humor, ironia e/ou 
crítica pelo uso ambíguo de 
palavras, expressões ou ima-
gens, e ainda pelo uso de 
clichês, de recursos 
iconográficos e multimodais, de 
pontuação etc., reconhecendo o 
diálogo com os textos 
jornalísticos que motivaram a 
produção dos gêneros em tela. 

Reconstrução 
do contexto de 
produção, circu-
lação e recep-
ção de textos 

 
Caracterização 
do campo jor-
nalístico e rela-
ção entre os gê-
neros em circula-
ção, mídias e 
práticas da cultu-
ra digital 

 

Identifica ele-
mentos e finali-
dade socioco-
municativa do 
texto jornalístico 

 

(EF08LP01.) Identificar e com-
parar as várias editorias de 
jornais impressos e digitais e de 
sites de notícia, de forma a 
refletir sobre os tipos de fatos 
que são noticiados e 
comentados, as escolhas sobre 
o que noticiar e o que não noticiar 
e o destaque/enfoque dado e a 
fidedignidade da informação. 
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Na  

vida 
pública 

 
Apreciação e ré-
plica 

 
Posciona pro-
duções artísti-
cas e culturais 
de resistência e 
defesa de direi-
tos 
 
Relação do ver-
bal com outras 
semioses 
 
Cultura juvenil 

(EF69LP21.) Posicionar-se em 
relação aos conteúdos veicula-
dos em práticas instituciona-
lizadas ou não de participação 
social (saraus, rodas de rap, 
repente e emboladas, batalhas 
de slam etc.), a ponto de 
reconhecer que essas práticas 
são formas de resistência e de 
defesa de direitos, sobretudo 
aquelas vinculadas a manifesta-
ções artísticas, produções cultu-
rais, intervenções urbanas e 
práticas próprias das culturas 
juvenis que pretendam denun-
ciar, expor uma problemática ou 
“convocar” para uma reflexão/ 
ação, relacionando esse texto/ 
produção com seu contexto, 
como também as partes e 
semioses presentes na 
produção de sentido. 

   
Contexto de pro-
dução, circula-
ção e recepção 
de textos e 
práticas relacio-
nadas à defesa 
de direitos e à 
participação 
social 

 
Explora Canais 
e modos de 
participação so-
cial próprios da 
defesa de direi-
tos e da partici-
pação política 

(EF89LP18.) Explorar e analisar 
instâncias e canais de participa-
ção disponíveis na escola (con-
selho escolar, outros colegiados, 
grêmio livre), na comunidade 
(associações, coletivos, movi-
mentos etc.), no munícipio ou no 
país (partidos políticos), incluin-
doformas de participação digital, 
como canais e plataformas de 
participação (como portal e-
cidadania), serviços, portais e 
ferramentas de acompanhamen-
tos do trabalho de políticos e de 
tramitação de leis, canais de 
educação política, bem como de 
propostas e proposições que 
circulam nesses canais, de 
forma a participar do debate de 
ideias e propostas na esfera 
social e a engajar-se com a 
busca de soluções para proble-
mas ou questões que envolvam 
a vida da escola e da 
comunidade. 
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Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Estratégias/ pro-
cedimentos de 
leitura: seleção 
de informações 
 
Relação do 
verbal com 
outras semio-
ses  
 
Retextualização 
de gêneros de 
apoio à compre-
ensão 

Compara a sele-
ção de informa-
ções de fontes 
diferentes 

Compreende re-
lação do verbal 
com outras se-
mioses 

(EF69LP32.) Selecionar e com-
parar informações e dados rele-
vantes de fontes diversas (im-
pressas, digitais, orais etc.), ava-
liando a credibilidade e a utilidade 
dessas fontes, e organizando, 
esquematicamente, as informa-
ções necessárias com ou sem 
apoio de ferramentas digitais, em 
quadros, tabelas ou gráficos. 

 
Curadoria de 
informação 

 
Realiza curado-
ria de informa-
ção 

(EF89LP24.) Realizar pesquisa, 
estabelecendo o recorte das 
questões de forma crítica e ética, 
usando e referenciando fontes 
abertas e confiáveis. 

 
Artístico- 
literário 

 
Reconstrução 
da textualidade 
e compreen-
são dos efeitos 
de sentidos 
provocados 
pelos usos de 
recursos lin-
guísticos e 
multissemióti-
cos 

 
Analisa estrutu-
ra do texto nar-
rativo ficcional 
 
Elementos da 
narrativa 

(EF69LP47.) Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as dife-
rentes formas de composição, 
as partes estruturantes (orien-
tação, complicação, desfecho), 
os elementos da narrativa (foco 
narrativo, espaço, tempo e 
enredo) e seu papel na constru-
ção de  sentidos. 

    
Faz uso de     
marcadores tem-
porais 

Compreende 
caracterização 
dos espaços 
físicos e dos 
personagens 

Tempo verbal, 
tipos de discur-
so e variedade 
linguística 

 
(EF69LP47A.) Analisar os 
recursos coesivos que 
constroem a passagem do 
tempo e que articulam suas 
partes, a escolha lexical típica de 
cada gênero para a 
caracterização dos espaços 
físicos e psicológicos, dos perso-
nagens e dos tempos cronoló-
gicos e psicológicos, como tam-
bém os efeitos de sentido 
decorrentes dos tempos verbais, 
dos tipos de discurso, dos 
verbos de enunciação e das 
variedades linguísticas (no 
discurso direto, se houver) 
empregados. 
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Faz uso pontua-
ção 

Recursos lin-
guísticos e mul-
tissemióticos 

 
(EF69LP47B.) Reconhecer o 
uso de pontuação expressiva, de 
processos figurativos e de recur-
sos linguístico-gramaticais pró-
prios e sua função em cada 
gênero narrativo. 

 
Distingue Tipos 
de narrador 

Distinção entre 
autor e narrador 
e narrador e 
personagens 

 
(EF69LP47X.) Distinguir autor e 
narrador, narrador onisciente e 
narrador observador, como 
também a voz do narrador das 
vozes dos personagens e outras 
vozes. 

Relação entre 
textos 

 
Analisa meca-
nismos de inter-
textualidade nos 
gêneros literá-
rios 

 
(EF89LP32.) Analisar os efeitos 
de sentido decorrentes do uso de 
mecanismos de intertextualidade 
(referências, alusões, retoma-
das) entre os textos literários, 
como também entre esses textos 
e outras manifestações artísticas 
(cinema, teatro, artes visuais e 
midiáticas, música), preferen-
cialmente pernambucanas e 
regionais, quanto aos temas, 
personagens, estilos, autores 
etc., e entre o texto original e 
paródias, paráfrases, pastiches, 
trailer honesto, vídeos-minuto, 
vidding, dentre outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produção 
de textos 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Estratégia de 
produção: pla-
nejamento de 
textos infor-
mativos 

 
Produz gênero 
textual: repor-
tagem 

 
Planeja contex-
to de produção e 
circulação do 
texto 

 
(EF89LP08.) Planejar reporta-
gem impressa e em outras 
mídias (rádio, TV/vídeo, 
ambiente digi-tal), a partir (1) da 
escolha do fato a ser 
aprofundado ou do tema a ser 
focado (de relevância para a 
turma, escola ou comunidade); 
(2) do levantamento de dados e 
informações sobre o fato/tema, 
podendo ocorrer entrevistas com 
envolvidos ou com es.cialistas, 
consultas a fontes diversas, 
análise de documentos, cobertu-
ra de eventos etc.; (3) do registro 
dessas informações e dados, (4) 
da escolha de fotos ou imagens 
a produzir ou a utilizar etc., (5) da 
produção de infográficos, quando 
for o caso, e (6) da organização 
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hipertextual (no caso de 
publicação em sites ou blogs 
noticiosos ou mesmo de jornais 
impressos, por meio de boxes 
variados), tendo em vista as 
condições de produção do texto 
– objetivo, leitores/espectadores 
pretendidos, espaços de 
circulação etc. 

Estratégia de 
produção: tex-
tualização, revi-
são e edição de 
textos informa-
tivos 

Produz e revisa 
contexto de pro-
dução e circula-
ção, caracterís-
ticas composi-
cionais e finali-
dade sociodis-
cursiva dos tex-
tos informativos 
 
Reescreve pro-
gressão temá-
tica e recursos 
linguísticos a 
partir da organi-
zação composi-
cional do texto 

(EF89LP09.) Produzir, revisar/ 
editar e reescrever reportagem 
impressa, com título, linha fina 
(optativa), organização composi-
cional (expositiva, interpretativa 
e/ou opinativa), progressão 
temática e uso de recursos 
linguísticos compatíveis com as 
escolhas feitas e ainda repor-
tagens multimidiáticas, tendo em 
vista as condições de produção 
(objetivos e interlocutores 
preten-didos, espaços de 
circulação, características 
composicionais do gênero), os 
recursos e mídias disponíveis, 
sua organização hipertextual e 
multimodal e o manejo adequado 
de recursos de captação e edição 
de áudio e imagem, além de 
adequação à norma- padrão. 

 

Na  

vida 
pública 

 
Estratégias de 
escrita: textua-
lização, revisão 
e edição de 
textos reivindi-
catórios ou pro-
positivos 

 
Contribui condi-
ção de produ 
ção, circulação e 
características 
composicionais
de textos norma-
tivos 

 
(EF69LP23.) Contribuir com a 
escrita de textos normativos, 
diante de uma demanda na 
escola, tais como regimentos e 
estatutos de organizações da 
sociedade civil do âmbito da 
atuação das crianças e jovens 
(grêmio livre, clubes de leitura, 
associações culturais etc.) e de 
regras e regulamentos nos 
vários âmbitos da escola 
(cam.onatos, festivais, regras 
de convivência etc.), levando em 
conta o contexto de produção e 
as características dos gêneros 
em questão. 
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Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Estratégias de 
escrita: textua-
lização, revisão 
e edição 

 
Produz gênero 
textual: resenha 

 
Analisa retextua-
lização 
 
Formas de cita-
ção 

(EF89LP26.) Produzir resenhas, 
a partir das notas e/ou 
esquemas feitos, com o manejo 
adequado das vozes envolvidas 
(do rese-nhador, do autor da 
obra e, se for o caso, também 
dos autores citados na obra 
resenhada), por meio do uso de 
paráfrases, marcas do discurso 
reportado e citações, 
contemplando as normas da 
ABNT e fazendo uso de recursos 
de coesão. 

Artístico- 
literário 

Construção da 
textualidade 

Cria gêneros 
textuais: contos 
e crônicas 

Compreende 
características 
composicionais, 
estilísticas e re-
cursos expres-
sivos 

Escrita colabora-
tiva 

(EF89LP35.) Criar contos ou 
crônicas (em especial, líricas), 
crônicas visuais, minicontos, 
narrativas de aventura e de 
ficção científica, dentre outros, 
com temáticas próprias ao 
gênero, usando os conhecimen-
tos sobre os constituintes 
estruturais e recursos expressi-
vos típicos dos gêneros narrati-
vos pretendidos, e, no caso de 
produção em grupo, ferramentas 
de escrita colaborativa. 

 
Oralidade Jornalístico/ 

Midiático 

 
Estratégias de 
produção: pla-
nejamento e 
participação em 
debates regra-
dos 

 
Cria gênero tex-
tual: debate re-
grado 

 
Identifica formas 
e estratégias de 
participação 

(EF89LP12A.) Participar de de-
bates regrados, na condição de 
membro de uma equipe de 
debatedor, apresentador/media-
dor, espectador (com ou sem 
direito a pergundas), e/ou de 
juiz/avaliador, como forma de 
compreender o funcionamento 
do debate, e poder participar de 
forma convincente, ética e crítica 
e desenvolver uma atitude de 
respeito e diálogo para com as 
ideias divergentes. 

 
Estratégias de 
produção: pla-
nejamento, rea-
lização e edição 
de entrevistas 
orais 

 
Planeja gênero 
textual: entre-
vista 
 
Faz curadoria 
de informações/ 
dados 
 
Identifica con-
texto de produ-

(EF89LP13.) Planejar, realizar e 
editar, em áudio ou vídeo, entre-
vistas orais com pessoas ligadas 
ao fato noticiado, especialistas 
etc., como forma de obter dados 
e informações sobre os fatos 
cobertos ou temáticas em estu-
do, levando em conta o gênero e 
seu contexto de produção, par-
tindo do levantamento de infor-
mações sobre o entrevistado e 
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ção e circulação 
do gênero 

sobre a temática e da elabo-
ração de um roteiro de pergun-
tas, garantindo a relevância das 
informações mantidas e a 
continuidade temática, publici-
zando a entrevista isoladamente 
ou como parte integrante de 
reportagem multimidiática. 

  
Na  

vida 
pública 

 
Discussão oral 

 
Sabe fazer de-
fesa de ponto 
de vista 

Compreende es-
tratégias argu-
mentativas 

Sustenta res-
peito a opiniões 
contrárias 

(EF69LP25.) Posicionar-se de 
forma consistente e sustentada 
em uma discussão, assembleia, 
reuniões de colegiados da 
escola, de agremiações e outras 
situações de apresentação de 
propostas e defesas de opiniões, 
respeitando as opiniões contrá-
rias e propostas alternativas e 
fundamentando seus posiciona-
mentos, no tempo de fala 
previsto, valendo-se de sínteses 
e propostas claras e justificadas. 

 
Escuta apreen-
der o sentido 
geral dos textos  
 
Apreciação e ré-
plica 

 
Compreende 
sentido global do 
texto 
 
Faz uso teses e 
argumentos 

(EF89LP22.) Compreender e 
comparar as diferentes posições 
e interesses em jogo em uma 
discussão ou apresentação de 
propostas, avaliando a validade 
e força dos argumentos e as 
consequências do que está 
sendo proposto e, quando for o 
caso, formular e negociar 
propostas de diferentes nature-
zas relativas a interesses 
coletivos envolvendo a escola ou 
comunidade escolar. 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Estratégias de 
produção: rea-
lização de en-
trevista 

 
Define condição 
de produção de 
uma entrevista 
oral 
 
Define recorte 
temático 

(EF69LP39.) Definir o recorte 
temático da entrevista e o 
entrevistado e levantar informa-
ções sobre o entrevistado e 
sobre o tema da entrevista ( 
com o objetivo de usá-la como 
instrumento para coletar dados 
no interior de uma pesquisa), 
elaborar roteiro de pergundas, 
realizar entrevista, a partir do 
roteiro, abrindo possibilidades 
para fazer novas pergundas a 
partir da resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, gravar ou 
salvar a entrevista e usar 



 

605 
 

 

adequadamente as informações 
obtidas, de acordo com os 
objetivos estabelecid 

 
Análise 

linguística/ 
Semiótica 

Jornalístico/ 
Midiático 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Morfologia ver-
bal em textos 
jornalísticos 

 
Identifica modos 
e tempos de 
verbais em tex-
tos noticiosos e 
argumentativos 

(EF69LP17A.) Identificar e ana-
lisar a morfologia do verbo, em 
textos noticiosos e argumen-
tativos, reconhecendo marcas 
de pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos verbos 
nos gêneros textuais (por exem-
plo, as formas de pretérito e de 
verbos de elocução em relatos; 
as formas de presente e futuro e 
de verbos atitudinais – acho, 
penso, acredito – em gêneros 
argumentativos; as formas de 
imperativo em gêneros 
publicitários). 

   
Estilo operado-
res argumenta-
tivos 

Utiliza gênero 
textual: debate 
regrado 

Utiliza operado-
res argumenta-
tivos 

Compreende 
estrutura do tex-
to argumentativo 

(EF89LP15.) Utilizar, nos deba-
tes, operadores argumentativos 
que marcam a defesa de ideia e 
de diálogo com a tese do outro: 
concordo, discordo, concordo 
parcialmente, do meu ponto de 
vista, na perspectiva aqui assu-
mida etc, além de expressões/ 
marcadores que assinalem intro-
dução, acréscimo, conclusão, 
contrapo-sição, explicação. 

 
Na  

vida 
pública 

 
Modalização 

 
Analisa expres-
sões modaliza-
doras 

(EF69LP28.) Analisar os me-
canismos de modalização ade-
quados aos textos jurídicos, as 
modalidades deônticas, que se 
referem ao eixo da conduta 
(obrigatoriedade/.rmissibilidade) 
como, por exemplo: Proibição: 
“Não se deve fumar em recintos 
fechados.”; Obrigatoriedade: “A 
vida tem que valer a pena.”; 
Possibilidade: “É permitido a 
entrada de menores acompa-
nhados de adultos responsá-
veis”, e os mecanismos de 
modalização adequados aos 
textos políticos e propositivos, as 
modalidades apreciativas, em 
que o locutor exprime um juízo 
de valor (positivo ou negativo) 
acerca do que enuncia. Por 
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exemplo: “Que belo discurso!”, 
“Discordo das escolhas de 
Antônio.” “Felizmente, o buraco 
ainda não causou acidentes mais 
graves”, considerando o campo de 
atuação, a finalidade comunica-
tiva e o espaço de interação. 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Marcas linguís-
ticas ntertextua-
lidade 

Identifica for-
mas  de citação: 
literal e paráfra-
se 

 
 
 

(EF69LP43.) Identificar e utilizar 
os modos de introdução de 
outras vozes no texto – citação 
literal e sua formatação e 
paráfrase –, as pistas linguísti-
cas responsáveis por introduzir 
no texto a posição do autor e dos 
outros autores citados (“Se-
gundo X; De acordo com Y; De 
minha/nossa parte, penso/amos 
que”...) e os elementos de 
normatização (tais como as 
regras de inclusão e formatação 
de citações e paráfrases, de 
organização de referências 
bibliográficas) em textos cientí-
ficos, desenvolvendo reflexão 
sobre o modo como a 
intertextualidade e a retextuali-
zação ocorrem nesses textos. 

    
Faz uso regras 
de inclusão e 
formatação de 
citações e pará-
frases 

 

(EF89LP29.) Reconhecer e em-
pregar mecanismos de progres-
são temática, tais como reto-
madas anafóricas (“que, cujo, 
onde”, pronomes do caso reto e 
oblíquos, pronomes demonstra-
tivos, nomes correferentes etc.), 
catáforas (remetendo para adi-
ante ao invés de retomar o já 
dito), uso de organizadores tex-
tuais etc., e analisar os mecanis-
mos de reformulação e paráfra-
se utilizados nos textos de 
divulgação do conhecimento. 

   
Identifica orga-
nização de refe-
rência bibliográ-
fica 

 
(EF69LP56.) Fazer uso cons-
ciente e reflexivo de regras da 
norma-padrão em gêneros orais 
e escritos adequados a determi-
nadas situações comunicativas. 



 

607 
 

 

 
 

 
(EF08LP04.) Empregar adequa-
damente, ao produzir texto, 
conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: ortografia, regên-
cias e concordâncias nominal e 
verbal, modos e tempos verbais, 
pontuação etc., considerando as 
es.cificidades dos gêneros e 
propósitos comunicativos. 

  
(EF08LP08.) Reconhecer e 
empregar, em textos lidos e/ou 
de produção própria, verbos na 
voz ativa e na voz passiva, 
interpretando os efeitos de 
sentido de sujeito ativo e passivo. 

 
(EF08LP09.) Reconhecer os 
efeitos de sentido de modifi-
cadores (adjuntos adnominais – 
artigos definido ou indefinido, 
adjetivos, expressões adjetivas) 
em substantivos com função de 
sujeito ou de complemento ver-
bal, usando-os para enriquecer 
seus próprios textos e a serviço 
dos propósitos comunicativos. 

 (EF08LP10.) Reconhecer, em 
textos lidos e/ou de produção 
própria, efeitos de sentido de 
modificadores do verbo (adjun-
tos adverbiais – advérbios e 
expressões adverbiais), usando-
os para enriquecer seus próprios 
textos e a serviço dos propósitos 
comunicativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornalístico/ 
Midiático 

 
Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 
mídias 

 
Compara gêne-
ro textual: cam-
panhas publici-
tárias 

Investiga carac-
terísticas com-
posicionais e    
estilísticas, fun-
ção sociocomu-
nicativa e con-
texto de produ-
ção 

Compara rela-

 
(EF69LP02.) Comparar e inves-
tigar peças publicitárias variadas 
(cartazes, folhetos, outdoors, 
anúncios e propagandas em 
diferentes mídias, spots, jingles, 
vídeos etc.), de forma a .rceber, 
nas suas inter-relações, em 
campanhas, as es.cificidades 
das várias semioses e mídias, a 
adequação dessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da campanha e 
à construção composicional e 
estilo dos gêneros em questão, 



 

608 
 

 

ção entre os re-
cursos multisse-
mióticos 

como forma de ampliar suas 
possibilidades de compreensão 
(e produção) de textos perten-
centes a esses gêneros. 

 
Efeitos de sen-
tido 

Analisa estraté-
gias persuasi-
vas em textos 
publicitários 

(EF69LP04.) Analisar e avaliar 
os efeitos de sentido que 
fortalecem a persuasão nos 
textos publicitários (campanhas, 
anúncios, cartazes, folhetos, 
busdoor, jingles, spots etc. que 
circulam em diversos suportes 
midiáticos), relacionando as 
estratégias de persuasão e apelo 
ao consumo a partir dos 
recursos linguístico- discursivos 
que esses gêneros apresentam 
(imagens, tempo e modo verbal, 
jogos de palavras, figuras de 
linguagem etc., visando fomen-
tar práticas de consumo 
conscientes. 

 
Estratégia/proce
dimento de lei-
tura: sentidos 
globais do texto 
 
Apreciação e 
réplica 

Analisa Texto de 
opinião 

Faz curadoria 
de informações/ 
fatos 

Compreende 
sentido global do 
texto 

 
Faz posiciona-
mento crítico e 
fundamentado 

(EF89LP03.) Analisar textos de 
opinião (artigos de opinião, 
editoriais, cartas de leitores, 
comentários, posts de blog e de 
redes sociais, charges, memes, 
gifs etc.), mobilizando informa-
ções e conhecimentos sobre o 
assunto/fato que é objeto de 
crítica, de modo a posicionar-se, 
de forma crítica, fundamentada, 
ética e res.itosamente, frente a 
fatos e opiniões relacionados a 
esses textos. 

   

Estratégias/ 
Procedimentos 
de leitura: apre-
ensão dos senti-
dos globais do 
texto 
 
Apreciação e 
réplica 

 
Identifica textos 
argumentativos 

Faz relação en-
tre teses, argu-
mentos e posi-
cionamentos 

Sabe o posicio-
namento crítico 
e fundamentado 

(EF89LP04.)Identificar e avaliar 
teses/opiniões/posicionamentos 
distintos (explícitos e implícitos), 
argumentos e contra-argumen-
tos em textos argumentativos 
(tais como carta de leitor, 
comentário, artigo de opinião, 
resenha crítica etc.), posicionan-
do-se frente à questão controver-
sa de forma sustentada. 

 
Efeitos de sen-
tido 

 
Compreende re-
cursos persua-
sivos em textos 
argumentativos 

 
(EF89LP06.) Analisar o uso de 
recursos persuasivos em textos 
argumentativos diversos (como 
a elaboração do título, escolhas 
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lexicais, construções metafóri-
cas, a explicitação ou a oculta-
ção de fontes de informação) e 
seus efeitos de sentido. 

 
Na 

vida 
pública 

 
Relação entre 
contexto de 
produção e ca-
racterísticas 
composicionais 
e estilísticas 
dos gêneros 
 
Apreciação e 
réplica 

 
Analisa gêneros 
textuais de rei-
vindicação 

 
Compreende 
características 
composicionais, 
estilísticas, fun-
ção sociocomu-
nicativa e con-
texto de produ-
ção e circulação 
 
Sabe o posici-
onamento críti-
co e fundamen-
tado 

 
(EF89LP19.) Analisar, a partir do 
contexto de produção e dos 
objetivos pretendidos, as carac-
terísticas composicionais e 
estilísticas das cartas abertas 
(de reclamação e solicitação), 
abaixo- assinados e .tições on-
line (tais como identificação dos 
signatários, explicitação da 
reivindicação feita, acompanha-
da ou não de uma breve 
apresentação da problemática 
e/ou de justificativas que visam 
sustentar a reivindicação) e a 
proposição, discussão e aprova-
ção de propostas políticas ou de 
soluções para problemas de 
interesse público, apresentadas 
ou lidas nos canais digitais de 
participação, identificando suas 
marcas linguísticas, como forma 
de possibilitar a escrita ou 
subscrição consciente de abai-
xo-assinados e textos dessa 
natureza e poder se posicionar 
de forma crítica e fundamentada 
frente às propostas 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Relação do ver-
bal com outras 
semioses 

 
Reclaciona rela-
ção do verbal 
com outras se-
mioses em tex-
tos de divulga-
ção 

científica 

 
(EF69LP33.) Relacionar a lin-
guagem verbal com a linguagem 
não verbal e híbrida (esquemas, 
infográficos, imagens variadas, 
etc.) na (re)construção dos senti-
dos dos textos de divulgação 
científica. 

 
Retextualizaçã
o de gêneros de 
apoio à compre-
ensão 

 
Faz retextuali-
zação do discur-
so para o es-
quemático 

 
(EF69LP33A.) Retextualizar do 
discursivo para o esquemático 
(infográfico, esquema, tabela, 
gráfico, ilustração etc.) e, ao 
contrário, transformar o conteú-
do das tabelas, esquemas, 
infográficos, ilustrações etc. em 
textos orais e escritos, como 
forma de ampliar as possibilida-
des de compreensão desses 
textos, como também analisar 
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as características das multis-
semioses e dos gêneros em 
questão. 

  
Estratégias/ 
procedimentos 
de leitura: sele-
ção de informa-
ções 
 
Relação do ver-
bal com outras 
semioses  
 
Retextualização 
de gêneros de 
apoio à 
compreensão 

 
Compreende 
finalidade da lei-
tura: seleção de 
informações e 
produção de tex-
tos de apoio à 
compreensão 
 
Sistematiza re-
textualização 

(EF69LP34.) Selecionar as par-
tes essenciais do texto, tendo 
em vista os objetivos de leitura e 
produzir marginálias ou notas 
em outro suporte, sínteses orga-
nizadas em itens, quadro sinóp-
tico, quadro comparativo, esque-
ma, resumo ou resenha do texto 
lido com ou sem comentário/ 
análise, mapa conceitual etc., 
como forma de possibilitar uma 
maior compreensão do texto, a 
sistematização de conteúdos 
e informações e um posiciona-
mento crítico, se for o caso, 
frente aos textos. 

 
Artístico- 
literário 

 
Reconstrução 
da textualidade 
e compreensão 
dos efeitos de 
sentido provo-
cados pelos 
usos de recur-
sos linguísticos 
e multissemió-
ticos 

 
Interpreta recur-
sos expressivos 
sonoros, se-
mânticos e mul-
tissemióticos 

(EF69LP48.) Interpretar e apre-
ciar, em poemas, efeitos produ-
zidos pelo uso de recursos 
expressivos sonoros (estrofa-
ção, rimas, ritmo, aliterações 
etc.), semânticos (figuras de lin-
guagem), gráfico- espacial (dis-
tribuição da mancha gráfica no 
papel), imagens e sua relação 
com o texto verbal, identificando 
as possíveis intenções do eu-
lírico. 

 
Adesão às prá-
ticas de leitura 

 
Faz Leitura de 
textos artístico-
literários 
 
Identifica carac-
terísticas com-
posicionais dos 
textos literários 

 
(EF69LP49.) Ler, com auto-
nomia, livros de literatura e/ou 
outras produções culturais do 
campo, mostrando- se receptivo 
a textos que rompam com seu 
universo de expectativas e que 
representem um desafio em 
relação às suas possibilidades 
atuais e suas experiências 
anteriores de leitura, apoiando-
se nas marcas linguísticas, em 
seu conhecimento sobre os gê-
neros e a temática e nas orienta-
ções dadas pelo professor e 
considerando as particulari-
dades dessas produções (o uso 
estético da linguagem, as corre-
lações com outras áreas do 



 

611 
 

 

conhecimento e da arte, a 
verificação de dimensões do 
humano etc.). 

 
Produção 
de textos 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Estratégias de 
escrita: planeja-
mento de textos 
de peças publi-
citárias de cam-
panhas sociais 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planeja gênero 
textual: cam-
panha publici-
taria 

 
Planeja condi-
ção de produ-
ção e circulação 
do texto 

 
(EF69LP09.) Planejar uma cam-
panha publicitária sobre ques-
tões/problemas, temas, e/ou 
causas  significativas para a escola 
e/ou comunidade, a partir de um 
levantamento de material sobre 
o tema ou evento, da definição 
do público-alvo, do texto ou peça 
a ser produzido (cartaz, banner, 
folheto, panfleto, anúncio im-
presso e para internet, spot, 
propaganda de rádio, TV etc.), da 
ferramenta de edição de texto, 
áudio ou vídeo que será utili-
zada, do recorte e enfoque a ser 
dado, das estratégias de persua-
são que serão utilizadas etc. 

   
Estratégias de 
produção: pla-
nejamento, tex-
tualização, revi-
são e edição de 
textos publici-
tários 

Cria gênero tex-
tual: campanha 
publicitária 
 

Compreende 
contexto de pro-
dução e circula-
ção dos textos 
 
Faz uso estraté-
gias persuasivas 

(EF89LP11.) Planejar, produzir, 
revisar e editar peças e campa-
nhas publicitárias, a partir da 
escolha de questão/problema/ 
causa significativa para a escola 
e/ou a comunidade escolar, da 
definição do público- alvo, das 
peças que serão produzidas, e 
das estratégias de persuasão e 
convencimento que serão utiliza-
das, envolvendo o uso articulado 
e complementar de diferentes 
peças publicitárias: cartaz, 
banner, indoor, folheto, panfleto, 
anúncio de jornal/revista, para 
internet, spot, propaganda de 
rádio, TV. 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

Estratégias de 
produção: tex-
tualização, revi-
são e edição 

 
Produz contexto 
de produção e 
circulação, ele-
mentos e carac-
terísticas com-
posicionais do 
roteiro 

(EF69LP37.) Produzir roteiros 
para elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog científico, 
videominuto, programa de rádio, 
podcasts) para divulgação de 
conhecimentos científicos e 
resultados de pesquisa, tendo 
em vista seu contexto de 
produção (objetivo comunicativo, 
leitores/espectadores, gênero, 
veículos e mídia de circulação 
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etc.), os elementos e a 
construção composicional dos 
roteiros. 

 
Artístico- 
literário 

 
Relação entre 
textos 

 
Compreende re-
textualização de 
gêneros literá-
rios 

 
Faz uso recur-
sos sonoros, 
semânticos e 
visuais 

 
Indenfica rela-
ção entre os 
diferentes recur-
sos multissemió-
ticos 

 

(EF89LP36.) Parodiar poemas, 
contos e fábulas conhecidos da 
literatura, em es.cial de artistas 
locais, e criar textos em versos 
(como poemas concretos, ciber-
poemas, haicais, liras, microrro-
teiros, lambe- lambes e outros 
tipos de poemas), explorando o 
uso de recursos sonoros (rimas, 
aliterações, assonâncias etc.), 
semânticos (como figuras de 
linguagem e jogos de palavras) e 
visuais (como relações entre 
imagem e texto verbal e 
distribuição da mancha gráfica), 
de forma a propiciar diferentes 
efeitos de sentido, através de 
temáticas contextualizadas. 

 
Oralidade 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Produção de 
textos jornalís-
ticos orais 

 
Analisa estraté-
gias argumenta-
tivas 

(EF69LP11.) Analisar e avaliar 
posicionamentos defendidos e 
refutados na escuta de intera-
ções face a face ou a distância 
mediadas pela tecnologia (dis-
cussões, debates, entrevistas, 
entre outros), e se posicionar 
frente a eles, com argumentos e 
contra- argumentos adequados 
res.itando a opinião/posiciona-
mento contrário, favorecendo 
uma postura democrática, 
resiliente e ética. 

   
Participação em 
discussões 
orais de temas 
controversos de 
interesse da tur-
ma e/ou de 
relevância so-
cial 

 
Formula seleção 
de informações 

 
Faz defesa de 
ponto de vista 

 
(EF69LP14.) Formular pergun-
tas e avaliar, com auxílio do 
professor, tema/questão polêmi-
ca, explicações e ou argumentos 
relativos ao objeto de discussão 
para análise mais minuciosa e 
buscar em fontes diversas 
(inclusive no campo da vida 
pública e de práticas de estudo 
e pesquisa) informações ou 
dados que permitam analisar 
partes da questão e compartilhá-
los com a turma. 
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Faz Defesa de 
ponto de vista 

Compreende 
estratégias 
argumentativas 

 
(EF69LP15.) Apresentar, atra-
vés de textos argumentativos 
(debate, resenha crítica, pod-
casts de opinião, comentários, 
vlogs etc.), argumentos e contra- 
argumentos coerentes, respal-
dando-se, inclusive, em conhe-
cimentos do campo da vida 
pública e de práticas de estudo e 
pesquisa, assumindo uma pos-
tura respeitosa em relação aos 
turnos de fala, aos posiciona-
mentos diferentes, aos interlocu-
tores, aos diretos humanos, 
quando na participação em dis-
cussões sobre temas controver-
sos e/ou polêmicos, relativos a 
problemas próximos à realidade 
do estudante e/ou de relevância 
social. 

 
Na 

 vida 
pública 

 
Discussão oral 

 
Discute textos 
legais/normati-
vos: vocabulá-
rio, estrutura, 
estilo e caracte-
rística composi-
cional. 

 
(EF69LP24.) Discutir casos, 
reais ou simulados, submetidos 
a juízo, que envolvam (supostos) 
desrespeitos a artigos do ECA, 
do Código de Defesa do Consu-
midor, do Código Nacional de 
Trânsito, de regulamentações do 
mercado publicitário etc., como 
forma de criar familiaridade com 
textos legais – seu vocabulário, 
formas de organização, marcas 
de estilo etc. -, de maneira a 
facilitar a compreensão de leis, 
fortalecer a defesa de direitos 
e o cumprimento de deveres, 
fomentar a escrita de textos 
normativos (se e quando isso for 
necessário) e posicionamentos 
consistentes, além de possibi-
litar a compreensão do caráter 
interpretativo das leis e as várias 
perspectivas que podem estar 
em jogo. 

Das 
práticas 

de 
estudo e 
pesquisa 

 
Conversação es-
pontânea 

 
Tece conver-
sação espontâ-
nea 

 
(EF89LP27.) Tecer considera-
ções eformular problematizações 
pertinentes, e  momentos opor-
tunos, em situações de aulas, 
apresentação oral, seminário 
etc. 
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Análise 

linguística/ 
Semiótica 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Recursos per-
suasivos 

 
Analisa estra-
tégias persuasi-
vas em textos 
argumentativos 
compreende  
 
Recursos lin-
guístico-discur-
sivos 

(EF69LP17B.) Analisar o uso de 
recursos persuasivos em textos 
argumentativos diversos (como 
a elaboração do título, escolhas 
lexicais, construções metafóri-
cas, a explicitação ou a oculta-
ção de fontes de informação) e 
as estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 
recursos linguístico-discursivos 
utilizados (tempo verbal, jogos 
de palavras, metáforas, ima-
gens). 

 
Efeito de sen-
tido 

 
Emprega ope-
radores argu-
mentativos 

 
Emprega para-
grafação 
 
Emprega pro-
gressão 
temática e lógica 

(EF69LP18.) Empregar, na 
escrita/reescrita de textos argu-
mentativos, recursos linguísticos 
que marquem as relações de 
sentido entre parágrafos e 
enunciados do texto e opera-
dores de conexão adequados 
aos tipos de argumento e à forma 
de composição de textos argu-
mentativos, de maneira a garan-
tir a coesão, a coerência e a 
progressão temática nesses 
textos (“primeiramente, mas, no 
entanto, em primeiro/segundo/ 
terceiro lugar, finalmente, em 
conclusão” etc.). 

 
Das 

práticas 
de 

estudo e 
pesquisa 

 
Textualização 

 
Compreende 
estrutura do hi-
pertexto e hiper-
links 

 
Compreende re-
lação entre tex-
tos 

(EF89LP30.) Compreender a 
estrutura de hipertexto e hiper-
links em textos de divulgação 
científica que circulam na Web, 
reconhecendo a função dessas 
estruturas e proceder à remissão a 
conceitos e relações por meio de 
links, avaliando a veracidade 
dessas fontes científicas. 

 
Artístico- 
literário 

 
Recursos lin-
guísticos e se-
mióticos que 
operam nos 
textos perten-
centes aos gê-
neros literários 

 
Analisa elação 
entre os elemen-
tos linguísticos, 
paralinguísticos
e cinésicos dos 
gêneros literá-
rios 
 
Compreende fi-
guras de lingua-
gem 

(EF69LP54.) Analisar os efeitos 
de sentido decorrentes da inte-
ração entre os elementos lin-
guísticos e os recursos para-
linguísticos e cinésicos, como as 
variações no ritmo, as modu-
lações no tom de voz, as pausas, 
as manipulações do estrato 
sonoro da linguagem (obtidos 
por meio da estrofação, das 
rimas e de figuras de linguagem 
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Compreende 
expressões de-
notativas e co-
notativas 

como as aliterações, as 
assonâncias, as onomato.ias, 
dentre outras), a postura corporal 
e a gestualidade, na declamação 
de poemas, apresentações 
musicais e teatrais, tanto em 
gêneros em prosa quanto nos 
gêneros poéticos, além dos 
efeitos de sentido decorrentes 
do emprego de figuras de lingua-
gem, tais como comparação, 
metáfora, personificação, meto-
nímia, hipérbole, eufemismo, 
ironia, paradoxo e antítese e os 
efeitos de sentido decorrentes do 
emprego de palavras e expres-
sões denotativas e conotativas 
(adjetivos, locuções adjetivas, 
orações subordinadas adjetivas 
etc.), que funcionam como 
modificadores, percebendo sua 
função na caracterização dos 
espaços, tempos, personagens e 
ações próprios de cada gênero 
narrativo impresso e digital 
(estático e/ou dinâmico). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Variação 
linguística 

 
Faz uso norma-
padrão 

(EF69LP56.) Fazer uso cons-
ciente e reflexivo de regras da 
norma-padrão em gêneros orais 
e escritos adequados a deter-
minadas situações comuni-
cativas. 

 
Fono-ortografia 

 
Faz uso norma 
ortográfica 

Regências no-
minal e verbal 

Concordâncias 
nominal e verbal 

Modos e tempos 
verbais 

Pontuação 

 
(EF08LP04.) Empregar adequa-
damente, ao produzir texto, 
conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: ortografia, regên-
cias e concordâncias nominal e 
verbal, modos e tempos verbais, 
pontuação etc., considerando as 
es.cificidades dos gêneros e 
propósitos comunicativos. 

 
Morfossintaxe 

 
Faz uso período 
composto 

(EF08LP11.) Reconhecer, em 
textos lidos e/ou de produção 
própria, agrupamento de ora-
ções em períodos, diferenciando 
coordenação de subordinação e 
refletindo sobre o papel dessas 
estruturas sintática na textuali-
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zação e a na produção de 
sentido. 

 
Compreende 
orações subor-
dinadas 

(EF08LP12.) Reconhecer, em 
textos lidos, orações subordina-
das com conjunções de uso 
frequente, incorporando-as às 
suas próprias produções, com-
preendendo, inclusive, o valor 
semântico estabelecidos por 
essas conjunções e articula-
dores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Efeitos de sen-
tido 

 
Analisa Formas 
de citação 

(EF89LP05.) Analisar, em dife-
rentes textos, o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recurso a 
formas de apropriação textual 
(tais como paráfrases, citações, 
discurso direto, indireto ou 
indireto livre), considerando o 
texto base/original. 

 
Efeitos de sen-
tido 
 
Exploração da 
multissemiose 

 
Analisa relação 
entre os recur-
sos multissemi-
óticos 

(EF89LP07.) Analisar, em notí-
cias, reportagens e peças 
publicitárias em diferentes mí-
dias, os efeitos de sentido devi-
dos ao tratamento e à compo-
sição dos elementos nas ima-
gens em movimento, à perfor-
mance, à montagem feita (ritmo, 
duração e sincronização entre as 
linguagens complementarida-
des, interferências etc.) e à 
melodia, conhecendo diferentes 
instrumentos, efeitos sonoros e 
sampleamentos das músicas. 

 
Na 

vida 
pública 

 
Estratégias/ 
procedimentos 
de leitura em 
textos reivindi-
catórios ou pro-
positivos 

 
Compara textos 
reivindicatórios 
e propositivos: 
estrutura e fina-
lidade socioco-
municativa 

(EF89LP20.) Comparar propos-
tas políticas e de solução de 
problemas, identificando o que 
se pretende fazer/implementar, 
por que (motivações, justifica-
tivas), para que (objetivos, bene-
fícios e consequências espera-
dos), como (ações e passos), 
quando etc. e a forma de avaliar 
a eficácia da proposta/solução, 
contrastando dados e infor-
mações de diferentes fontes, 
reconhecendo coincidências, 
complementaridades e contra-
dições, de forma a poder 
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compreender e posicionar-se 
criticamente sobre os dados e as 
informações usados e analisar a 
coerência entre os elementos, 
possibilitando tomar decisões 
fundamentadas. 

 
Das 

práticas 
de 

estudo e 
pesquisa 

 
Apreciação e ré-
plica 

 
Reconhece mar-
cadores discur-
sivos 

(EF69LP31.) Reconhecer e uti-
lizar marcadores discursivos – 
tais como “em primeiro/segundo/ 
terceiro lugar”, “depois/em segui-
da/por fim”, “por outro lado”, “dito 
de outro modo”, isto é”, “por 
exemplo” – para compreender a 
hierarquização das proposições 
e argumentos, sintetizando o 
conteúdo dos textos. 

  
Artístico- 
literário 

 
Reconstrução 
da textualidade 
e compreen-
são dos efeitos 
de sentido pro-
vocados pelos 
usos de recur-
sos linguísti-
cos e multis-
semióticos 

Reconhece ca-
racterísticas 
composicionais
e   estilísiticas  do 
texto dramático 
 
Reconhece re-
cursos linguís-
ticos e semió-
ticos 

 
(EF89LP34.) Reconhecer a 
organização composicional de 
texto dramático apresentado em 
teatro, televisão, cinema, avali-
ando os sentidos decorrentes 
dos recursos linguísticos e 
semióticos que sustentam sua 
realização como peça teatral, 
novela, filme etc. 

 
Produção 
de textos 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Estratégia de 
produção: pla-
nejamento de 
textos argu-
mentativos e 
apreciativos 

 
Planeja gênero 
textual: artigo 
de opinião 

Emprega levan-
tamento de da-
dos, informa-
ções e seleção 
de argumentos 

Faz uso estra-
tégias argumen-
tativas 

Identifica con-
texto de produ-
ção e circulação 
do texto 

 
(EF89LP10.) Planejar artigos de 
opinião, a partir da escolha do 
tema ou questão a ser 
discutido(a), da relevância para a 
turma, escola ou comunidade, 
do levantamento de dados e 
informações sobre a questão, 
dos argumentos relacionados a 
diferentes posicionamentos em 
jogo, da definição – o que pode 
envolver consultas a fontes 
diversas, entrevistas com espe-
cialistas, análise de textos, 
organização esquemática das 
informações e argumentos – dos 
(tipos de) argumentos e 
estratégias que pretende utilizar 
para convencer os leitores, 
tendo em vista as condições de 
produção do texto – objetivo, 
leitores/espectadores pretendi-
dos, veículos e mídia de 
circulação etc. 
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Textualização, 
revisão e edição 
de textos argu-
mentativos e 
apreciativos 

 
Produz gênero 
textual: artigo de 
opinião 

 
Compreende 
características 
composicionais 

 
Emprega defe-
sa de ponto de 
vista e estra-
tégias argumen-
tativas 

 
Emprega ope-
radores argu-
mentativos 

 
 
(EF08LP03.) Produzir, revisar/ 
editar e reescrever artigos de 
opinião, tendo em vista o 
contexto de produção dado, a 
defesa de um ponto de vista, 
utilizando diferentes tipos de 
argumentos e contra- argumen-
tos e articuladores de coesão 
que marquem relações de 
oposição, contraste, exempli-
ficação, ênfase. 

 
Das 

práticas 
de 

estudo e 
pesquisa 

 
Estratégias de 
escrita: textu-
alização, revisão 
e edição 

 
Divulgação de 
pesquisa 

 
Faz divulgação 
de pesquisa 

(EF89LP25.) Divulgar, após 
revisão e reescrita, o resultado 
de pesquisas, por meio de 
apresentações orais, verbetes 
de enciclopédias colaborativas, 
reportagens de divulgação 
científica, vlogs científicos, 
vídeos de diferentes tipos etc. 

  
Artístico- 
literário 

 
Relação entre 
textos 

Elabora gênero 
textual: texto 
teatral 

Faz adpatação 
de textos lite-
rários 

Faz caracteriza-
ção de persona-
gens, espaços e 
tempo 

Usa variedade 
linguística 

Compreende dis-
curso direto 

(EF69LP50.) Elaborar texto tea-
tral, a partir da adaptação de 
romances, contos, mitos, narrati-
vas de enigma e de aventura, 
novelas, biografias romanceadas, 
crônicas, dentre outros, indicando 
as rubricas para caracterização 
do cenário, do espaço, do tempo; 
explicitando a caracterização 
física e psicológica dos persona-
gens e dos seus modos de ação, 
assim como também as marcas 
de variação linguística (dialetos, 
registros e jargões); reconfigu-
rando a inserção do discurso 
direto e dos tipos de narrador; 
retextualizando o tratamento da 
temática. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Participação 
em discussões 
orais de temas 
controversos 
de interesse da 
turma e/ou de 

 
Faz discussões 
orais de temas 
controversos 

 
(EF69LP13.) Engajar-se e con-
tribuir com a busca de soluções 
relativas a problemas, temas ou 
questões polêmicas de interesse 
da turma e/ou de relevância 
social, preferencialmente ques-
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Oralidade 

relevância so-
cial 

tões/problemas próximos à reali-
dade do estudante, mobilizando 
ainda conhecimentos do campo 
da vida pública e de práticas de 
estudo e pesquisa. 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Procedimentos 
de apoio à 
compreensão/ 
tomada de nota 

 
Sabe tomada de 
nota 
 
Compreende 
produção de 
síntese  final 

(EF89LP28.) Tomar nota de 
videoaulas, aulas digitais, apre-
sentações multimídias, vídeos 
de divulgação científica, docu-
mentários e afins, identificando, 
em função dos objetivos, infor-
mações principais para apoio ao 
estudo e realizando, quando 
necessário, uma síntese final 
que destaque e reorganize os 
pontos ou conceitos centrais e 
suas relações e que, em alguns 
casos, seja acompanhada de 
reflexões pessoais, que podem 
conter dúvidas questionamen-
tos, considerações etc. 

 
Artístico- 
literário 

 
Produção de 
textos orais: re-
presentação de 
textos dramá-
ticos 

 
Emprega re-
presentação de 
textos dramá-
ticos 

Emprega recur-
sos linguísticos, 
paralinguístico e 
cinésicos  

Emprega mo-
dos de repre-
sentação cênica 

(EF69LP52.) Representar cenas 
ou textos dramáticos, e/ou da 
cultura local, considerando, na 
caracterização dos persona-
gens, os aspectos linguísticos e 
paralinguísticos das falas (timbre 
e tom de voz, pausas e hesita-
ções, entonação e expressivi-
dade, variedades e registros 
linguísticos), os gestos e os des-
locamentos no espaço cênico, o 
figurino e a maquiagem e 
elaborando as rubricas indica-
das pelo autor por meio do 
cenário, da trilha sonora e da 
exploração dos modos de 
interpretação, articulando conhe-
cimentos de outros componen-
tes curriculares (Arte, Educação 
Física, dentre outros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

Efeito de sen-
tido 

 
Emprega recur-
sos paralinguís-
ticos e cinésicos 

 
(EF69LP19.) Analisar e avaliar, 
em gêneros orais que envolvam 
argumentação, os efeitos de 
sentido de elementos típicos da 
modalidade falada, como a 
pausa, a entonação, o ritmo, a 
gestualidade e expressão facial, 
as hesitações etc. 
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Análise 

linguística/ 
Semiótica 

 
Argumentação: 
movimentos 
argumentativos, 
tipos de argu-
mento e força 
argumentativa 

 
Conhece Tipos 
de argumentos 

 
(EF89LP14.) Reconhecer e ana-
lisar, em textos argumentativos e 
propositivos, os movimentos 
argumentativos de sustentação, 
refutação e negocia-ção e os 
tipos de argumentos (enumera-
ção, causa/consequência, com-
paração, dados estatísticos, 
citação, contra-argumento etc.), 
compreenden-do o papel e 
avaliando a força/tipo dos 
argumentos utilizados. 

 
Na  

vida 
pública 

 
Movimentos ar-
gumentativos e 
força dos argu-
mentos 

 
(EF89LP23.) Reconhecer e 
analisar, em textos argumen-
tativos, reivindicatórios e propo-
sitivos, os movimentos argumen-
tativos de sustentação, refuta-
ção  e negociação e os tipos de 
argumentos empregados, avali-
ando a força dos argumentos 
utilizados. 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Modalização 

 
Faz uso modali-
zação 

 
(EF89LP31.) Analisar e utilizar 
modalização epistêmica, isto é, 
modos de indicar uma avaliação 
sobre o valor de verdade e as 
condições de verdade de uma 
proposição, tais como os 
asseverativos – quando se con-
corda com (“realmente, evi-
dentemente, naturalmente, efeti-
vamente, claro, certo, lógico, 
sem dúvida” etc.) ou discorda de 
(“de jeito nenhum, de forma 
alguma”) – uma ideia; e os quase 
asseverativos, que indicam que 
se considera o conteúdo como 
quase certo (“talvez, assim, 
possivelmente, provavelmente, 
eventualmente”). 

 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Variação 
linguística 

 
Emprega norma-
padrão 

 
(EF69LP56.) Fazer uso cons-
ciente e reflexivo de regras da 
norma-padrão em gêneros orais 
e escritos adequados a determi-
nadas situações comunicativas. 
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ORGA
N 

   
Fono-ortografia 

 
Emprega Norma 
ortográfica 

Regências no-
minal e verbal 

Concordâncias 
nominal e verbal 

Modos e tempos 
verbais 

Pontuação 

(EF08LP04.) Empregar adequa-
damente, ao produzir texto, 
conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: ortografia, regên-
cias e concordâncias nominal e 
verbal, modos e tempos verbais, 
pontuação etc., considerando as 
es.cificidades dos gêneros e 
propósitos comunicativos. 

 
Morfossintaxe 

 
Emprega coesão 
sequencial 

 
(EF08LP13.) Inferir efeitos de 
sentido decorrentes do uso de 
recursos de coesão sequencial: 
conjunções e articuladores 
textuais, como também os 
decorrentes da multimodalidade. 

 
Semântica 

 
Emprega coe-
são sequencial 
e referencial 

Construção pas-
siva 

Discurso direto 
e indireto 

(EF08LP14.) Utilizar, ao produzir 
texto, recursos de coesão se-
quencial (articuladores) e referen-
cial (léxica e pronominal), cons-
truções passivas e impessoais, 
discurso direto e indireto e outros 
recursos expressivos adequados 
ao gênero textual. 

 
Coesão 

 
Emprega coe-
são sequencial 
e referencial 

 
(EF08LP15.) Estabelecer rela-
ções entre partes do texto, 
identificando o antecedente de 
um pronome relativo ou o 
referente comum de uma cadeia 
de substituições lexicais, a fim 
de compreender o posiciona-
mento/ as intencionalidades do 
autor. 

 
Modalização 

 
Emprega moda-
lização 

 
(EF08LP16.) Analisar e explicar 
os efeitos de sentido do uso, em 
textos, de estratégias de modali-
zação e argumentatividade 
(sinais de pontuação, adjetivos, 
substantivos, expressões de 
grau, verbos e perífrases 
verbais, advérbios etc.). 

 
Figuras de lin-
guagem 

 
Reconhece figu-
ras de linguagem 

 
(EF89LP37.) Reconhecer e 
analisar os efeitos de sentido do 
uso de figuras de linguagem 
como ironia, eufemismo, antí-
tese, aliteração, assonância, 
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dentre outras, nos mais variados 
textos e contextos. 

 

2.8.10 QUADRO ORGANIZADOR LÍNGUA PORTUGUESA: 9º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 9º ANO 

PRÁTICAS 
DE 

LINGUAGEM 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 

 
AVALIAÇÃO CONTEÚDOS 

HABILIDADES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Leitura 

Jornalístico/ 
Midiático 

 
Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 
mídias 

 
Diferencia posi-
cionamento crí-
tico: liberdade 
de expressão X 
discurso de ódio 

(EF69LP01.) Diferenciar liberda-
de de expressão de discursos de 
ódio, em função da ética e do 
protagonismo juvenil, posicio-
nando-se contrariamente a esse 
tipo de discurso (se possível com 
embasamento legal), de modo a 
promover a cultura de paz e a 
realização de denúncias, quando 
for o caso. 

 
Reconstrução 
do contexto de 
produção, circu-
lação e recep-
ção de textos 
 
Caracterização 
do campo jorna-
lístico e relação 
entre os gêneros 
em circulação, 
mídias e práticas 
da cultura digital 

 
Identifica carac-
terísticas, fun-
ção sociocomu-
nicativa, contex-
tos de produ-
ção e circulação 
dos gêneros jor-
nalísticos e  midi-
áticos 

(EF89LP01.) Identificar e ana-
lisar os interesses que movem o 
campo jornalístico, os efeitos 
das novas tecnologias no campo 
(como a rapidez e instantanei-
dade das informações, abertura 
para uma participação mais ativa 
dos leitores que influenciam as 
pautas e se tornam produtores 
de conteúdo) e as condições que 
fazem da informação uma 
mercadoria (como o fenômeno 
das fake news e a presença 
ostensiva da publicidade), de 
forma a poder desenvolver uma 
atitude crítica frente aos textos 
jornalísticos. 

Analisa gêneros 
da cultura 
digital 
 
Compreende 
tratamento da 
informação 
 
Identifica inten-
cionalidade so-
ciodiscursiva 

(EF89LP02.) Analisar diferentes 
práticas (curtir, compartilhar, 
comentar, curar etc.) e diferentes 
gêneros pertencentes à cultura 
digital (meme, gif, comentário, 
charge digital etc.) envolvidos no 
trato com a informação e 
opinião, avaliando as intencio-
nalidades e as posturas de quem 
produz e/ou socializa os textos, 
de forma a possibilitar uma 
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presença mais crítica e ética nas 
redes. 

 
Relação entre 
textos 

 
Emprega cura-
doria de infor-
mação 

(EF09LP02.) Analisar e comen-
tar a cobertura da imprensa 
sobre fatos de relevância social, 
comparando diferentes enfoques 
por meio do uso de ferramentas 
de curadoria. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na  
vida 

pública 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
circulação de 
textos norma-
tivos e legais e 
adequação do 
texto à constru-
ção composicio-
nal e ao estilo 
de gênero 
normativo e 
legal 

 
Compreende 
condições de 
produção e cir-
culação de tex-
tos normativos e 
legais 
 
Compreende 
elementos es-
truturais/compo
- sicionais dos 
gêneros norma-
tivo e legal 

 
(EF69LP20.) Compreender, ten-
do em vista o contexto de 
produção e circulação, os atores 
envolvidos, os interesses preten-
didos, a forma de organização 
dos textos normativos e legais, a 
lógica de hierarquização de seus 
itens e subitens e suas partes: 
parte inicial (título – nome e data 
– e ementa), blocos de artigos 
(parte, livro, capítulo, seção, 
subseção), artigos (caput e 
parágrafos e incisos) e parte final 
(disposições pertinentes à sua 
implementação). 

 
Emprega voca-
bulário técnico, 

 
Analisa modo 
imperativo  e 
expressões mo-
dalizadoras nos 
gêneros noma-
tivo  e legal 

 
(EF69LP20A.) Analisar efeitos 
de sentido causados pelo uso de 
vocabulário técnico, pelo uso do 
imperativo, de palavras e expres-
sões que indicam circunstâncias 
(como advérbios e locuções 
adverbiais), de palavras que 
indicam generalidades (como 
alguns pronomes indefinidos), a 
ponto de compreender o caráter 
imperativo, coercitivo e gene-
ralista das leis e de outras formas 
de regulamentação. 

 
Reconstrução 
do contexto de 
produção, circu-
lação e recep-
ção de textos 
legais e norma-
tivos 

Relaciona con-
texto de produ-
ção, circulação 
e recepção de 
textos legais e 
normativos 

 
(EF89LP17.) Relacionar textos e 
documentos legais e normativos 
de importância universal, nacional 
ou local que envolvam direitos, 
em especial, de crianças, ado-
lescentes e jovens – tais como a 
Declaração dos Direitos Huma-
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nos, a Constituição Brasileira, o 
ECA -, e a regulamentação da 
organização escolar – por 
exemplo, regimento escolar -, a 
seus contextos de produção, 
reconhecendo e analisando 
possíveis motivações, finalida-
des e sua vinculação com 
experiências humanas e fatos 
históricos e sociais, como forma 
de ampliar a compreensão dos 
direitos e deveres, de fomentar 
os princípios democráticos e 
uma atuação pautada .la ética da 
responsabilidade (o outro tem 
direito a uma vida digna tanto 
quanto eu tenho). 

  
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção dos 
textos e ade-
quação do texto 
à construção 
composicional 
e ao estilo de 
gênero 

 
Emprega con-
dições de pro-
dução e recep-
ção dos gêneros 
de divulgação 
científica 

 
Compreende 
construção 
composicional -
dos gêneros de 
divulgação cien-
tífica 

 
(EF69LP29.) Refletir sobre a 
relação entre os contextos de 
produção dos gêneros de divul-
gação científica (texto didático, 
artigo de divulgação científica, 
reportagem de divulgação cien-
tífica, verbete de enciclopédia 
impresso e digital, esquema, 
infográfico estático e animado, 
relatório, relato multimidiático de 
campo, podcasts, vídeos de 
divulgação científica etc.) e os 
aspectos relativos à construção 
composicional e às marcas 
linguísticas características des-
ses gêneros, de forma a ampliar 
suas possibilidades de compre-
ensão (e produção) de textos 
pertencentes a esses gêneros. 

 
Emprega cura-
doria de infor-
mações/dados 

 
(EF69LP30.) Comparar e avaliar 
conteúdos, dados e informações 
de diferentes fontes, levando em 
conta seus contextos de produ-
ção e referências, identificando 
coincidências, complementari-
dades e contradições, de forma a 
poder identificar possíveis erros/ 
imprecisões conceituais, posi-
cionando-se criticamente sobre 
os conteúdos e informações em 
questão. 
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Artístico- 
literário 

 
Reconstrução 
das condições 
de produção, 
circulação e re-
cepção 
 
Apreciação e 
réplica 

 
Identifica con-
texto social, cul-
tural e histórico 
da produção de 
textos literários 

 
(EF69LP44.) Inferir, em textos 
literários, a presença de valores 
sociais, culturais e humanos e de 
diferentes visões de mundo e 
produções literárias (tanto as 
consideradas clássicas quanto 
as marginalizadas), valorizando-
as e reconhecendo nesses 
textos formas de estabelecer 
múltiplos olhares sobre as 
identidades, as sociedades e as 
culturas, sem perder de vista a 
autoria e o contexto social e 
histórico de sua produção. 

Emprega fução 
sociocomunicati
va dos gêneros 
quarta capa, 
programa, si-
nopse, resenha 
crítica etc. 

 
(EF69LP45.) Posicionar-se criti-
camente em relação a textos 
pertencentes a gêneros como 
quarta capa, programa (de 
teatro, dança, exposição etc.), 
sinopse, resenha crítica, comen-
tário em blog/vlog cultural etc., a 
fim de selecionar obras literárias 
e outras produções artísticas 
(cinema, teatro, exposições, 
es.táculos, CDs, DVDs etc.), 
apreciando a qualidade das 
informações descritivas e avalia-
tivas e reconhecendo- os como 
gêneros textuais que apoiam a 
escolha do livro ou produção 
cultural. 

    
Faz Leitura e 
recepção de 
obras literárias/ 
manifestações 
artísticas 

 
(EF69LP46.) Participar e orga-
nizar práticas de compartilha-
mento de leitura/recepção de 
obras literárias/ manifestações 
artísticas, como rodas de leitura, 
clubes de leitura, eventos de 
contação de histórias, de leituras 
dramáticas, de apresentações 
teatrais, musicais e de filmes, 
cineclubes, festivais de vídeo, 
saraus, slams, canais de book-
tubers, redes sociais temáticas 
(de leitores, de cinéfilos, de 
música etc.), dentre outros, 
tecendo, quando possível, 
comentários de ordem estética e 
afetiva, preferencialmente de 
produções locais e regionais. 
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Estratégias/ 
procedimentos 
de leitura: apre-
ciação e réplica 

Faz apreciação 
e réplica de dife-
rentes gêneros 
literários 

 
Identifica articu-
lação entre fina-
lidade da leitura 
e características 
composicionais
dos gêneros e 
suportes 

 
(EF89LP33.) Ler, de forma 
autônoma, romances, contos 
contemporâneos, minicontos, 
fábulas contemporâneas, ro-
mances juvenis, biografias 
romanceadas, novelas, crônicas 
visuais, narrativas de ficção 
científica, narrativas de sus.nse, 
poemas de forma livre e fixa 
(como haicai), poema concreto, 
ciberpoema, dentre outros gêne-
ros, preferencialmente de auto-
res regionais, recorrendo a pro-
cedimentos e estratégias de 
leitura adequados a diferentes 
objetivos e considerando as 
características composicionais 
dos gêneros e suportes, além de 
expressar avaliação sobre o 
texto lido e estabelecer prefe-
rências por gêneros, temas, 
autores regionais. 

 
Produção 
de xtos 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Relação do 
texto com o con-
texto de produ-
ção e experi-
mentação de 
papéis sociais 

 
Cria gêneros 
textuais jornalís-
ticos/midiáticos 

 
Compreende 
condições de 
produção e re-
cepção 

 
Identifica papéis 
sociais na pro-
dução/publiciza
ção de textos 

 
(EF69LP06.) Produzir e publicar 
notícias, fotodenúncias, fotorre-
portagens, reportagens, reporta-
gens multimidiáticas, infográfi-
cos, podcasts noticiosos, entre-
vistas, cartas de leitor, comen-
tários, artigos de opinião de 
interesse local ou global, textos 
de apresentação e apreciação de 
produção cultural – próprios das 
formas de expressão das 
culturas juvenis, tais como vlogs 
e podcasts culturais, gameplay, 
detonado etc.– e cartazes, 
anúncios, propagandas, spots, 
jingles de campanhas sociais, 
dentre outros em várias mídias, 
vivenciando de forma signifi-
cativa o papel de repórter, de 
comentador, de analista, de 
crítico, de editor ou articulista, de 
booktuber, de vlogger (vlogueiro) 
etc., como forma de compre-
ender as condições de produ-
ção, circulação, planejamento e 
elaboração desses textos, parti-
cipando ou vislumbrando possibi-
lidades de participar de práticas de 



 

627 
 

 

linguagem do campo jornalísti-
co/midiático, de forma ética e 
responsável, levando-se em 
consideração o contexto da Web 
2.0, que amplia a possibilidade 
de circulação desses textos e 
“funde” os papéis de leitor e 
autor, de consumidor e produtor. 

   
Estratégias de 
escrita: planeja-
mento e textua-
lização  
 
Adequação à 
condição de pro-
dução 

 
Planeja gênero 
textuais, condi-
ção de produ-
ção e circulação, 
características 
composicionais 
e variedade lin-
guísticas dos di-
ferentes gêne-
ros jornalísticos/ 
midiáticos 

 
(EF69LP07.) Planejar e produzir 
textos em diferentes gêneros do 
campo jornalístico/midiático,  
considerando sua adequação ao 
contexto de produção (os inter-
locutores envolvidos, os objeti-
vos comunicativos, o gênero, o 
suporte, a circulação), ao modo 
(escrito ou oral; imagem estática 
ou em movimento etc.), à varie-
dade linguística e/ou semiótica 
apropriada a esse contexto, à 
construção da textualidade rela-
cionada às propriedades textu-
ais e do gênero, utilizando estra-
tégias de planejamento, elabo- 
ração, revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de textos, 
para, com o auxílio do professor 
e a colaboração dos colegas, 
corrigir e aprimorar as produções 
realizadas. 

 
Estratégias de 
escrita: revisão/ 
edição de texto 
informativo e 
opinativo 

 
Emprega revi-
são/edição de 
texto informativo 
e opinativo 

 
(EF69LP08.) Revisar/editar o 
texto produzido (notícia, reporta-
gem, resenha, artigo de opinião, 
dentre outros), tendo em vista 
sua adequação ao contexto de 
produção, à mídia em questão, 
às características do gênero, aos 
aspectos relativos à textuali-
dade, à relação entre as dife-
rentes semioses, à formatação, 
segundo as normas da ABNT, e 
ao uso adequado das ferramen-
tas de edição (de texto, foto, 
áudio e vídeo, de.ndendo do 
caso) e da norma culta. 
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Na 

 vida 
pública 

 
Estratégias de 
escrita: textuali-
zação, revisão 
e edição de 
textos reivindi-
catórios ou pro-
positivos 

 
Cria gêneros 
textuais, condi-
ção de produ-
ção e circulação 
e características 
composicionais
de textos reivin-
dicatórios ou 
propositivos 

 
(EF69LP22.) Planejar, produzir, 
revisar e editar textos reivindica-
tórios ou propositivos sobre 
problemas que afetam a vida 
escolar ou da comunidade, justi-
ficando pontos de vista, reivindi-
cações e detalhando propostas 
(justificativa, objetivos, ações 
previstas etc.), levando em conta 
seu contexto de produção local, 
as características dos gêneros 
em questão e os aspectos 
multissemióticos presentes para 
a construção de sentidos e a 
pesquisa de campo. 

   
Estratégia de 
produção: pla-
nejamento de 
textos reivindi-
catórios ou pro-
positivos 

 
Emprega pesqui-
sa de opinião 
 
Emprega sele-
ção de informa-
ções para fun-
damentação de 
textos propo-
sitivos 

 
(EF89LP21.) Realizar enquetes 
e pesquisas de opinião, de forma 
a levantar prioridades, proble-
mas a resolver ou propostas que 
possam contribuir para melhoria 
da escola ou da comunidade 
local, evidenciar demanda/ ne-
cessidade, documentando-a de 
diferentes maneiras por meio de 
diferentes procedimentos, gêne-
ros e mídias e, quando for o 
caso, selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 
.rtinentes (sites, impressos, 
vídeos etc.), avaliando a 
qualidade e a utilidade dessas 
fontes, que possam servir de 
contextualização e fundamenta-
ção de propostas, de forma a 
justificar as propostas pontua-
das, projetos culturais e ações 
de intervenção, favorecendo a 
construção do protagonismo 
juvenil. 

 
 
 
 
 

Das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Estratégias de 
escrita/condi-
ções de produ-
ção de textos 
de divulgação 
científica 

 
Compreende 
planejamento e 
condição de 
produção e cir-
culação de tex-
tos de divul-
gação científica 

 
(EF69LP35.) Planejar textos de 
divulgação científica, a partir da 
elaboração de esquema que 
considere as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de regis-
tros de ex.rimentos ou de estudo 
de campo ou de dados/informa-
ções extraídos de entrevistas e 
enquetes, tendo em vista seus 
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contextos de produção (objetivo 
comunicativo, leitores/especta-
dores, gênero, veículos e mídia 
de circulação etc.), que podem 
envolver a disponibilização de 
informações e conhecimentos 
em circulação em um formato 
mais acessível para um público 
es.cífico ou a divulgação de 
conhecimentos advindos de 
pesquisas bibliográficas, experi-
mentos científicos e estudos de 
campo realizados. 

 
Estratégias de 
escrita: textua-
lização, revisão 
e edição 

 
Produz gêneros 
textuais, condi-
ção de produ-
ção e circulação, 
características 
composicionais 
e função socio-
comunicativa de 
textos de divul-
gação científica 

 
(EF69LP36.) Produzir, revisar e 
editar textos voltados para a di-
vulgação do conhecimento e de 
dados e resultados de pesqui-
sas, tais como artigos de divul-
gação científica, reportagem 
científica, verbete de enciclo-
pédia impressa e digital, infográ-
fico, infográfico animado, pod-
cast ou vlog científico, relato de 
ex.rimento, relatório, relatório 
multimidiático de campo, dentre 
outros, considerando seus con-
textos de produção (objetivo 
comunicativo, leitores/especta-
dores, gênero, veículos e mídia 
de circulação etc.) e suas 
características composicionais e 
estilísticas regulares. 

  
 
 

Artístico- 
literário 

 
Consideração 
das condições 
de produção 
 
Estratégias de 
escrita: planeja-
mento, textua-
lização e revi-
são/edição 

 
Produz gêneros 
textuais, condi-
ção de produ-
ção e circulação, 
características 
composicionais 
e função socio-
comunicativa de 
textos literários 

 
(EF69LP51.) Produzir textos lite-
rários, engajando-se ativamente 
nos processos de planejamento, 
textualização, revisão/edição e 
reescrita, tendo em vista as 
restrições temáticas, composi-
cionais, estilísticas dos textos 
pretendidos e as configurações 
da situação de produção (o leitor 
pretendido, o suporte, o contexto 
de circulação do texto, as finali-
dades, as características dos 
gêneros etc.) e considerando o 
senso estético, a imaginação, a 
estesia e a verossimilhança 
próprias ao texto literário. 
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Oralidade 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Produção de 
textos jorna-
lísticos orais 

 
Planeja gêneros 
textuais, condi-
ção de produ-
ção e circulação 
e características 
composicionais         
de textos orais 
de apreciação e 
opinião 

 
(EF69LP10.) Planejar e pro-
duzir, para TV, rádio ou am-
biente digital, notícias, podcasts 
noticiosos e de opinião, entre-
vistas, comentários, vlogs, jor-
nais radiofônicos e televisivos, 
dentre outros, como também 
textos orais de apreciação e 
opinião (deslocando-se de  
textos mais informativos para os 
mais opinativos), relativos a fato 
e temas de interesse pessoal, 
local ou global, orientando-se 
por roteiro ou texto e conside-
rando o contexto de produção 
(interlocutores pretendidos, o 
gênero, o suporte, os objetivos 
comunicativos) e as caracterís-
ticas composicionais dos 
gêneros. 

 
Planejamentoe 
produção de 
textos jornalís-
ticos orais 

 
Compreende 
características 
composicionais
e condição de 
produção de tex-
tos orais  
 
Emprega pro-
gressão temá-
tica  
 
Emprega varie-
dade linguística 
 
Reconhece ele-
mentos paralin-
guísticos e ciné-
sicos 

 
(EF69LP12.) Desenvolver estra-
tégias de planejamento, elabora-
ção, revisão, edição, reescrita/ 
redesign (esses três últimos 
quando não for situação ao vivo) 
e avaliação de textos orais, áudio 
e/ou vídeo, considerando sua 
adequação aos contextos em 
que foram produzidos, à forma 
composicional e estilo de gêne-
ros, à clareza,à progressão te-
mática e à variedade linguística 
empregada, os elementos 
relacionados à fala (modulação 
de voz, entonação, ritmo, altura e 
intensidade, respiração etc.), os 
elementos cinésicos (postura 
corporal, movimentos e gestua-
lidade significativa, expressão 
facial, contato de olho com 
plateia etc.). 

   
Estratégias de 
produção: pla-
nejamento e 
participação em 
debates regra-
dos 

 
Compreende 
característica, 
objetivos comu-
nicativos e con-
textos de produ-
ção do gênero 
textual debate 
regrado 

 
(EF89LP12.) Planejar coletiva-
mente a realização de um debate 
sobre tema previamente defi-
nido, de interesse coletivo, com 
regras acordadas e, em grupo, a 
participação em debate a partir 
do levantamento de informações 
e argumentos que possam sus-
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tentar o posicionamento a ser 
defendido, tendo em vista as 
condições de produção (interlo-
cutores pretendidos, os objetivos 
comunicativos e características 
composicionais do gênero). 

 
Na  

vida 
pública 

 
Retextualização/ 
Registro 

 
Emprega rela-
ção entre orali-
dade e escrita 

 
(EF69LP26.) Tomar nota, aten-
tando para palavras- chave e/ou 
ideias principais, em discussões, 
debates, palestras, apresenta-
ção de propostas, reuniões, 
como forma de documentar o 
evento e apoiar a própria fala 
(que pode se dar no momento do 
evento ou posteriormente, quan-
do, por exemplo, for necessária 
a retomada dos assuntos 
tratados em outros contextos 
públicos, como diante dos 
representados). 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

Estratégias de 
produção: pla-
nejamento e 
produção de 
apresentações 
orais 

 
Compreende re-
lação entre ora-
lidade e escrita 

 
Identifica ele-
mentos paralin-
guísticos e ciné-
sicos 

 
(EF69LP38.) Organizar os da-
dos e informações pesquisados 
em painéis ou slides de 
apresentação, levando em conta 
o contexto de produção, o tempo 
disponível, as características do 
gênero apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e 
tecnologias que serão utilizadas, 
ensaiar a apresentação, consi-
derando também elementos 
paralinguísticos e cinésicos e 
proceder à exposição oral de 
resultados de estudos e pes-
quisas, no tempo determinado, a 
partir do planejamento e da 
definição de diferentes formas 
de uso da fala – memorizada, 
com apoio da leitura ou fala 
espontânea. 

 
Artístico- 
literário 

Produção de 
textos orais 
 
Oralização 

 
Faz leitura em 
voz alta de 
textos literários 

 
Emprega con-
tação de histó-
rias 
 

 
(EF69LP53.) Ler, em voz alta, 
textos literários diversos (contos 
de amor, de humor, de sus.nse, 
de terror; crônicas líricas, humo-
rísticas, críticas), bem como 
leituras orais capituladas – 
compartilhadas ou não com o 
professor – de livros de maior 
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Identifica ele-
mentos linguís-
ticos, paralin-
guísticos e ciné-
sicos 

extensão (romances, narrativas 
de enigma, narrativas de aven-
tura, literatura infanto-juvenil); 
contar/recontar histórias tanto da 
tradição oral (causos, contos de 
esperteza, contos de animais, 
contos de amor, contos de 
encantamento, piadas, dentre 
outros) quanto da tradição 
literária escrita, expressando a 
compreensão einterpretação do 
texto por meio de uma leitura ou 
fala expressiva e fluente, que 
res.ite o ritmo, as pausas, as 
hesitações, a entonação indica-
dos tanto pela pontuação quanto 
por outros recursos gráfico-edi-
toriais (negritos, itálicos, caixa-
alta, ilustrações etc.), gravando 
essa leitura ou esse conto/ 
reconto, seja para análise pos-
terior, seja para produção de 
audiobooks de textos literários 
diversos ou de podcasts de 
leituras dramáticas com ou sem 
efeitos especiais e ler e/ou de-
clamar poemas diversos, tanto 
de forma livre quanto de forma 
fixa (como quadras, sonetos, 
liras, haicais etc.), empregando 
os recursos linguísticos, paralin-
guísticos e cinésicos necessários 
aos efeitos de sentido preten-
didos, como o ritmo e a entonação, 
o emprego de pausas e prolon-
gamentos, o tom e o timbre 
vocais, além dos recursos de 
gestualidade e pantomima que 
convenham ao gênero poético e 
à situação de compartilhamento 
em questão 
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Análise 

linguística/ 
Semiótica 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Construção 
composicional 

 
Analisa carac-
terísticas com-
posicionais, fun-
ção sociocomu-
nicativa, condi-
ção de produção 
e circulação dos 
diferentes gêne-
ros do campo 
jornalístico/midiá
tico 

 
(EF69LP16.) Analisar e utilizar, 
a partir da comparação entre 
textos do mesmo gênero e de 
gêneros diferentes, as formas de 
composição dos gêneros jorna-
lísticos da ordem do relatar, tais 
como notícias (pirâmide inverti-
da no impresso X blocos noticio-
sos hipertextuais e hipermidiáti-
cos no digital, vídeos, gravações 
de áudio etc.), da ordem do 
argumentar, tais como artigos de 
opinião e editorial (contextualiza-
ção, defesa de tese/opinião e 
uso de argumentos) e das entre-
vistas: (apresentação e contex-
tualização do entrevistado e do 
tema, estrutura pergunda e 
resposta etc), relacionando a 
construção composicional ao 
objetivo comunicativo, aos 
interlocutores pretendidos, aos 
meios de circulação. 

 
Modalização Analisa Classes 

e estruturas gra-
maticais (adjeti-
vos, advérbios, 
orações adjeti-
vas e adver-
biais) 

 
(EF89LP16.) Analisar a modali-
zação realizada em textos 
noticiosos e argumentativos, por 
meio das modalidades apreciati-
vas, viabilizadas por classes e 
estruturas   gramaticais   como   
adjetivos,   locuções adjetivas, 
advérbios, locuções adverbiais, 
orações adjetivas e adverbiais, 
orações relativas restritivas e 
explicativas etc., de maneira a 
.rceber a apreciação ideológica 
sobre os fatos noticiados ou as 
posições implícitas ou 
assumidas. 

 
Na  

vida 
pública 

Análise de 
textos legais/ 
normativos, pro-
positivos e rei-
vindicatórios 

 
Avalia caracte-
rísticas/estrutu-
ras composicio-
nais de gêneros 
da esfera políti-
ca e gêneros 
normativos 

(EF69LP27.) Analisar e avaliar a 
forma composicional de textos 
pertencentes a gêneros da esfe-
ra política, tais como propostas 
/programas políticos (posiciona-
mento quanto a diferentes ações 
a serem propostas, objetivos, 
ações previstas etc.), propagan-
da  política (propostas e sua 
sustentação, posicionamento 
quanto a temas em discussão) e 
a gêneros normativos/ jurídicos, 
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tais como cartas de reclamação, 
.tição (proposta, suas justificati-
vas e ações a serem adotadas) , 
e ainda suas marcas linguísti-
cas, inclusive a partir da articula-
ção entre textos das duas 
esferas (política e jurídica), de 
forma a incrementar a compre-
ensão de textos pertencentes a 
esses gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 
adequados e/ou fundamen-
tados. 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Construção 
composicional 

 

Elementos pa-
ralinguísticos e 
cinésicos 

Apresentações 
orais 

 
Cria construção 
composicional 
 
Compreende 
elementos pa-
ralinguísticos e 
cinésicos 
 
Faz apresenta-
ções orais 

(EF69LP40.) Analisar, em grava-
ções de seminários, conferências 
rápidas, trechos de palestras, 
dentre outros, a construção 
composicional dos gêneros de 
apresentação abertura/saudação, 
introdução ao tema, apresentação 
do plano de exposição, desenvol-
vimento dos conteúdos, por meio 
do encadeamento de temas e 
subtemas (coesão temática), 
síntese final e/ou conclusão, 
encerramento – e os elementos 
paralinguísticos (tom e volume da 
voz, pausas e hesitações, modu-
lação de voz e entonação, ritmo, 
respiração etc.) e cinésicos (pos-
tura corporal, movimentos e 
gestualidade significativa, expres-
são facial, contato de olho com 
plateia, modulação de voz e 
entonação, sincronia da fala com 
ferramenta de apoio etc.), para 
melhor performar apresentações 
orais no campo da divulgação do 
conhecimento. 

   
Recursos lin-
guísticos e se-
mióticos que o-
peram nas a-
presentações 
orais 

 
Emprega recur-
sos linguísticos 
e semióticos 

 
(EF69LP41.) Usar adequada-
mente ferramentas de apoio a 
apresentações orais, escolhen-
do e empregando tipos e tama-
nhos de fontes que permitam boa 
visualização, topicalizando e/ou 
organizando o conteúdo em 
itens, inserindo adequadamente 
imagens, gráficos, tabelas, 
formas e elementos gráficos, 
dimensionando a quantidade de 
texto e imagem por slide, utili-
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zando, progressivamente e de 
forma harmônica, recursos mais 
sofisticados como efeitos de 
transição, slides mestres, lay-
outs personalizados etc. 

 
Construção com-
posicional e esti-
lo de gêneros de 
divulgação cien-
tífica 

 
Identifica cons-
trução composi-
cional e estilo de 
gêneros de di-
vulgação cien-
tífica 

 
(EF69LP42.) Analisar a cons-
trução composicional dos textos 
pertencentes a gêneros relacio-
nados à divulgação de conheci-
mentos: título, (olho), introdução, 
divisão do texto em subtítulos, 
imagens ilustrativas de concei-
tos, relações, ou resultados 
complexos (fotos, ilustrações, 
esquemas, gráficos, infográfi-
cos, diagramas, figuras, tabelas, 
mapas) etc., exposição, conten-
do definições, descrições, com-
parações, enumerações, exem-
plificações e remissões a concei-
tos e relações por meio de notas 
de rodapé, boxes ou links; ou 
título, contextualização do cam-
po, ordenação temporal ou 
temática por tema ou subtema, 
intercalação de trechos verbais 
com fotos, ilustrações, áudios, 
vídeos etc., como forma de 
contribuir para a construção 
efetiva de sentido. 

 
(EF69LP42A.) Compreender 
traços da linguagem dos textos 
de divulgação científica, fazendo 
uso consciente das estratégias 
de impessoalização da lin-
guagem (ou de pessoalização, 
se o tipo de publicação e 
objetivos assim o demandarem, 
como em alguns podcasts e 
vídeos de divulgação científica), 
3ª pessoa, presente atemporal, 
recurso à citação, uso de 
vocabulário técnico/es.cializado 
etc., como forma de ampliar suas 
capacidades de compreensão e 
produção de textos nesses 
gêneros. 
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Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Variação linguís-
tica 

Emprega varie-
dade linguística 

Norma-padrão 

Preconceito lin-
guístico 

 
(EF69LP55.) Reconhecer as 
variedades da língua falada, o 
conceito de norma-padrão e o de 
preconceito linguístico, valori-
zando a cultura à qual pertence 
e/ou representa. 

 
Emprega norma-
padrão 

 
(EF69LP56.) Fazer uso consci-
ente e reflexivo de regras da 
norma-padrão em gêneros orais 
e escritos adequados a deter-
minadas situações comunica-
tivas. 

 
Fono-ortografia 

 
Identifica estru-
turas sintáticas 

 
(EF09LP04.) Escrever textos, 
de acordo com a  norma-padrão, 
com estruturas sintáticas com-
plexas no nível da oração e do 
.ríodo e adequados ao gênero 
textual escolhido. 

 
Leitura 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Estratégias/pro
cedimentos de 
leitura: apreen-
der os sentidos 
globais do texto 

 
Compreende in-
formações ex-
plícitas e implí-
citas 
 
Identifica sentido 
global do texto 

(EF69LP03.) Analisar e apreciar, 
A) em notícias, as informações 
do LIDE, o fato central, suas 
principais circunstâncias e even-
tuais decorrências; B) em repor-
tagens e fotorreportagens, o fato 
ou a temática retratada e a 
perspectiva de abordagem; C) 
em entrevistas, editoriais, artigos 
de opinião, cartas do e ao leitor, 
os principais temas/subtemas 
abordados, explicações dadas 
ou teses defendidas em relação 
a esses subtemas; D) em 
tirinhas, memes, charge, a críti-
ca, a ironia ou o humor presente, 
levando em consideração 
(quando houver) as diferentes 
mídias (impressas, virtuais e 
televisivas). 

 
Efeitos de sen-
tido 

Infere humor, 
ironia e crítica 
em textos 
multissemióticos 
emprega pontua-
ção 

 
Reconhece re-
cursos icono-

(EF69LP05.) Inferir e justificar, 
em textos multissemióticos 
(tirinhas, charges, memes, gifs 
etc.), o efeito de humor, ironia 
e/ou crítica pelo uso ambíguo de 
palavras, expressões ou ima-
gens, e ainda pelo uso de 
clichês, de recursos iconográfi-
cos e multimodais, de pontuação 
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gráficos e multi-
modais 

etc., reconhecendo o diálogo 
com os textos jornalísticos que 
motivaram a produção dos 
gêneros em tela. 

   
Reconstrução 
do contexto de 
produção, circu-
lação e recep-
ção de textos 
Caracterização 
do campo jor-
nalístico e rela-
ção entre os 
gêneros em cir-
culação, mídias 
e práticas da 
cultura digital 

 
Analisa arcacte-
rização do cam-
po jornalístico e 
relação entre os 
gêneros de cir-
culação, mídias 
e práticas da 
cultura digital 

 
(EF09LP01.) Analisar o fenôme-
no da disseminação de notícias 
falsas nas redes sociais e 
desenvolver estratégias para 
reconhecê-las, a partir da verif-
icação/avaliação do veículo, 
fonte, data e local da publicação, 
autoria, URL, da análise da 
formatação, da comparação de 
diferentes fontes, da consulta a 
sites de curadoria que atestam a 
fidedignidade do relato dos fatos 
e denunciam boatos etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na  
vida 

pública 

 
Apreciação e ré-
plica 

 
Cria produções 
artísticas e cul-
turais de resis-
tência e defesa 
de direitos 

 
Identifica rela-
ção do verbal 
com outras se-
mioses 

 
Reconhece cul-
tura juvenil 

 
(EF69LP21.) Posicionar-se em 
relação a conteúdos veiculados 
em práticas institucionalizadas 
ou não de participação social 
(saraus, rodas de rap, repente e 
emboladas, batalhas de slam 
etc.), a ponto de reconhecer que 
essas práticas são formas de 
resistência e de defesa de 
direitos, sobretudo àquelas vin-
culadas a manifestações artísti-
cas, produções culturais, inter-
venções urbanas e práticas 
próprias das culturas juvenis que 
pretendam denunciar, expor 
uma problemática ou “convocar” 
para uma reflexão/ação, relacio-
nando esse texto/produção com 
seu contexto, como também as 
partes e semioses presentes na 
produção de sentidos. 
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Contexto de pro-
dução, circulação 
e recepção de 
textos e práticas 
relacionadas à 
defesa de direi-
tos e à partici-
pação social 

 
Compreende ca-
nais e modos de 
participação so-
cial próprios da 
defesa de direi-
ros e da partici-
pação política 

 
(EF89LP18.) Explorar e analisar 
instâncias e canais de partici-
pação disponíveis na escola 
(conselho escolar, outros cole-
giados, grêmio livre), na comuni-
dade (associações, coletivos, 
movimentos etc.), no munícipio 
ou no país (partidos políticos), 
incluindo formas de participação 
digital, como canais e platafor-
mas de participação (como 
portal e-cidadania), serviços, 
portais e ferramentas de acom-
panhamentos do trabalho de 
políticos e de tramitação de leis, 
canais de educação política, 
bem como de propostas e propo-
sições que circulam nesses 
canais, de forma a participar do 
debate de ideias e propostas na 
esfera social e a engajar-se 
com a busca de soluções para 
problemas ou questões que 
envolvam a vida da escola e da 
comunidade. 

  
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Apreciação e 
réplica 

Emprega sele-
ção de informa-
ções de fontes 
diferentes 

 
Identifica rela-
ção do verbal 
com outras se-
mioses 

 
(EF69LP32.) Selecionar e com-
parar informações e dados 
relevantes de fontes diversas 
(impressas, digitais, orais etc.), 
avaliando a credibilidade e a 
utilidade dessas fontes, e 
organizando, esquematicamen-
te, as informações necessárias 
com ou sem apoio de ferra-
mentas digitais, em quadros, 
tabelas ou gráficos. 

Curadoria de 
informação 

Emprega cura-
doria de infor-
mação 

(EF89LP24.) Realizar pesquisa, 
estabelecendo o recorte das 
questões de forma crítica e ética, 
usando e referenciando fontes 
abertas e confiáveis. 

 

Artístico- 
literário 

 
Reconstrução 
da textualidade 
e compreensão 
dos efeitos de 
sentido provo-
cados pelos 
usos de recur-

 
Analisa estru-
tura do texto 
narrativo ficcio-
nal 
 
Compreende 
elementos da 

 
(EF69LP47.) Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as diferetes 
formas de composição, as 
partes estruturantes (orientação, 
complicação, desfecho), os ele-
mentos da narrativa (foco narra-
tivo, espaço, tempo e enredo) e 
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sos linguísticos 
e multissemióti-
cos 

narrativa seu papel na construção de 
sentidos. 

Emprega marca-
dores temporais 
 
Identifica carac-
terização dos 
espaços físicos 
e dos persona-
gens 
 
Emprega tempo 
verbal, tipos de 
discurso e varie-
dade  linguística 

 
(EF69LP47A.) Analisar e avaliar 
os recursos coesivos que cons-
troem a passagem do tempo e 
que articulam suas partes, a 
escolha lexical típica de cada 
gênero para a caracterização 
dos espaços físicos e psicológi-
cos, dos personagens e dos 
tempos cronológicos e psicoló-
gicos, como também os efeitos 
de sentido decorrentes dos 
tempos verbais, dos tipos de 
discurso, dos verbos de 
enunciação e das variedades 
linguísticas (no discurso direto, 
se houver) empregados. 

 
Emprega pon-
tuação 

Reconhece re-
cursos linguís-
ticos e multisse-
mióticos 

 
(EF69LP47B.) Reconhecer o 
uso de pontuação expressiva, de 
processos figurativos e de 
recursos linguístico-gramaticais 
próprios e sua função em cada 
gênero narrativo. 

Compreende ti-
pos de narrador 

Distinção entre 
autor e narrador 
e narrador e 
personagens 

(EF69LP47X.) Distinguir autor e 
narrador, narrador onisciente e 
narrador observador, como tam-
bém a voz do narrador das vozes 
dos personagens e outras vozes. 

   
Relação entre 
textos 

Emprega meca-
nismos de inter-
textualidade nos 
gêneros literá-
rios 

(EF89LP32.) Analisar os efeitos 
de sentido decorrentes do uso de 
mecanismos de intertextualidade 
(referências, alusões, retoma-
das) entre os textos literários, 
como também entre esses textos 
e outras manifestações artísticas 
(cinema, teatro, artes visuais e 
midiáticas, música), preferencial-
mente pernambucanas e regio-
nais, quanto aos temas, perso-
nagens, estilos, autores etc., e 
entre o texto original e paródias, 
paráfrases, pastiches, trailer 
honesto, vídeos-minuto, vidding, 
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dentre outros. 

 
Produção 
de textos 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Estratégia de 
produção: pla-
nejamento de 
textos informa-
tivos 

 
Cria gênero tex-
tual: reportagem 

 
Compreende 
contexto de pro-
dução e circula-
ção do texto 

 
(EF89LP08.) Planejar reporta-
gem impressa e em outras 
mídias (rádio, TV/vídeo, ambien-
te digital), a partir (1) da escolha 
do fato a ser aprofundado ou do 
tema a ser focado (de relevância 
para a turma, escola ou comuni-
dade); (2) do levantamento de 
dados e informações sobre o 
fato/tema, podendo ocorrer en-
trevistas com envolvidos ou com 
especialistas, consultas a fontes 
diversas, análise de documen-
tos, cobertura de eventos etc.; 
(3) do registro dessas informa-
ções e dados, (4) da escolha de 
fotos ou imagens a produzir ou a 
utilizar etc., (5) da produção de 
infográficos, quando for o caso, 
e (6) da organização hipertextual 
(no caso de publicação em sites 
ou blogs noticiosos ou mesmo de 
jornais impressos, por meio de 
boxes variados), tendo em vista 
as condições de produção do 
texto – objetivo, leitores/especta-
dores pretendidos, espaços de 
circulação, etc. 

 
Estratégia de 
produção: tex-
tualização, revi-
são e edição de 
textos informa-
tivos 

Identifica con-
texto de produ-
ção e circulação, 
características 
composicionais e 
finalidade socio-
discursiva dos 
textos informa-
tivos 
 
Emprega pro-
gressão temáti-
ca e recursos 
linguísticos a 
partir da organi-
zação composi-
cional do texto 

(EF89LP09.) Produzir, revisar/ 
editar e reescrever reportagem 
impressa, com título, linha fina 
(optativa), organização composi-
cional (expositiva, interpretativa 
e/ou opinativa), progressão 
temática e uso de recursos lin-
guísticos compatíveis com as 
escolhas feitas e ainda repor-
tagens multimidiáticas, tendo em 
vista as condições de produção 
(objetivos e interlocutores pre-
tendidos, espaços de circula-
ção, características composicio-
nais do gênero), os recursos e 
mídias disponíveis, sua organi-
zação hipertextual e multimodal e 
o manejo adequado de recursos 
de captação e edição de áudio e 
imagem, além de adequação à 
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ORGA
N 

norma- padrão. 

  
Na 

 vida 
pública 

 
Estratégias de 
escrita: textua-
lização, revisão 
e edição de 
textos reivindi-
catórios ou pro-
positivos 

 
Compreende 
condição de pro-
dução, circulação 
e características 
composicionais 
de textos norma-
tivos 

 
(EF69LP23.) Contribuir com a 
escrita de textos normativos, 
diante de uma demanda na es-
cola, tais como regimentos e 
estatutos de organizações da 
sociedade civil do âmbito da 
atuação das crianças e jovens 
(grêmio livre, clubes de leitura, 
associações culturais etc.) e de 
regras e regulamentos nos vá-
rios âmbitos da escola (campeo-
natos, festivais, regras de convi-
vência etc.), levando em conta o 
contexto de produção e as 
características dos gêneros em 
questão. 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Estratégias de 
escrita: textua-
lização, revisão 
e edição 

 
Produz gênero 
textual: resenha 

 
Produz retextua-
lização 
 
Identifica formas 
de citação 

 
(EF89LP26.) Produzir resenhas, 
a partir das notas e/ou esque-
mas feitos, com o manejo ade-
quado das vozes envolvidas (do 
resenhador, do autor da obra e, 
se for o caso, também dos auto-
res citados na obra resenhada), 
por meio do uso de paráfrases, 
marcas do discurso reportado e 
citações, contemplando as nor-
mas da ABNT e fazendo uso de 
recursos de coesão. 

 
Artístico- 
literário 

 
Construção da 
textualidade 

Cria gêneros 
textuais: contos 
e crônicas 
 
Compreende 
características 
composicionais, 
estilísticas e re-
cursos expressi-
vos 
 
Escrita colabora-
tiva 

 
(EF89LP35.) Criar contos ou 
crônicas (em especial, líricas), 
crônicas visuais, minicontos, 
narrativas de aventura e de fic-
ção científica, dentre outros, 
com temáticas próprias ao gêne-
ro, usando os conhecimentos 
sobre os constituintes estruturais 
e recursos expressivos típicos 
dos gêneros narrativos preten-
didos, e, no caso de produção 
em grupo, ferramentas de 
escrita colaborativa. 
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Oralidade 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Estratégias de 
produção: pla-
nejamento e 
participação em 
debates regra-
dos 

 
Produz gênero 
textual: debate 
regrado 
 
Emprega formas 
e estratégias de 
participação 

 
(EF89LP12A.) Participar de 
debates regrados, na condição 
de membro de uma equi. de 
debatedor, apresentador/media-
dor, espectador (com ou sem 
direito a pergundas), e/ou de 
juiz/avaliador, como forma de 
compreender o funcionamento 
do debate, e poder participar de 
forma convincente, ética e crítica 
e desenvolver uma atitude de 
res.ito e diálogo para com as 
ideias divergentes. 

   
Estratégias de 
produção: pla-
nejamento, rea-
lização e edição 
de entrevistas 
orais 

 
Produz gênero 
textual: entrevis-
ta 

 
Planeja curado-
ria de informa-
ções/dados 

 
Edita contexto 
de produção e 
circulação do 
gênero 

 
(EF89LP13.) Planejar, realizar e 
editar, em áudio ou vídeo, entre-
vistas orais com pessoas ligadas 
ao fato noticiado, especialistas 
etc., como forma de obter dados 
e informações sobre os fatos 
cobertos ou temáticas em estu-
do, levando em conta o gênero e 
seu contexto de produção, partin-
do do levantamento de informa-
ções sobre o entrevistado e 
sobre a temática e da elaboração 
de um roteiro de pergundas, 
garantindo a relevância das infor-
mações mantidas e a continui-
dade temática, publicizando a 
entrevista isoladamente ou como 
parte integrante de reportagem 
multimidiática. 

 
Na 

vida 
pública 

 
Discussão oral 

 
Emprega defe-
sa de ponto de 
vista 

Emprega estra-
tégias argumen-
tativas 

Respeito a opi-
niões contrárias 

(EF69LP25.) Posicionar-se de 
forma consistente e sustentada 
em uma discussão, assembleia, 
reuniões de colegiados da esco-
la, de agremiações e outras 
situações de apresentação de 
propostas e defesas de opiniões, 
res.itando as opiniões contrárias 
e propostas alternativas e 
fundamentando seus posiciona-
mentos, no tempo de fala 
previsto, valendo-se de sínteses 
e propostas claras e justificadas. 
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Escuta apreen-
der o sentido 
geral dos textos  
 
Apreciação e ré-
plica 

Compreende 
sentido global do 
texto 
 
Compreende te-
ses e argumen-
tos 

 
(EF89LP22.) Compreender e 
comparar as diferentes posições 
e interesses em jogo em uma 
discussão ou apresentação de 
propostas, avaliando a validade 
e força dos argumentos e as 
consequências do que está 
sendo proposto e, quando for o 
caso, formular e negociar pro-
postas de diferentes naturezas 
relativas a interesses coletivos 
envolvendo a escola ou comu-
nidade escolar. 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Estratégias de 
produção: rea-
lização de en-
trevista 

 
Compreende 
condição de pro-
dução de uma 
entrevista oral 
 
Emprega recorte 
temático 

 
(EF69LP39.) Definir o recorte 
temático da entrevista e o 
entrevistado e levantar informa-
ções sobre o entrevistado e 
sobre o tema da entrevista ( 
com o objetivo de usá-la como 
instrumento para coletar dados 
no interior de uma pesquisa), 
elaborar roteiro de pergundas, 
realizar entrevista, a partir do 
roteiro, abrindo possibilidades 
para fazer novas pergundas a 
partir da resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, gravar ou 
salvar a entrevista e usar 
adequadamente as informações 
obtidas, de acordo com os 
objetivos estabelecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise 
linguística/ 
Semiótica 

 
Jornalístico/ 
Midiático 
 
 
 
 
 

 
 

Recursos esti-
lísticos e semió-
ticos 

Compreende tra-
tamento da infor-
mação 

 
Emprega esco-
lhas lexicais 
 
Identifica impar-
cialidade 

 
(EF69LP17.) Analisar e avaliar 
os recursos estilísticos e semió-
ticos dos gêneros jornalísticos e 
publicitários, os aspectos relati-
vos ao tratamento da informação 
em notícias, como a ordenação 
dos eventos, as escolhas lexicais, 
o efeito de imparcialidade do 
relato. 

 
Morfologia ver-
bal em textos 
jornalísticos 

 
Emprega mo-
dos e tempos 
verbais em tex-
tos noticiosos e 
argumentativos 

 
(EF69LP17A.) Analisar a morfo-
logia do verbo, em textos noticio-
sos e argumentativos, reconhe-
cendo marcas de pessoa, núme-
ro, tempo, modo, a distribuição 
dos verbos nos gêneros textuais 
(por exemplo, as formas de 
pretérito e de verbos de elocu-
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ção em relatos; as formas de 
presente e futuro e de verbos 
atitudinais – acho, penso, acredi-
to – em gêneros argumentativos; 
as formas de imperativo em 
gêneros publicitários). 

 
Estilo operado-
res  
 
Argumentativos 

Cria gênero tex-
tual: debate 
regrado 

Emprega ope-
radores argu-
mentativos 

Compreende es-
trutura do texto 
argumentativo 

(EF89LP15.) Utilizar, nos deba-
tes, operadores argumentativos 
que marcam a defesa de ideia e 
de diálogo com a tese do outro: 
concordo, discordo, concordo 
parcialmente, do meu ponto de 
vista, na perspectiva aqui assu-
mida etc., além de expressões/ 
marcadores que assinalem 
introdução, acréscimo, conclu-
são, contraposição, explicação. 

 
 
 
 

Na 
vida 

pública 

 
Modalização 

 
Emprega ex-
pressões mo-
dalizadoras 

 
(EF69LP28.) Analisar os meca-
nismos de modalização adequa-
dos aos textos jurídicos, as 
modalidades deônticas, que se 
referem ao eixo da conduta 
(obrigatoriedade/.rmissibilidade) 
como, por exemplo: Proibição: 
“Não se deve fumar em recintos 
fechados.”; Obrigatoriedade: “A 
vida tem que valer a pena.”; 
Possibilidade: “É permitido a 
entrada de menores acompa-
nhados de adultos responsá-
veis”, e os mecanismos de 
modalização adequados aos 
textos políticos e propositivos, as 
modalidades apreciativas, em 
que o locutor exprime um juízo 
de valor (positivo ou negativo) 
acerca do que enuncia. Por 
exemplo: “Que belo discurso!”, 
“Discordo das escolhas de 
Antônio.” “Felizmente, o buraco 
ainda não causou acidentes mais 
graves”, considerando o campo de 
atuação, a finalidade comunica-
tiva e o espaço de interação. 
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Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Construção 
composicional 
e estilo de gêne-
ros de divulga-
ção científica 

 
Compreende 
formas de cita-
ção: literal e 
paráfrase 

 
Regras de inclu-
são e formata-
ção de citações 
e paráfrases 

 
Organização de 
referência bi-
bliográfica 

 
(EF69LP43.) Identificar e utilizar 
os modos de introdução de 
outras vozes no texto – citação 
literal e sua formatação e 
paráfrase –, as pistas linguís-
ticas responsáveis por introduzir 
no texto a posição do autor e dos 
outros autores citados (“Segun-
do X; De acordo com Y; De 
minha/nossa parte, penso/-amos 
que”...) e os elementos de 
normatização (tais como as 
regras de inclusão e formatação 
de citações e paráfrases, de 
organização de referências 
bibliográficas) em textos científi-
cos, desenvolvendo reflexão 
sobre o modo como a intertex-
tualidade e a retextualização 
ocorrem nesses textos. 

Textualização/ 
progressão te-
mática 

 
Identifica reto-
madas anafó-
ricas e catáforas 

 
Organizadores 
textuais 

 
(EF89LP29.) Reconhecer e em-
pregar mecanismos de progres-
são temática, tais como retoma-
das anafóricas (“que, cujo, 
onde”, pronomes do caso reto e 
oblíquos, pronomes demonstra-
tivos, nomes correferentes etc.), 
catáforas (remetendo para 
adiante ao invés de retomar o já 
dito), uso de organizadores 
textuais etc., e analisar os 
mecanismos de reformulação e 
paráfrase utilizados nos textos 
de divulgação do conhecimento. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Variação lin-
guística 

 
Emprega norma-
padrão 

 
(EF69LP56.) Fazer uso cons-
ciente e reflexivo de regras da 
norma-padrão em gêneros orais 
e escritos adequados a determi-
nadas situações comunicativas. 

 
Fono-ortografia 

 
Emprega estru-
turas sintáticas 

 
(EF09LP04.) Escrever textos, 
de acordo com a norma-padrão, 
com estruturas sintáticas com-
plexas no nível da oração e do 
período e adequados ao gênero 
textual escolhido. 
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Morfossintaxe 

 
(EF09LP05.) Reconhecer, em 
textos lidos e/ou em produções 
próprias, orações com a estru-
tura sujeito- verbo de ligação-
predicativo,refletindo sobre o 
papel da estrutura sintática na 
textualização e a na produção de 
sentido. 

 
Reconhce ver-
bos de ligação 

 
(EF09LP06.) Diferenciar e em-
pregar, em textos lidos e/ou em 
produções próprias, o efeito de 
sentido do uso dos verbos de 
ligação “ser”, “estar”, “ficar”, 
“parecer” e “permanecer”. 

Emprega regên-
cias verbal e  no-
minal 

 
(EF09LP07.) Comparar o uso de 
regência verbal e regência 
nominal na norma-padrão com 
seu uso no português brasileiro 
coloquial oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jornalístic

o/ 
Midiático 

 
Apreciação e 
réplica relação 
entre gêneros e 
mídias 

 
Produz gênero 
textual: campa-
nhas publicitá-
rias 

Características 
composicionai e 
estilísticas, fun-
ção sociocomu-
nicativa e con-
texto de produ-
ção 
 

Relação entre 
os  recursos mul-
tissemióticos 

 
(EF69LP02.) Comparar e inves-
tigar peças publicitárias variadas 
(cartazes, folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas em 
diferentes mídias, spots, jingle, 
vídeos etc.), de forma a per-
ceber, nas suas inter- relações, 
em campanhas, as especifici-
dades das várias semioses e 
mídias, a adequação dessas 
peças ao  público-alvo, aos obje-
tivos do anunciante e/ou da 
campanha e à construção com-
posicional e estilo dos gêneros 
em questão, como forma de 
ampliar suas possibilidades de 
compreensão (e produção) de 
textos pertencentes a esses 
gêneros. 

 
Efeitos de sen-
tido 

 
Emprega estra-
tégias persuasi-
vas em textos 
publicitários 

 
(EF69LP04.) Analisar e avaliar 
os efeitos de sentido que forta-
lecem a persuasão nos textos 
publicitários (campanhas, anún-
cios, cartazes, folhetos, busdoor, 
jingles, spot etc. que circulam em 
diversos suportes midiáticos), 
relacionando as estratégias de 
persuasão e apelo ao consumo a 
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partir dos recursos linguístico- 
discursivos que esses gêneros 
apresentam (imagens, tempo e 
modo verbal, jogos de palavras, 
figuras de linguagem etc., 
visando fomentar práticas de 
consumo   conscientes. 

 
Estratégia/ pro-
cedimento de 
leitura: sentidos 
globais do texto 

 
Apreciação e ré-
plica 

 
Cria texto de 
opinião 

Curadoria de in-
formações/fatos 

Sentido global do 
texto 

Posicionamento 
crítico e funda-
mentado 

 
(EF89LP03.) Analisar textos de 
opinião (artigos de opinião, 
editoriais, cartas de leitores, 
comentários, posts de blog e de 
redes sociais, charges, memes, 
gifs etc.), mobilizando informa-
ções e conhecimentos sobre o 
assunto/fato que é objeto de 
crítica, de modo a posicionar-se 
de forma crítica e fundamentada, 
ética e res.itosa frente a fatos e 
opiniões relacionados a esses 
textos. 

  
Estratégias/ pro-
cedimentos de 
leitura: apreesão 
dos sentidos glo-
bais do texto 

Apreciação e ré-
plica 

Cria textos ar-
gumentativos 

Relação entre 
teses, argumen-
tos e posiciona-
mentos 

Posicionamento 
crítico e funda-
mentado 

(EF89LP04.)Identificar e avaliar 
teses/opiniões/posicionamentos 
distintos (explícitos e implícitos), 
argumentos e contra-argumen-
tos em textos argumentativos 
(tais como carta de leitor, co-
mentário, artigo de opinião, rese-
nha crítica etc.), posicionando-se 
frente à questão controversa de 
forma sustentada. 

 
Efeitos de sen-
tido 

 
Emprega recur-
sos persuasivos  
em textos argu-
mentativos 

(EF89LP06.) Analisar o uso de 
recursos persuasivos em textos 
argumentativos diversos (como a 
elaboração do título, escolhas 
lexicais, construções metafóricas, 
a explicitação ou a ocultação de 
fontes de informação) e seus 
efeitos de sentido. 

 
 
 
 
 

Na  

vida 

 
Relação entre 
contexto de 
produção e ca-
racterísticas 
composicionais 
e estilísticas 
dos gêneros 

 
Reconhce gê-
neros textuais 
de  reivindicação 

 
Características 
composicionais, 
estilísticas,fun-

(EF89LP19.) Analisar, a partir do 
contexto de produção e dos 
objetivos pretendidos, as carac-
terísticas composicionais e esti-
lísticas das cartas abertas, abai-
xo-assinados e petições on-line 
(tais como identificação dos sig-
natários, explicitação da reivindi-
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pública  
Apreciação e 
réplica 

ção sociocomu-
nicativa e con-
texto de produ-
ção e circulação 
 
Posicionamento 
crítico e funda-
mentado 

cação feita, acompanhada ou 
não de uma breve apresentação 
da problemática e/ou de justifica-
tivas que visam sustentar a 
reivindicação) e a proposição, 
discussão e aprovação de pro-
postas políticas ou de soluções 
para problemas de interesse 
público, apresentadas ou lidas 
nos canais digitais de participa-
ção, identificando suas marcas 
linguísticas, como forma de 
possibilitar a escrita ou subscri-
ção consciente de abaixo-
assinados e textos dessa nature-
za e poder se posicionar de 
forma crítica e fundamentada 
frente às propostas. 

Das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

Estratégias/ pro-
cedimentos de 
leitura: seleção 
de informações 
 

Relação do ver-
bal com outras 
semioses  
 
Retextualização 
de gêneros de 
apoio à compre-
ensão 

 
Reconhece re-
lação do verbal 
com outras se-
mioses em tex-
tos de divulga-
ção científica 

 
(EF69LP33.) Relacionar a lingua-
gem verbal com a linguagem não 
verbal e híbrida (esquemas, 
infográficos, imagens variadas, 
etc.) na (re)construção dos 
sentidos dos textos de divulgação 
científica. 

   
Relação do ver-
bal com outras 
semioses 

 
Emprega retex-
tualização do 
discursivo para 
esquemático 

 
(EF69LP33A.) Retextualizar do 
discursivo para o esquemático 
(nfográfico, esquema, tabela, 
gráfico, ilustração etc.) e, ao con-
trário, transformar o conteúdo 
das tabelas, esquemas, infográ-
ficos, ilustrações etc. em textos 
orais e escritos, como forma de 
ampliar as possibilidades de 
compreensão desses textos, 
como também analisar as 
características das multissemio-
ses e dos gêneros em questão. 
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Retextualização 
de gêneros de 
apoio à com-
preensão 

Identifica fina-
lidade da leitura: 
seleção de in-
formações e pro-
dução de textos 
de apoio à com-
preensão 
 
Retextualização 

 
(EF69LP34.) Selecionar as par-
tes essenciais do texto, tendo 
em vista os objetivos de leitura e 
produzir marginálias ou notas 
em outro suporte, sínteses 
organizadas em itens, quadro 
sinóptico, quadro comparativo, 
esquema, resumo ou resenha do 
texto lido com ou sem comentá-
rio/análise, mapa conceitual etc., 
como forma de possibilitar uma 
maior compreensão do texto, a 
sistematização de conteúdos e 
informações e um posiciona-
mento crítico, se for o caso, 
frente aos textos. 

 
Artístico- 
literário 

Reconstrução 
da textualidade 
e compreensão 
dos efeitos de 
sentido provo-
cados pelos 
usos de recur-
sos linguísticos 
e multissemióti-
cos 

 
Interpreta recur-
sos expressivos 
sonoros, se-
mânticos e mul-
tissemióticos 

(EF69LP48.) Interpretar e apre-
ciar, em poemas, efeitos produ-
zidos pelo uso de recursos ex-
pressivos sonoros (estrofação, 
rimas, ritmo, aliterações etc.), 
semânticos (figuras de lingua-
gem), gráfico- espacial (distribui-
ção da mancha gráfica no 
papel), imagens e sua relação 
com o texto verbal, identificando 
as possíveis intenções do eu-
lírico. 

 
Adesão às prá-
ticas de leitura 

 
Faz Leitura de 
textos artístico-
literários 

 
Compreende 
características 
composicionai 
dos textos literá-
rios 

 
(EF69LP49.) Ler, com autono-
mia, livros de literatura e/ou 
outras produções culturais do 
campo, mostrando- se receptivo 
a textos que rompam com seu 
universo de expectativas e que 
representem um desafio em 
relação às suas possibilidades 
atuais e suas experiências 
anteriores de leitura, apoiando-
se nas marcas linguísticas, em 
seu conhecimento sobre os 
gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo profes-
sor e considerando as particula-
ridades dessas produções (o uso 
estético da linguagem, as 
correlações com outras áreas do 
conhecimento e da arte, a 
verificação de dimensões do 
humano etc.). 
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Produção 
de textos 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Estratégias de 
escrita: planeja-
mento de textos 
de peças publi-
citárias de cam-
panhas sociais 

 
Cria gênero tex-
tual: campanha 
publicitaria 

 
Compreende 
condição de pro-
dução e circula-
ção do texto 

(EF69LP09.) Planejar uma cam-
panha publicitária sobre ques-
tões/problemas, temas, e/ou 
causas  significativas para a escola 
e/ou comunidade, a partir de um 
levantamento de material sobre 
o tema ou evento, da definição 
do público-alvo, do texto ou peça 
a ser produzido (cartaz, banner, 
folheto, panfleto, anúncio im-
presso e para internet, spot, 
propaganda de rádio, TV etc.), da 
ferramenta de edição de texto, 
áudio ou vídeo que será utili-
zada, do recorte e enfoque a ser 
dado, das estratégias de persua-
são que serão utilizadas etc. 

 
Estratégias de 
produção: pla-
nejamento, tex-
tualização, revi-
são e edição de 
textos publici-
tários 

 
Produzir gênero 
textual: campa-
nha publicitária 
 
Criar contexto 
de produção e 
circulação dos 
textos 
 
Empregar estra-
tégias persua-
sivas 

 
(EF89LP11.) Planejar, produzir, 
revisar e editar peças e campa-
nhas publicitárias, a partir da 
escolha de questão/problema/ 
causa significativa para a escola 
e/ou a comunidade escolar, da 
definição do público- alvo, das 
peças que serão produzidas, e 
das estratégias de persuasão e 
convencimento que serão utiliza-
das, envolvendo o uso articulado 
e complementar de diferentes 
peças publicitárias: cartaz, ban-
ner, indoor, folheto, panfleto, 
anúncio de jornal/revista, para 
internet, spot, propaganda de 
rádio, TV. 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Estratégias de 
produção: tex-
tualização, revi-
são e edição 

 
Compreender 
contexto de pro-
dução e circula-
ção, elementos 
e características 
composicionais
do  roteiro 

 
(EF69LP37.) Produzir roteiros 
para elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog científico, 
videominuto, programa de rádio, 
podcasts) para divulgação de 
conhecimentos científicos e 
resultados de pesquisa, tendo 
em vista seu contexto de produ-
ção (objetivo comunicativo, leito-
res/espectadores, gênero, veícu-
los e mídia de circulação etc.), os 
elementos e a construção com-
posicional dos roteiros. 
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Artístico- 
literário 

 
Relação entre 
textos 

 
Empregar re-
textualização de 
gêneros literá-
rios 

 
Empregar recur-
sos sonoros, 
semânticos e 
visuais 

 
Compreender 
relação entre os 
diferentes recur-
sos multissemi-
óticos 

 
(EF89LP36.) Parodiar poemas, 
contos e fábulas conhecidos da 
literatura, em especial de artistas 
locais, e criar textos em versos 
(como poemas concretos, ciber-
poemas, haicais, liras, microrro-
teiros, lambe- lambes e outros 
tipos de poemas), explorando o 
uso de recursos sonoros (rimas, 
aliterações, assonâncias etc.) e 
semânticos (como figuras de 
linguagem e jogos de palavras) e 
visuais (como relações entre 
imagem e texto verbal e 
distribuição da mancha gráfica), 
de formaa propiciar diferentes  
efeitos de sentido, através de 
temáticas contextualizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oralidade 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

Produção de 
textos jornalís-
ticos orais 

 
Empregar es-
tratégias argu-
mentativas 

(EF69LP11.) Analisar e avaliar 
posicionamentos defendidos e 
refutados na escuta de intera-
ções face a face ou a distância 
mediadas pela tecnologia (dis-
cussões, debates, entrevistas, 
entre outros), e se posicionar 
frente a eles, com argumentos e 
contra- argumentos adequados, 
respeitando a opinião/posicio-
namento contrário, favorecendo 
uma postura democrática, resi-
liente e ética. 

Participação em 
discussões 
orais de temas 
controversos de 
interesse da 
turma e/ou de 
relevância so-
cial 

 
Reconhecer se-
leção de informa-
ções 

 
Reconhcer de-
fesa de ponto 
de vista 

 

(EF69LP14.) Formular pergun-
tas eavaliar tema/questão polê-
mica, explicações e ou argumen-
tos relativos ao objeto de dis-
cussão para análise mais 
minuciosa e buscar em fontes 
diversas (inclusive no campo da 
vida pública e de práticas de 
estudo e pesquisa) informações 
ou dados que permitam analisar 
partes da questão e compartilhá-
los com a turma. 
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Apresentar de-
fesa de ponto 
de vista 

 
Empregar es-
tratégias argu-
mentativas 

(EF69LP15.) Apresentar, através 
de textos argumentativos (deba-
te, resenha crítica, podcasts de 
opinião, comentários, vlogs etc.), 
argumentos e contra- argumentos 
coerentes, respaldando-se, inclu-
sive, em conhecimentos do 
campo da vida pública e de 
práticas de estudo e pesquisa e 
assumindo uma postura res.itosa 
em relação aos turnos de fala, 
aos posicionamentos diferentes, 
aos interlocutores, aos diretos 
humanos, quando na participação 
em discussões sobre temas 
controversos e/ou polêmicos, 
relativos a problemas próximos à 
realidade do estudante e/ou de 
relevância social. 

 
Na vida 
pública 

Discussão oral 
 
Discute textos 
legais/normati-
vo: vocabulário, 
estrutura, estilo 
e característica 
composicional. 

(EF69LP24.) Discutir casos, 
reais ou simulados, submetidos 
a juízo, que envolvam (supostos) 
desrespeitos a artigos do ECA, 
do Código de Defesa do Consu-
midor, do Código Nacional de 
Trânsito, de regulamentações do 
mercado publicitário etc., como 
forma de criar familiaridade com 
textos legais – seu vocabulário, 
formas de organização, marcas 
de estilo etc. -, de maneira a 
facilitar a compreensão de leis, 
fortalecer a defesa de direitos 
e o cumprimento de deveres, 
fomentar a escrita de textos 
normativos (se e quando isso for 
necessário) e posicionamentos 
consistentes, além de possibi-
litar a compreensão do caráter 
interpretativo das leis e as várias 
perspectivas que podem estar 
em jogo. 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Conversação es-
pontânea 

 
Tece conversa-
ção espontânea 

(EF89LP27.) Tecer considera-
ções e formular problematizações 
pertinentes, em momentos opor-
tunos, em situações de aulas, 
apresentação oral, seminário etc. 
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Análise 

linguística/ 
Semiótica 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Recursos per-
suasivos 

Analisa estra-
tégias persuasi-
vas  em textos 
argumentativos 

 
Emprega recur-
sos linguístico- 
discursivos 

(EF69LP17B.) Analisar e avaliar 
o uso de recursos persuasivos 
em textos argumentativos diver-
sos (como a elaboração do título, 
escolhas lexicais, construções 
metafóricas, a explicitação ou a 
ocultação de fontes de infor-
mação) e as estratégias de 
persuasão e apelo ao consumo 
com os recursos linguístico-
discursivos utilizados (tempo 
verbal, jogos de palavras, 
metáforas, imagens). 

Efeito de sen-
tido 

 
Emprega ope-
radores argu-
mentativos 
 
Emprega para-
grafação 

 
Emprega pro-
gressão temá-
tica e lógica 

(EF69LP18.) Empregar, na 
escrita/reescrita de textos argu-
mentativos, recursos linguísticos 
que marquem as relações de 
sentido entre parágrafos e enun-
ciados do texto e operadores de 
conexão adequados aos tipos de 
argumento e à forma de compo-
sição de textos argumentativos, 
de maneira a garantir a coesão, 
a coerência e a progressão 
temática nesses textos (“primei-
ramente, mas, no entanto, em 
primeiro/segundo/terceiro lugar, 
finalmente, em  conclusão”, etc.). 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Textualização 

 
Compreende 
estrutura do hi-
pertexto e hiper-
links 

 
Identifica relação 
entre textos 

(EF89LP30.) Compreender a 
estrutura de hipertexto e hiprlinks 
em textos de divulgação 
científica que circulam na Web, 
reconhecendo a função dessas 
estruturas e proceder à remissão a 
conceitos e relações por meio de 
links, avaliando a veracidade 
dessas fontes científicas. 

 

Artístico- 
literário 

 
Recursos lin-
guísticos e se-
mióticos que 
 
 operam nos 
textos perten-
centes aos gê-
neros literários 

 
Identifica rela-
ção entre os 
elementos lin-
guísticos, para-
linguísticos e 
cinésicos dos 
gêneros literá-
rios 
 
Emprega figuras 
de linguagem 

 

 
(EF69LP54.) Analisar os efeitos 
de sentido decorrentes da inte-
ração entre os elementos 

 linguísticos e os recursos 
paralin-guísticos e cinésicos, 
como as variações no ritmo, as 
modu-lações no tom de voz, as 
pausas, as manipulações do 
estrato sonoro da linguagem 
(obtidos por meio da estrofação, 
das rimas e de figuras de 
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Emprega ex-
pressões deno-
tativas e conota-
tivas 

linguagem como as aliterações, 
as asso-nâncias, as 
onomatopéias, den-tre outras), a 
postura corporal e a 
gestualidade, na declamação de 
poemas, apresentações musi-
cais e teatrais, tanto em gêneros 
em prosa quanto nos gêneros 
poéticos, além dos efeitos de 
sentido decorrentes do emprego 
de figuras de linguagem, tais 
como comparação, metáfora, 
personificação, metonímia, hi-
pérbole, eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítese e os efeitos 
de sentido decorrentes do 
emprego de palavras e expres-
sões denotativas e conotativas 
(adjetivos, locuções adjetivas, 
orações subordinadas adjetivas 
etc.), que funcionam como 
modificadores, percebendo sua 
função na caracterização dos 
espaços, tempos, personagens e 
ações próprios de cada gênero 
narrativo impresso e digital 
(estático e/ou dinâmico). 

 
 
 
 
 
 
 
Todos os 
campos 

de 
atuação 

 
Variação lin-
guística 

 
Emprega norma-
padrão 

(EF69LP56.) Fazer uso cons-
ciente e reflexivo de regras da 
norma-padrão em gêneros orais 
e escritos adequados a deter-
minadas situações comuni-
cativas. 

 
Fono-ortografia 

 
Emprega estru-
turas sintáticas 

(EF09LP04.) Escrever textos, de 
acordo com a norma-padrão, 
com estruturas sintáticas com-
plexas no nível da oração e do 
período e adequados ao gênero 
textual escolhido. 

 
Morfossintaxe 

 
Reconhece con-
junções subor-
dinativas e coor-
denativas 

(EF09LP08.) Identificar, em tex-
tos lidos e/ou em produções 
próprias, a relação e os efeitos 
de sentido que conjunções (e 
locuções conjuntivas) coordena-
tivas e subordinativas estabele-
cem entre as orações que 
conectam. 

Elementos no-
tacionais da 

Identifica ora-
ções subordi-

(EF09LP09.) Identificar efeitos 
de sentido do uso de orações 
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escrita/morfos-
sintaxe 

nadas  adjetivas adjetivas restritivas e explica-
tivas em um período composto. 

 

 
Coesão 

 

Emprega colo-
cação pronomi-
nal 

 

(EF09LP10.) Comparar as re-
gras de colocação pronominal 
na norma-padrão com o seu uso 
no português brasileiro colo-
quial, considerando os fatores 
que implicam as divergências 
entre a norma padrão e o uso 
coloquial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leitura 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Efeitos de sen-
tido 

 
Compreende 
formas de cita-
ção 

(EF89LP05.) Analisar, em dife-
rentes textos, o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recurso a 
formas de apropriação textual 
(tais como paráfrases, citações, 
discurso direto, indireto ou 
indireto livre), considerando o 
texto base/original. 

 
Efeitos de 
sentido  
 
Exploração da 
multissemiose 

Analisa relação 
entre os recur-
sos multisse-
mióticos 

(EF89LP07.) Analisar, em notí-
cias, reportagens e peças publi-
citárias em diferentes mídias, os 
efeitos de sentido devidos ao 
tratamento e à composição dos 
elementos nas imagens em 
movimento, à performance, à 
montagem feita (ritmo, duração e 
sincronização entre as linguagens 
– complementaridades, interfe-
rências etc.) e à melodia, 
conhecendo diferentes instru-
mentos, efeitos sonoros e 
sampleamentos das músicas. 

 
 

Na 
vida 

pública 

 
Estratégias/ 
procedimentos 
de leitura em 
textos reivindi-
catórios ou pro-
positivos 

 
Compreende 
textos reivindi-
catórios e pro-
positivos: estru-
tura e finalidade 
sociocomunica-
tiva 

(EF89LP20.) Comparar propos-
tas políticas e de solução de 
problemas, identificando o que 
se pretende fazer/implementar, 
por que (motivações, justifica-
tivas), para que (objetivos, 
benefícios e consequências 
esperados), como (ações e 
passos), quando etc. e a forma 
de avaliar a eficácia da propos-
ta/solução, contrastando dados 
e informações de diferentes 
fontes, reconhecendo coincidên-
cias, complementaridades e 
contradições, de forma a poder 
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compreender e posicionar-se 
criticamente sobre os dados e as 
informações usados e analisar a 
coerência entre os elementos, 
possibilitando tomar decisões 
fundamentadas. 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Relação entre 
textos 

 
Emprega mar-
cadores discur-
sivos 

(EF69LP31.) Reconhecer e utili-
zar marcadores discursivos – tais 
como “em primeiro/segundo/ ter-
ceiro lugar”, “depois/em seguida/ 
por fim”, “por outro lado”, “dito de 
outro modo”, isto é”, “por exem-
plo” – para compreender a hierar-
quização das proposições e argu-
mentos, sintetizando o conteúdo 
dos textos. 

 
Artístico- 
literário 

Reconstrução 
da textualidade 
e compreensão 
dos efeitos de 
sentido provo-
cados pelos 
usos de recur-
sos linguísticos 
e multissemió-
ticos 

Reconhece 
características 
composicionais 
e estilísiticas 
dos textos dra-
máticos 

 
Emprega recur-
sos linguísticos 
e  semióticos 

 
(EF89LP34.) Reconhecer a orga-
nização composicional de texto 
dramático apresentado em teatro, 
televisão, cinema, avaliando os 
sentidos decorrentes dos 
recursos linguísticos e semióticos 
que sustentam sua realização 
como peça teatral, novela, filme 
etc. 

 
Produção 
de textos 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Estratégia de 
produção: pla-
nejamento de 
textos argu-
mentativos e 
apreciativos 

 
Cria gênero tex-
tual: artigo de 
opinião 

 
Compreende le-
vantamento de 
dados, informa-
ções e seleção 
de argumentos 

 
Emprega estra-
tégias argumen-
tativas 

 
Contexto de 
produção e cir-
culação do texto 

(EF89LP10.) Planejar artigos de 
opinião, a partir da escolha do 
tema ou questão a ser discu-
tido(a), da relevância para a 
turma, escola ou comunidade, 
do levantamento de dados e 
informações sobre a questão, 
dos argumentos relacionados a 
diferentes posicionamentos em 
jogo, da definição – o que pode 
envolver consultas a fontes di-
versas, entrevistas com especia-
listas, análise de textos, organi-
zação esquemática das informa-
ções e argumentos – dos (tipos 
de) argumentos e estratégias 
que pretende utilizar para con-
vencer os leitores, tendo em 
vista as condições de produção 
do texto – objetivo, leitores/ 
espectadores pretendidos, veí-
culos e mídia de circulação etc. 
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Textualização, 
revisão e edição 
de gêneros ar-
gumentativos e 
apreciativos 

Cria gênero tex-
tual: artigo de 
opinião 
 
Compreende 
Características 
composicionais 
 
Identifica tipos 
de argumentos 

(EF09LP03.) Produzir, revisar/ 
editar e reescrever artigos de 
opinião, tendo em vista o 
contexto de produção dado, 
assumindo posição diante de 
tema polêmico, argumentando 
de acordo com a estrutura 
própria desse gênero textual, 
utilizando diferentes tipos de 
argumentos – de autoridade, 
comprovação, exemplificação 
princípio etc. 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Estratégias de 
escrita: textua-
lização, revisão 
e edição 

 
Divulgação de 
pesquisa 

 
Apresenta divu-
lgação de pes-
quisa 

 
(EF89LP25.) Divulgar, após 
revisão e edição, o resultado de 
pesquisas, por meio de apresen-
tações orais, verbetes de enci-
clopédias colaborativas, reporta-
gens de divulgação científica, 
vlogs científicos, vídeos de 
diferentes tipos etc. 

  
Artístico- 
literário 

 
Relação entre 
textos 

 
Produz gênero 
textual: texto 
teatral 

Cria adpatação 
de textos literá-
rios 

Reconhce ca-
racterização de 
personagens, 
espaços e tem-
po 

Emprega varie-
dade linguística 

Discurso direto 

 
(EF69LP50.) Elaborar texto 
teatral, a partir da adaptação de 
romances, contos, mitos, narra-
tivas de enigma e de aventura, 
novelas, biografias romancea-
das, crônicas, dentre outros,  
indicando as rubricas para 
caracterização do cenário, do 
espaço, do tempo; explicitando a 
caracterização física e psicoló-
gica dos personagens e dos seus 
modos de ação, assim como 
também as marcas de variação 
linguística (dialetos, registros e 
jargões); reconfigurando a inser-
ção do discurso direto e dos tipos 
de narrador; retextualizando o 
tratamento da temática. 

 
 
 
 

Oralidade 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Participação 
em discussões 
orais de temas 
controversos 
de interesse da 
turma e/ou de 
relevância so-
cial 

Reconhece dis-
cussões orais 
de temas contro-
versos 

 
(EF69LP13.) Engajar-se e con-
tribuir com a busca de soluções 
relativas a problemas, temas ou 
questões polêmicas de interesse 
da turma e/ou de relevância 
social, preferencialmente ques-
tões/problemas próximos à 
realidade do estudante, mobi-
lizando ainda conhecimentos do 
campo da vida pública e de 
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práticas de estudo e pesquisa. 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Procedimentos 
de apoio à 
compreensão/ 
tomada de nota 

 
Apresenta toma-
da de nota 
 
Reconhce pro-
dução de sínte-
se  final 

 
(EF89LP28.) Tomar nota de 
videoaulas, aulas digitais, apre-
sentações multimídias, vídeos 
de divulgação científica, docu-
mentários e afins, identificando, 
em função dos objetivos, infor-
mações principais para apoio ao 
estudo e realizando, quando 
necessário, uma síntese final 
que destaque e reorganize os 
pontos ou conceitos centrais e 
suas relações e que, em alguns 
casos, seja acompanhada de 
reflexões pessoais, que podem 
conter dúvidas, questionamen-
tos, considerações etc. 

 
Artístico- 
literário 

 
Produção de 
textos orais: 
representação 
de textos 
dramáticos 

 
Identifica repre-
sentação de tex-
tos dramáticos 

 
(EF69LP52.) Representar cenas 
ou textos dramáticos,  da cultura 
local, considerando, na caracteri-
zação dos personagens, os 
aspectos   linguísticos   e paralin- 

   Emprega recur-
sos linguísticos, 
paralinguísticos 
e  cinésicos 

 
Emprega modos 
de representa-
ção cênica 

guísticos das falas (timbre e tom 
de voz, pausas e hesitações, 
entonação e expressividade, 
variedades e registros linguísti-
cos), os gestos e os deslocamen-
tos no espaço cênico, o figurino e 
a maquiagem e elaborando as 
rubricas indicadas pelo autor por 
meio do cenário, da trilha sonora 
e da exploração dos modos de 
interpretação, articulando conhe-
cimentos de outros componentes 
curriculares (Arte, Educação 
Física, dentre outros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jornalístico/ 
Midiático 

 
Efeito de sen-
tido 

 
Avalia recursos 
paralinguísticos
e  cinésicos 

 
(EF69LP19.) Avaliar, em gêne-
ros orais que envolvam argu-
mentação, os efeitos de sentido 
de elementos típicos da modali-
dade falada, como a pausa, a 
entonação, o ritmo, a gestuali-
dade e expressão facial, as 
hesitações etc. 
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Análise 

linguística/ 
Semiótica 

 
Argumentação: 
movimentos ar-
gumentativos, ti-
pos de argumen-
to e força argu-
mentativa 

 
Reconche tipos 
de argumentos 

 
(EF89LP14.) Reconhecer e ana-
lisar, em textos argumentativos e 
propositivos, os movimentos 
argumentativos de sustentação, 
refutação e negociação e os 
tipos de argumentos (enumera-
ção, causa/consequência, com-
paração, dados estatísticos, cita-
ção, contra-argumento etc.), 
compreendendo o papel e 
avaliando a força/tipo dos 
argumentos utilizados. 

 
Na 

 vida 
pública 

 
Movimentos ar-
gumentativos e 
força dos argu-
mentos 

 
Emprega tipos 
de argumentos 

 
(EF89LP23.) Reconhecer e ana-
lisar, em textos argumentativos, 
reivindicatórios e propositivos, 
os movimentos argumentativos 
de sustentação, refutação e 
negociação e os tipos de argu-
mentos empregados, avaliando 
a força dos argumentos 
utilizados. 

 
Das 

práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
Modalização 

 
Emprega modali-
zação 

 
(EF89LP31.) Analisar e utilizar 
modalização epistêmica, isto é, 
modos de indicar uma avaliação 
sobre o valor de verdade e as 
condições de verdade de uma 
proposição, tais como os asse-
verativos – quando se concorda 
com (“realmente, evidentemen-
te, naturalmente, efetivamente, 
claro, certo, lógico, sem dúvida” 
etc.) ou discorda de (“de jeito 
nenhum, de forma alguma”) – 
uma ideia; e os quase asse-
verativos, que indicam que se 
considera o conteúdo como 
quase certo (“talvez, assim, 
possivelmente, provavelmente, 
eventualmente”). 

  
 
 
 
 

 
Todos os 
campos 

de 

 
Variação lin-
guística 

 
Emprega norma-
padrão 

 
(EF69LP56.) Fazer uso cons-
ciente e reflexivo de regras da 
norma-padrão em gêneros orais 
e escritos adequados a determi-
nadas situações comunicativas. 

 
Fono-ortografia 

 
Emprega estru-
turas sintáticas 

 
(EF09LP04.) Escrever textos, de 
acordo com a norma-padrão, 
com estruturas sintáticas com-
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atuação plexas no nível da oração e do 
período e adequados ao gênero 
textual escolhido. 

 
Coesão 

 
Reconhece coe-
são sequencial 

 
(EF09LP11.) Inferir efeitos de 
sentido decorrentes do uso de 
recursos de coesão sequencial 
(conjunções e articuladores 
textuais). 

 
Figuras de lin-
guagem 

 
Reconhce figu-
ras de linguagem 

 
(EF89LP37.) Reconhecer e a-
nalisar os efeitos de sentido do 
uso de figuras de linguagem 
como ironia, eufemismo, antíte-
se, aliteração, assonância, den-
tre outras, nos mais variados 
textos e contextos. 

 
Variação lin-
guística 

 
Emprega varia-
ção linguística: 
estrangeirismos, 
gírias e regiona-
lismos 

 
(EF09LP12.) Identificar estran-
geirismos, gírias e regionalismo, 
caracterizando-os segundo a 
conservação, ou não, de sua 
forma gráfica de origem, avalian-
do a pertinência ou não, de seu 
uso na construção de sentido em 
diferentes gêneros textuais e 
situações comunicativas. 
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2.9 MATEMÁTICA 

 

2.9.1. TEXTO INTRODUTÓRIO 

 
A MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Ensinar matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental parece tarefa elementar se 

associarmos a essa matemática situações do dia a dia que requerem conceitos básicos como adi-

ção, subtração, porcentagem, dentre outros. Porém, saber resolver situações que exigem cálculos 

aritméticos não se configura que se sabe ou aprendeu matemática. Saber matemática é muito mais 

que saber técnicas ou procedimentos matemáticos e resolver situações que envolvem, de alguma 

forma, as quatro operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Logo, ensinar matemática 

é muito mais que transmitir técnicas de resolução de algoritmos ou de problemas. 

As discussões emergentes nos contextos escolares dos anos iniciais do Ensino Fundamen-

tal apontam para a necessidade de se promover um ensino de Matemática que contribua para a 

formação da criança sob vários aspectos - social, moral, ético, político, estético - para além de 

saber manipular regras matemáticas. Para que isso se cumpra, é saliente a abordagem de concei-

tos matemáticos em uma perspectiva que valorize o pensar e o fazer da criança alicerçado pela 

mediação/intervenção do professor.   

Estas Diretrizes Curriculares, destinadas aos anos iniciais do Ensino Fundamental, salien-

tam a importância de que considere as especificidades das crianças em cada etapa de escolariza-

ção e de apoiar o trabalho do professor alicerçado em práticas pedagógicas que valorizam as ações 

das crianças e interações entre elas e o professor. Neste sentido, este documento considera o 

aluno como sujeito ativo no processo de sua aprendizagem matemática, mediado por ações peda-

gógicas fundamentadas nas dimensões do inquiry, da reflexão, da comunicação e da colaboração.  

Compreende-se o inquiry, como as ações intencionais do professor que provocam e promovem a 

interação entre o que é e o que não é conhecido; a reflexão, como o ato de pensar e repensar, 

validando ou não as conjecturas iniciais e formulando novas ideias;  a comunicação, apoiada na 

interação social oportuniza expressar ideias, compartilhar e produzir conhecimento matemático; e 

a colaboração, como aquela que articula as demais dimensões, permitindo o desenvolvimento in-

dividual e coletivo dos alunos (DEWEY, 1938; SIERPINSKA, 1998; BISHOP; GOFFREE, 1986; 

MENEZES; OLIVEIRA; CANAVARRO, 2011; BASNIAK; ESTEVAM, 2018; 2019; DONEDA DE OLI-

VERIA; BASNIAK, 2021). Consideramos também o aspecto lúdico, já que para as crianças, dos 

anos iniciais, atribuírem significados aos conceitos matemáticos é interessante aliar esses concei-

tos a brincadeiras, jogos, adivinhações.  No entanto, a criação de um ambiente com essas carac-

terísticas demanda um trabalho organizado em torno dos interesses manifestados pelas crianças, 

da participação ativa delas, de movimentos gerados nas salas de aula a partir de processos de 

negociação de significados e de uma atitude mediadora do professor. O termo tarefas é assumido 

nesse documento como toda e qualquer tarefa que permite atividade investigativa, ancorada das 

quatro dimensões citadas anteriormente. Segundo Ponte (2005) Uma tarefa pode ser definida como 

aberta, quando apresenta algum tipo de indeterminação, ou naquilo que é dado ou naquilo que é 

pedido, ou ainda nas duas coisas ou fechada, se apresenta explicitamente aquilo que é pedido e 

aquilo que é dado. Uma tarefa exploratória pode oferecer desafio reduzido tendo característica mais 

aberta, sendo definida pela alta demanda cognitiva necessária para resolvê-la (PONTE, 2005). 
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Assim sendo, essas tarefas podem envolver jogos, problemas, brincadeiras, situações que 

requerem busca e seleção de informações, enfim, situações que exigem um pensar e um fazer 

da/pela criança.  

Com isso, não se esgota todas as possibilidades de se pensar sobre o ensino de Matemá-

tica nos anos iniciais, mas convidar à reflexão dos meios utilizados/recomendados para ensinar 

conceitos matemáticos requeridos/indicados nesse nível de escolaridade. O que se pretende com 

essa proposta é colaborar para com outras formas de pensar acerca do ensino de Matemática nos 

anos iniciais numa tentativa de que esse (re)pensar se integre e se articule à formação do professor 

e amplie seu olhar para a prática que realiza em sala de aula e para a aprendizagem das crianças. 

Um ensino de Matemática pautado em tarefas desafiadoras demanda do professor uma 

cuidadosa organização prévia em relação ao que vai propor em sala de aula e como fará tal propo-

sição. O modo como a aula segue organizada definirá o que a criança aprenderá e o como vai 

aprender. Simular as possíveis ações que as crianças podem empreender para resolver determi-

nada tarefa e tentar esgotá-las é um bom caminho para o planejamento de aula do professor. Aulas 

organizadas em pequenos grupos também pode ser um encaminhamento adotado pelo professor 

se sua intenção for favorecer a interação entre as crianças, o respeito em relação à ideia do outro, 

o desenvolvimento da capacidade de argumentação.  

 Embora a realização de cálculos, a resolução de problemas, os jogos façam parte do rol 

de tarefas que devem ser propostas às crianças, também nos anos iniciais é indicado que se pro-

ponha a elas a produção e a interpretação de diversos tipos de textos que envolvem conhecimentos 

matemáticos, fazendo uso de diversas linguagens e atendendo a diferentes propósitos. Ao apren-

der e contrapor as estratégias de escrita, de representação e de leitura demandadas em diferentes 

tipos de textos, a criança vai, paulatinamente, se apropriando do vocabulário específico da Mate-

mática e das regras da sua escrita.  

Ensinar matemática, no entanto, não requer que as tarefas tenham características estrita-

mente matemáticas. Há textos, charges, desenhos, anúncios de produtos, mapas, notas fiscais que 

circulam na vida social que podem ser trazidos para a sala de aula com a intenção explícita de se 

ensinar Matemática. A qualidade do debate promovido nas aulas que concentram algumas dessas 

sugestões, e das demais tarefas supracitadas, de certo modo, é que vai determinar o que será 

valorizado e aprendido a partir desses materiais ou situações. Assim, é importante que se explore 

o máximo possível dos conceitos neles envolvidos, sobretudo, os conceitos matemáticos. 

A ação de ler e escrever Matemática precisa ser desenvolvida a partir da leitura e da escrita 

de situações e materiais diversos e que de alguma maneira trazem os símbolos próprios da Mate-

mática. É no processo de alfabetização matemática, reconhecido por Danyluk (1998, p. 20), como 

um “fenômeno que trata da compreensão, da interpretação e da comunicação dos conteúdos do 

conhecimento matemático”, que a criança constrói o conceito de número, compreende a sequência 

e representação numérica, bem como conceitos envolvidos em grandezas e medidas ou na esta-

tística e probabilidade e, concebe as noções contidas nas operações aritméticas. Essa autora com-

plementa que “ser alfabetizado em matemática, então, é compreender o que se lê e escrever o que 

se compreende a respeito das primeiras noções de lógica, de aritmética e de geometria” 

(DANYLUK, 1998, p. 20).   

Os jogos e brincadeiras contribuem para o bem estar das crianças no ambiente escolar, já 

que por meio deles é possível estimular o pensamento, uma vez que a participação no jogo ou 

brincadeira exige mais que estar presente, requer atenção às situações que se renovam a cada 

momento. Além disso, provocam à socialização a partir das regras que regem o jogo/brincadeira, 

solicitam o registro de pontos, permitindo que as crianças encontrem meios de registrá-los, possi-

bilitando construção/mobilização de conhecimentos diversos. 

Quando é proposta à criança uma diversidade de tarefas que valorizem seu modo de pen-

sar sobre elas, é dada à criança oportunidade de perceber características peculiares à Matemática 
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e a possibilidade de se expressar sobre como as compreende, bem como, de aprender a organizar 

suas formas de registro e de resolução e de administrar o uso de procedimentos matemáticos. 

Porém, o processo de organização e de sistematização da aprendizagem matemática precisa ser 

assegurado pelo professor, ao passo que ele possibilita que a criança reconheça o que está apren-

dendo e a estimula a apresentar e argumentar sobre seus pensamentos e suas resoluções.  

Destacar características ou aspectos das ações da criança, no momento da sistematização 

de conceitos matemáticos, pode ser um diferencial para promoção de sua aprendizagem e de seus 

colegas, já que ao tomar a ação empreendida por uma criança como exemplo pode incitar que as 

outras argumentem sobre como pensaram e favorecer que o professor trabalhe com essas ações 

na tentativa de distanciá-las ou aproximá-las daquela inicialmente assumida por ele como exemplo. 

Erros nas resoluções de tarefas também precisam ser considerados no ambiente das salas 

de aula e merecem um olhar cuidadoso e diferenciado. Ele precisa ser entendido como algo natural, 

principalmente porque a partir dele pode se chegar à aprendizagem. De qualquer modo, é impres-

cindível que o professor tente identificar a natureza do erro cometido pela criança e dê tratamento 

adequado a ele.  É com base no reconhecimento da natureza do erro que ele pode se tornar edu-

cativo e, portanto, servir com um meio para a promoção da aprendizagem da criança. Preferível um 

erro resultante de um processo de pensamento da criança que uma resposta correta sem qualquer 

base interpretativa ou argumentativa.   

Os erros também podem ser uma boa oportunidade para propor um trabalho com o uso de 

tecnologias, em particular, a calculadora. Esse instrumento pode servir de suporte para a criança 

identificar que cometeu um erro e, de certa forma, contribuir para a superação dele. Nesse contexto, 

as calculadoras têm ajudado a promover diferentes formas de organização do pensamento, de 

formulação e resolução de problemas, de compreensão da resolução da tarefa, de elaboração e 

verificação hipóteses e conjecturas.  

Como a linguagem matemática é um tanto específica e alguns de seus termos se confun-

dem com os utilizados no cotidiano das crianças, o professor tem que ficar atento para o linguajar 

presente nas aulas. É indicado que ele busque perceber e gerir os conflitos de comunicação ine-

rentes à aula de Matemática, já que as crianças tendem a trazer para a sala de aula os significados 

que atribuem a tais termos, oriundos de experiências prévias. Nesses momentos de interação entre 

as crianças é fundamental que o professor assuma uma atitude de intervenção, que desempenhe 

o papel de orientador e mediador do desenvolvimento delas.  

Independente do momento da aula, se faz importante o professor valorizar as atitudes e as 

estratégias das crianças, e considerar seus erros, enquanto se envolvem na resolução de tarefas 

propostas por ele. É a intencionalidade e o gerenciamento do professor que vai garantir os objetivos 

de aula. Não basta que as crianças se envolvam na resolução de tarefas, é preciso intervenção do 

professor no sentido de direcionar questionamentos, incitar a criação de estratégias de resoluções, 

provocar que testem suas soluções, que comuniquem os procedimentos realizados e que argu-

mentem acerca dos resultados encontrados.  Essa intervenção em momentos necessários pode 

exigir maior mediação, dependendo das características das tarefas propostas, da qualidade e po-

tencialidade dos problemas em estudo, dos conhecimentos das crianças e da sua capacidade de 

criar estratégia para resolvê-las. 

Em suma, toda e qualquer tarefas a ser proposta na sala de aula precisa ser planejada e 

pensada. É fundamental que os objetivos pretendidos com cada uma delas sejam elencados pelo 

professor, bem como as possíveis contribuições delas para o desenvolvimento da criança. Faz-se 

totalmente necessário que o professor resolva a tarefa, e de mais de uma maneira, antes de levá-

lo para a sala de aula.  

Após a realização da tarefa a criança precisa ser convidada a refletir sobre o que aprendeu. 

Essa reflexão deve ser feita em conjunto com o professor e evidenciar as ações empreendidas 

pelas crianças para solucionar a situação em estudo. O ato de refletir faz com que a criança e o 
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professor reconheçam as contribuições da tarefa para a aprendizagem matemática. A reflexão pode 

ser feita na forma oral, escrita ou por meio de desenhos, dependendo da faixa etária das crianças. 

Esse processo reflexivo, dependendo da qualidade da reflexão realizada pela criança, pode 

se constituir em um momento avaliativo.  

Assim, na sequência, é discutida a concepção de avaliação adotada neste documento, se-

guida de uma discussão quanto as unidades temáticas de matemática propostas pela BNCC, a 

formação da criança que espera, e, por fim, após as referências, um quadro identificando a unidade 

temática (UT), objeto do conhecimento, habilidade e critério de avaliação, além de algumas suges-

tões didáticas, visando elucidar o que merece destaque no ensino de matemática em cada um dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 

A AVALIAÇÃO NESSA PERSPECTIVA DE ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

Avaliar, no contexto dessas diretrizes é um meio educativo com objetivo formativo. A ava-

liação é chamada de formativa, segundo Carvalho, Pires e Gomes (2009, p. 202), “porque sua 

função principal é contribuir para uma boa regulação da prática de ensino. Desse modo, é contínua 

e levanta informações indispensáveis à regulação do processo de ensino e aprendizagem”. Essas 

autoras complementam que “a avaliação formativa tem, antes de tudo, uma finalidade pedagógica” 

(CARVALHO; PIRES; GOMES, 2009, p. 203). 

Portanto, a avaliação tem caráter formativo cabendo a ela subsidiar o trabalho pedagógico 

e redirecionar o processo de ensino e de aprendizagem para sanar dificuldades, constituindo-se 

processo fundamental para repensar e reformular métodos, procedimentos e estratégias de ensino, 

visando à aprendizagem das crianças. Para a avaliação cumprir o seu papel formativo é necessária 

a utilização de diferentes instrumentos de avaliação, uma vez que variando o instrumento, varia-se 

também o modo como a criança é convidada a se expressar acerca de tal conceito. Para isso, é 

essencial a observação criteriosa do professor ao longo das aulas para identificar dificuldades das 

crianças quando expressam seus conhecimentos e modos de pensar por meio da escrita ou da 

oralidade, para que, a partir disso possa criar oportunidades de aprendizagem.  

Assim, a avaliação deve se fazer presente ao longo do processo de ensino e de aprendi-

zagem de Matemática ancorada em encaminhamentos metodológicos que possibilitem a interpre-

tação, considerem os fazeres das crianças refletidos nos registros por elas apresentados e, possi-

bilitem a compreensão conceitual por elas alcançada. Para isso é necessário o professor estabele-

cer critérios de avaliação e tê-los claro, pois somente com base em critérios ele poderá analisar os 

resultados e (re)pensar intervenções para colaborar com a aprendizagem da criança.  

A BNCC orienta que “deve-se retomar as vivências cotidianas das crianças com números, 

formas e espaço, e também as experiências desenvolvidas na Educação Infantil, para iniciar uma 

sistematização dessas noções” (BRASIL, 2018, p. 270). Acrescentando que “Nessa fase, as habi-

lidades matemáticas que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritas à aprendizagem 

dos algoritmos das chamadas “quatro operações”, apesar de sua importância” (BRASIL, 2018, p. 

276). Portanto, em linhas gerais, seguindo as orientações da BNCC deve-se considerar no pro-

cesso avaliativo:  

- Quanto a habilidade de cálculo – que a criança para além da realização dos algoritmos 

das operações, desenvolva também a habilidade de efetuar cálculos mentalmente, fazer estimati-

vas, usar calculadora e, ainda, decidir quando é apropriado usar um ou outro procedimento de 

cálculo; 

-  Apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem deixar de lado suas apli-

cações. Os significados desses objetos resultam das conexões que os alunos estabelecem entre 

eles e os demais componentes, entre eles e seu cotidiano e entre os diferentes temas matemáticos. 
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Desse modo, recursos didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros, vídeos, calcu-

ladoras, planilhas eletrônicas e softwares de geometria dinâmica têm um papel essencial para a 

compreensão e utilização das noções matemáticas. Entretanto, esses materiais precisam estar in-

tegrados a situações que levem à reflexão e à sistematização, para que se inicie um processo de 

formalização.  

- Formular, empregar, interpretar e avaliar – criar, enfim –, não somente resolver enun-

ciados típicos que são, muitas vezes, meros exercícios e apenas simulam alguma aprendizagem, 

ao contrário, espera-se que as crianças adquiram a habilidade de resolver e elaborar problemas 

sem focar apenas a resolução do problema, mas também que os alunos reflitam e questionem o 

que ocorreria se algum dado do problema fosse alterado ou se alguma condição fosse acrescida 

ou retirada. Nessa perspectiva, pretende-se que os alunos também formulem problemas em outros. 

Nesse sentido, é fundamental considerar, por exemplo, que a contagem até 100, proposta 

no 1º ano, não deve ser interpretada como restrição a ampliações possíveis em cada escola e em 

cada turma. Afinal, não se pode frear a curiosidade e o entusiasmo pela aprendizagem, tão comum 

nessa etapa da escolaridade, e muito menos os conhecimentos prévios dos alunos. (BRASIL, 2018, 

p. 266-277) 

As unidades temáticas indicadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Números, 

Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística, orientam a formulação de 

habilidades a ser desenvolvidas ao longo do Ensino Fundamental. Em todas as unidades temáticas, 

as noções matemáticas devem ser retomadas, ampliadas e aprofundadas ano a ano, portanto, 

salienta-se a partir da BNCC que a leitura das habilidades não deve feita de maneira fragmentada, 

considerando que determinada habilidade representa no conjunto das aprendizagens da compre-

ensão de como ela se conecta com habilidades dos anos anteriores, o que leva à identificação das 

aprendizagens já consolidadas, e em que medida o trabalho para o desenvolvimento da habilidade 

em questão serve de base para as aprendizagens posteriores.  

 

 

A MATEMÁTICA A PARTIR DAS UNIDADES TEMÁTICAS 

 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental é que as crianças têm contato com as primeiras 

sistematizações de conceitos matemáticos e, em decorrência das relações que estabelecem com 

a Matemática e sua aprendizagem, podem começar a se formar suas primeiras impressões sobre 

essa área do conhecimento, dadas suas experiências com ela, sejam aquelas que obtiveram su-

cesso ou não.  

De modo geral, o relacionamento que as crianças têm com a Matemática antes de frequen-

tar a escola é modificado ou ampliado em associação às experiências por elas vivenciadas nos 

anos iniciais de escolaridade. Sendo assim, quanto mais positivas forem essas experiências, mais 

chances de as crianças terem um bom relacionamento com essa área do conhecimento.  

Muito embora as experiências iniciais com a Matemática não são determinantes ou com-

prometem a aprendizagem em matemática ao longo de toda a trajetória do estudante, elas podem 

suscitar nas crianças impressões diversas acerca da sistematização de conceitos matemáticos e, 

por consequência, dificultar a diferenciação entre conceito e técnica/regra matemática. Daí a im-

portância de possibilitar um ambiente de aprendizagem nos anos iniciais que valorize o fazer e o 

pensar da criança, aliado ao papel de mediador/orientador do professor.  

O ensino de Matemática então não pode estar atrelado a um conjunto de regras e emara-

nhado de símbolos, tampouco tem que acontecer com cada criança sentada em sua carteira, em 

um processo individual. Precisa vir pautado em tarefas que estimulem a capacidade das crianças 

e favorecem a comunicação entre elas, inclusive, entre elas e o professor. 
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Considerando as unidades temáticas na BNCC, são discutidas brevemente cada uma des-

sas unidades e apresentados na sequência os objetos do conhecimento, habilidades e sugestões 

didáticas, visando elucidar o que merece destaque no ensino de matemática em cada uma das 

séries dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

NÚMEROS 

 
Representar quantidades utilizando-se os símbolos numéricos e contar são ações realiza-

das pelas crianças logo que se relacionam com o mundo a sua volta. A noção de número é desen-

volvida pela criança em situações variadas e carrega com ela alguns conceitos importantes, mesmo 

sem o reconhecimento e compreensão desses conceitos. Da mesma forma, as ideias presentes 

nas operações são utilizadas pelas crianças no seu convívio, principalmente com outras crianças.  

Segundo a BNCC (BRASIL, 2018, p. 269) o desenvolvimento de habilidades no que se 

refere à leitura, escrita e ordenação de números naturais e números racionais por meio da identifi-

cação e compreensão de características do sistema de numeração decimal, sobretudo o valor po-

sicional dos algarismos. Na perspectiva de que os alunos aprofundem a noção de número, é im-

portante colocá-los diante de tarefas, como as que envolvem medições, nas quais os números 

naturais não são suficientes para resolvê-las, indicando a necessidade dos números racionais tanto 

na representação decimal quanto na fracionária. 

Como a criança já vai para a escola com alguns conhecimentos prévios sobre número, a 

proposta é que esse espaço de formação enriqueça e sistematize as experiências vivenciadas por 

ela. Sendo assim, as situações que requerem leitura e escrita de notações numéricas, endereçadas 

às crianças, precisam tomar como contexto os números que elas conhecem. 

As noções de classificação, seriação, comparação, correspondência, sequenciação, con-

servação e inclusão inerentes no conceito de número precisam aparecer nas situações propostas 

nas aulas de matemática, respeitando a idade das crianças. No primeiro ano é sugerido que o 

professor verifique como as crianças realizam contagens e quais hipóteses consideram para as 

escritas de números com dois algarismos. Também no primeiro ano tem-se como objetivo de apren-

dizagem a capacidade de as crianças realizarem estimativa da quantidade e da contagem de ele-

mentos de coleções com até 30 unidades, informando tal estimativa por meio de linguagem oral ou 

registro simbólico. Esse objetivo se amplia para o segundo ano, ao se passar a trabalhar com co-

leções com no mínimo 1000 unidades (EF02MA02). 

O trabalho com as quatro operações aritméticas deve privilegiar as várias ideias envolvidas 

nessas operações e as relações entre elas. Relacionar a multiplicação à adição e a divisão à sub-

tração também é algo interesse no estudo das operações aritméticas e compreensão de seus al-

goritmos. O conhecimento dessas ideias pelo professor e das possíveis relações entre as opera-

ções possibilidade a escolha de problemas que consideram essas ideias e dá significado aos algo-

ritmos das operações, propiciando à criança condições para resolver tipos diferentes de problemas.  

Outro conjunto de objetivos de aprendizagem para a unidade Números envolve os conhe-

cimentos sobre frações. As frações precisam ser compreendidas como resultado de uma divisão 

ou associada à ideia de parte de um todo. Além dos números naturais e das operações realizadas 

com eles, as crianças devem ampliar a noção de número por meio da conceituação dos números 

racionais, representados na forma decimal e na forma fracionária. Os números racionais também 

fazem parte do cotidiano das crianças, estando presentes no sistema monetário, por exemplo.  

Segundo a BNCC (BRASIL, 2018, p. 268) no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expec-

tativa em relação a essa temática é que os alunos resolvam problemas com números naturais e 

números racionais cuja representação decimal é finita, envolvendo diferentes significados das ope-

rações, argumentem e justifiquem os procedimentos utilizados para a resolução e avaliem a plau-

sibilidade dos resultados encontrados. No tocante aos cálculos, espera-se que os alunos 
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desenvolvam diferentes estratégias para a obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa e 

cálculo mental, além de algoritmos e uso de calculadoras. 

Estimular as crianças a encontrar soluções e a elaborar problemas deve ser algo comum 

desde o primeiro ano. A elaboração de um problema tem que ser compatível com o processo de 

alfabetização da criança e pode ter vínculo com a curiosidade dela. É fato que no início, os proble-

mas podem ser enunciados oralmente, a partir de movimentos gerados na sala de aula e conter 

aspectos muitos específicos da idade das crianças, porém, sendo estimuladas a questionar, a cri-

ticar e a investigar, os problemas podem ganhar formas e contextos mais abrangentes e interes-

santes. 

Quanto à solução dos problemas, para que elas sejam reconhecidas como uma resposta 

possível ou adequado, as crianças precisam pensar a partir dela e do processo usado para encon-

trá-la. O uso de diferentes recursos e estratégias para resolver um problema tem que ser incenti-

vado e valorizado pelo professor.  

No primeiro ano, os problemas de adição e de subtração precisam considerar as ideias de 

juntar, acrescentar, separar e retirar, com números de apenas dois algarismos (EF01MA08). Já no 

segundo, essas ideias podem permanecer, mas com números compostos por três algarismo 

(EF02MA06). No terceiro ano, as ideias de comparar e completar unidades precisam aparecer no 

conjunto de problemas envolvendo números de quatro algarismo (EF03MA02). Além disso, nesse 

ano, deve-se incluir a proposição de problemas de multiplicação. No quarto e quinto ano, é neces-

sária a inclusão de problemas envolvendo a noção de proporcionalidade, bem como desenvolver 

um trabalho com a operação de divisão para ampliar as estratégias de cálculo (EF04 MA04). 

O desenvolvimento do pensamento numérico das crianças se completa e é complementado 

nas outras unidades de conhecimento. Esse pensamento é ampliado e aprofundado quando o pro-

fessor aborda situações que envolvem conteúdos relativos à unidade Estatística e Probabilidade e, 

sobretudo, à unidade Grandezas e Medidas.  

 

 

ÁLGEBRA  

 
A Álgebra é uma forma específica de pensamento para estabelecer padrões e expressar 

relações. Pode ser compreendida como uma linguagem, cuja principal função é comunicar ideias 

gerais. Escrever matematicamente, utilizando a simbologia adequada, é fator importante na cons-

trução do raciocínio algébrico. A linguagem simbólica tem papel muito importante no raciocínio al-

gébrico, mas deve ser trabalhada de forma que a criança consiga construir significados.  

Segundo a BNCC (BRASIL, 2018, p. 270) é imprescindível que algumas dimensões do 

trabalho com a álgebra estejam presentes nos processos de ensino e aprendizagem desde o En-

sino Fundamental – Anos Iniciais, como as ideias de regularidade, generalização de padrões e 

propriedades da igualdade. No entanto, nessa fase, não se propõe o uso de letras para expressar 

regularidades, por mais simples que sejam. A relação dessa unidade temática com a de Números 

é bastante evidente no trabalho com sequências (recursivas e repetitivas), seja na ação de com-

pletar uma sequência com elementos ausentes, seja na construção de sequências segundo uma 

determinada regra de formação. A relação de equivalência pode ter seu início com atividades sim-

ples, envolvendo a igualdade, como reconhecer que se 2 + 3 = 5 e 5 = 4 + 1, então 2 + 3 = 4 + 1. 

Atividades como essa contribuem para a compreensão de que o sinal de igualdade não é apenas 

a indicação de uma operação a ser feita. A noção intuitiva de função pode ser explorada por meio 

da resolução de problemas envolvendo a variação proporcional direta entre duas grandezas (sem 

utilizar a regra de três), como: “Se com duas medidas de suco concentrado eu obtenho três litros 

de refresco, quantas medidas desse suco concentrado eu preciso para ter doze litros de refresco?” 



 

668 
 

 

As ações de classificação e seriação, desenvolvidas desde a Educação Infantil, podem ser 

aproveitadas para explorar o pensamento algébrico, buscando regularidades e desenvolvendo a 

natureza da generalização. O estabelecimento de relações entre objetos é condição básica para a 

construção do pensamento algébrico, elaborado a partir da criação e coordenação dessas relações, 

construídas por meio da linguagem e também, por meio de tarefas com materiais manipuláveis. É 

indicado que a criança registre suas conclusões da forma como preferir ou conseguir, e o papel do 

professor é auxiliá-la na construção/apropriação de uma linguagem significativa.  

Ao completar uma sequência com elementos ausentes ou construir uma sequência a partir 

de uma lei de formação, a criança poderá fazer relação com a unidade de conhecimento dos Nú-

meros e Operações. Esta etapa da construção do pensamento algébrico é importante, uma vez 

que contribui de significativamente para o desenvolvimento do cálculo mental.  

Para que a criança desenvolva a noção de equivalência é necessário começar propondo 

tarefas simples, porém que envolvam a igualdade entre duas sentenças. A compreensão de que o 

sinal de igualdade não é apenas a indicação de uma operação que deve ser feita, mas que indica 

uma equivalência, é um fato importante a ser considerado e debatido com as crianças. A exploração 

de propriedades operatórias também envolve a noção de equivalência de expressões matemáticas 

e é trabalho fundamental para que, mais tarde, elas compreendam a noção de equação. É preciso 

que as crianças reconheçam que ao adicionarmos duas unidades aos dois membros da igualdade 

3+4=7, ou seja, 3+4+2=7+2, obtém-se uma expressão equivalente à primeira. 

A determinação de um elemento desconhecido em uma igualdade pode ser explorada por 

meio de perguntas feitas pelo professor, como: Que número somado a quatro resulta em nove? 

Situações como essa envolvem a equivalência entre dois termos de uma igualdade, e necessaria-

mente, a criança não precisa ter noção de operações inversas para responder às perguntas desse 

tipo.  

As noções intuitivas de função devem ser exploradas no quinto ano por meio de questio-

namentos simples: Se um objeto custa dois reais, quanto custarão seis objetos? Desta maneira, 

explora-se a ideia de variação proporcional direta entre duas grandezas. Partindo de questiona-

mentos com essa característica, o professor poderá avançar para o debate de outros tipos de rela-

ção proporcional.  

Deve ser iniciado um trabalho com a resolução de problemas que contém estruturas algé-

bricas, explorando-os também a partir de estruturas aritméticas. Questionamentos que relacionam 

a realidade da criança fazem com o pensamento algébrico seja desenvolvido articulado com o pen-

samento aritmético e o pensamento geométrico. Problemas que envolvem a discussão e a compa-

ração de estratégias devem ser explorados constantemente no ambiente das salas de aula.  

 

 

GEOMETRIA 

 
O campo Geometria faz parte da vida das crianças mesmo antes delas terem acesso à 

escola, já que elas são sempre observadoras do espaço que as cercam. A Geometria possibilita o 

desenvolvimento do senso espacial, favorece oportunidades para que se alcancem as competên-

cias e habilidades de explorar, representar, investigar, descobrir, perceber e descrever propriedade 

e, promove a capacidade de comparar, classificar, identificar e descrever figuras geométricas.  

Segundo a BNCC, quanto a unidade temática Geometria, no Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais, espera-se que os alunos identifiquem e estabeleçam pontos de referência para a localiza-

ção e o deslocamento de objetos, construam representações de espaços conhecidos e estimem 

distâncias, usando, como suporte, mapas (em papel, tablets ou smartphones), croquis e outras 

representações. Em relação às formas, espera-se que os alunos indiquem características das for-

mas geométricas tridimensionais e bidimensionais, associem figuras espaciais a suas planificações 
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e vice-versa. Espera-se, também, que nomeiem e comparem polígonos, por meio de propriedades 

relativas aos lados, vértices e ângulos. O estudo das simetrias deve ser iniciado por meio da mani-

pulação de representações de figuras geométricas planas em quadriculados ou no plano cartesi-

ano, e com recurso de softwares de geometria dinâmica. (BRASIL, 2018, p. 72) 

Espera-se que no decorrer dos anos iniciais, as crianças reconheçam que figuras planas e 

espaciais são portadoras de propriedades, que tenham domínio do espaço que as cercam, que 

realizem construções geométricas, identificando e descrevendo localizações e deslocamentos.  

Ao trabalhar com a localização de objetos no espaço, o professor poderá inicialmente, to-

mar como ponto de partida a própria sala de aula e fazer com que as crianças visualizem os pontos 

de referência para identificar e descrever a localização de objetos naquele espaço. Posteriormente, 

pode-se ampliar para espaços como a escola, o bairro ou a sua cidade. Ao descrever os desloca-

mentos, a criança pode utilizar termos como paralelas, transversais, esquerda, direita, entre outros.  

com o desenvolver da aprendizagem de geometria, deve-se ampliar o conhecimento acerca da 

localização espacial para as primeiras noções de plano cartesiano, utilizando mapas e recursos 

tecnológicos com a finalidade delas associarem noções geométricas às coordenadas geográficas.  

O manuseio de objetos do cotidiano da criança pode servir como ponto de partida para que 

ela faça associação entre eles e figuras geométricas espaciais. Uma sugestão é a exploração de 

figuras planas a partir de figuras espaciais, por meio da associação de um produto a sua embala-

gem com o propósito de identificação das propriedades das figuras que a compõe. Ainda, é possível 

trabalhar com a planificação de sólidos geométricos para o reconhecimento das figuras planas que 

os constituem. É fundamental que as crianças saibam representar de diferentes formas as planifi-

cações das figuras geométricas. A construção de figuras obtidas por reflexão em torno de um eixo 

e por translação pode ser explorada com recursos tecnológicos ou com régua e esquadros.  

Da noção de ângulo, é preciso explorar diferentes ideias, que podem ser compreendidas a 

partir da observação de elementos que presentes na sala de aula ou na escola. Ao construir dese-

nhos de figuras poligonais, a criança pode compreender o ângulo como figura geométrica, além de 

diferenciar um ângulo reto de não reto. 

É importante que, a criança saiba diferenciar polígonos de não polígonos e reconheça seus 

elementos. Para isso, sugere-se trabalhar com representações de diferentes polígonos para verifi-

cação de suas respectivas propriedades. Os elementos das figuras geométricas espaciais (faces, 

vértices e arestas) devem ser estudados pelas crianças com a finalidade de que elas distingam 

prismas de pirâmides e, identifiquem e descrevam suas características, suas planificações e, pos-

teriormente, associem suas representações às suas planificações.  

Para trabalhar com as transformações geométricas visando à construção da ideia de con-

gruência, o professor pode utilizar a manipulação de representações de figuras geométricas planas 

em malhas quadriculadas e também recursos tecnológicos. A ênfase deve estar nas transforma-

ções, não limitando o enfoque do conteúdo somente a eixos de simetria para figuras planas ou de 

planos de simetria para objetos ou figuras no espaço, avançando os conhecimentos em relação ao 

conteúdo de transformações geométricas, construindo figuras por reflexão em torno de um eixo e 

por translação.  

A introdução da noção de semelhança pode envolve ampliação e redução de figuras poli-

gonais, utilizando malhas quadriculadas e recursos tecnológicos. Com este trabalho, espera-se que 

a criança elabore a ideia de que, em situações de ampliação e redução, as medidas dos ângulos 

continuam as mesmas e os lados correspondentes sofrem alterações nas suas medidas, de acordo 

com uma determinada razão. 

 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 
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As medidas quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a compreen-

são da realidade. O uso de unidades de medidas é algo que acompanha as crianças desde muito 

cedo, porém nem sempre esse uso tem referência no Sistema Internacional de Medidas. O estudo 

das medidas e das relações entre elas – ou seja, das relações métricas –, favorece a integração 

da Matemática a outras áreas de conhecimento, como Ciências (densidade, grandezas e escalas 

do Sistema Solar, energia elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas geográficas, densidade demo-

gráfica, escalas de mapas e guias etc.). Essa unidade temática contribui para a consolidação e 

ampliação da noção de número, a aplicação de noções geométricas e a construção do pensamento 

algébrico. Constituindo um processo de ampliação e complementação de conhecimentos.  

Para o desenvolvimento dos objetivos previstos para essa unidade temática, no Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, segundo a BNCC, (BRASIL, 2018, p. 273) a expectativa é que os 

alunos reconheçam que medir é comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado 

da comparação por meio de um número. Além disso, devem resolver problemas oriundos de situ-

ações cotidianas que envolvem grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área 

(de triângulos e retângulos) e capacidade e volume (de sólidos formados por blocos retangulares), 

sem uso de fórmulas, recorrendo, quando necessário, a transformações entre unidades de medida 

padronizadas mais usuais. Espera-se, também, que resolvam problemas sobre situações de com-

pra e venda e desenvolvam, por exemplo, atitudes éticas e responsáveis em relação ao consumo. 

Sugere-se que esse processo seja iniciado utilizando, preferencialmente, unidades não convenci-

onais para fazer as comparações e medições, o que dá sentido à ação de medir, evitando a ênfase 

em procedimentos de transformação de unidades convencionais. No entanto, é preciso considerar 

o contexto em que a escola se encontra: em escolas de regiões agrícolas, por exemplo, as medidas 

agrárias podem merecer maior atenção em sala de aula. 

Portanto, é importante tomar como ponto de partida as experiências já vivenciadas pelas 

crianças, sobretudo na Educação Infantil, isso porque desde muito cedo elas desenvolvem ideias 

intuitivas de medidas quando fazem e utilizam, portanto, expressões como maior e menor, longe e 

perto, muito e pouco, cedo e tarde, quente e frio. Nos Anos Iniciais, a expectativa é que os alunos 

reconheçam que medir é comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado da 

comparação por meio de um número. Além disso, devem resolver problemas oriundos de situações 

cotidianas que envolvem grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área (de tri-

ângulos e retângulos) e capacidade e volume (de sólidos formados por blocos retangulares), sem 

uso de fórmulas, recorrendo, quando necessário, a transformações entre unidades de medida pa-

dronizadas mais usuais. Espera-se, também, que resolvam problemas sobre situações de compra 

e venda e desenvolvam, por exemplo, atitudes éticas e responsáveis em relação ao consumo. Su-

gere-se que esse processo seja iniciado utilizando, preferencialmente, unidades não convencionais 

para fazer as comparações e medições, o que dá sentido à ação de medir, evitando a ênfase em 

procedimentos de transformação de unidades convencionais. No entanto, é preciso considerar o 

contexto em que a escola se encontra: em escolas de regiões agrícolas, por exemplo, as medidas 

agrárias podem merecer maior atenção em sala de aula. 

Considerar um trabalho com grandezas e medidas a partir de situações do cotidiano favo-

rece, para além da compreensão de que algumas grandezas são mensuráveis e outras não, que 

tais situações ajudem a evidenciar conhecimentos relacionados com a organização do tempo ou o 

entendimento do significado de temperatura. Cabe destacar que os conceitos de grandeza e medi-

das são inseparáveis e que quando se mede, quantifica-se o objeto ou acontecimentos em foco. 

Outro aspecto importante dessa unidade temática reside no fato de as crianças realizarem 

estimativas para as medidas de algumas grandezas. É imprescindível elas façam comparações, 
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sobrepondo objetos ou utilizando outro objeto que, nesse caso, servirá de unidade de medida no 

processo de comparação de comprimentos. Esse processo de comparar pode favorecer a criança 

compreender o significado de medir e a reconhecer a importância das unidades de medidas con-

vencionais. Contudo, para tal compreensão e reconhecimento é indicado, inicialmente, o uso de 

unidades não convencionais para fazer comparações e medições. Esse uso dá sentido à ação de 

medir e evita a ênfase em procedimentos de transformações de unidades convencionais. 

Quanto à utilização de instrumentos de medida e representação das medições realizadas, 

pode-se iniciar o assunto a partir do debate quanto ao fato de que no mundo físico as medidas 

geralmente têm resultados aproximados e que as estratégias pessoais para medir algo são extre-

mamente relevantes nas ações do dia a dia. Esse fato torna-se mais recorrente quando nos referi-

mos às medidas agrárias, que precisam ser tratadas com mais atenção nas escolas localizadas em 

regiões agrícolas. 

A partir dessa compreensão pode-se iniciar o uso dos instrumentos de medidas convenci-

onais para realizar medições. Nesse encaminhamento, as crianças podem perceber que os núme-

ros associados às medidas podem extrapolar o conjunto dos naturais e assumir medidas fracioná-

rias. Isso permitirá uma ampliação da noção de número e aplicação de conceitos geométricos. 

Pode-se associar a esses conceitos, o estudo de perímetro e área, iniciando-se com figuras 

desenhadas em malha quadriculada. A contagem dos quadradinhos ou das metades deles para 

encontrar a área de figura favorece a compreensão de área como preenchimento de superfície e 

dá significado à utilização de unidades de medidas padronizadas para medidas de área. 

A expectativa é que as crianças, ao final dos anos iniciais do Ensino Fundamental, resolvam 

problemas relacionados a situações cotidianas que envolvem grandezas como comprimento, 

massa, tempo, temperatura, área, capacidade, volume, recorrendo ao conceito de Grandezas e 

Medidas. Espera-se também que elas resolvam problemas que envolvem relações de compra e 

venda, compreendo, e se for o caso, utilizando, os termos troco, lucro, prejuízo, desconto, como 

possibilidade de desenvolver atitudes éticas e responsáveis em relação ao consumo. Outro ponto 

a ser destacado refere-se à introdução de medidas de capacidade de armazenamento de compu-

tadores como grandeza associada a demandas da sociedade moderna. Nesse caso, é importante 

destacar o fato de que os prefixos utilizados para byte (quilo, mega, giga) não estão associados ao 

sistema de numeração decimal, de base 10, pois um quilobyte, por exemplo, corresponde a 1024 

bytes, e não a 1000 bytes. A incerteza e o tratamento de dados são estudados na unidade 

 

 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

  
O ensino de Probabilidade e Estatística propõe a abordagem de conceitos, fatos e proce-

dimentos presentes em muitas situações- -problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. 

Assim, todos precisam desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar, interpretar e 

analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamenta-

dos e tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e 

índices estatísticos para descrever, explicar e predizer fenômenos.   

Segundo a BNCC no que concerne ao estudo de noções de probabilidade, a finalidade, no 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é promover a compreensão de que nem todos os fenômenos 

são determinísticos. Para isso, o início da proposta de trabalho com probabilidade está centrado no 

desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de modo que os alunos compreendam que há eventos 

certos, eventos impossíveis e eventos prováveis. É muito comum que pessoas julguem impossíveis 

eventos que nunca viram acontecer. Nessa fase, é importante que os alunos verbalizem, em 
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eventos que envolvem o acaso, os resultados que poderiam ter acontecido em oposição ao que 

realmente aconteceu iniciando a construção do espaço amostral. (BRASIL, 2018, p. 274) 

Portanto, é importante que as crianças explorem ideias básicas de agrupamentos, reco-

nheçam dados, organize-os em tabelas e gráficos e ainda, saibam ler informações por meio de 

representações gráficas. As crianças têm interesse em temas como música, jogos, moda, cinema, 

esportes, problemas sociais, questões de saúde e curiosidades a respeito deles próprios e, sendo 

assim, pode-se apoiar esse interesse para desenvolver conceitos estatísticos e probabilísticos. É 

esperado no trabalho com esses temas que as crianças, além de organizar informações em tabelas 

e gráficos, identifiquem fenômenos aleatórios, construam o espaço amostral de situações simples, 

como o lançamento de dados e de moedas, calculando a probabilidade de ocorrer um resultado 

por meio de uma razão. 

A finalidade do ensino de noções relativas à Probabilidade é a compreensão de que nem 

tudo ocorre ou deixa de acontecer, com certeza. Neste contexto, as crianças também podem se 

envolver com a construção de espaço amostral, cuja aprendizagem esteja centrada no desenvolvi-

mento da noção de aleatoriedade para que as crianças compreendam que existem eventos certos, 

eventos impossíveis e eventos prováveis. 

Ao iniciar o trabalho com a quantificação de probabilidades, é interessante que as crianças, 

em um primeiro momento, listem, intuitivamente, os resultados que têm maior chance de ocorrer e 

os de menor chance. Posteriormente, pode-se solicitar que calculem a probabilidade de resultados 

de alguns fenômenos aleatórios.  

Com relação à Estatística, desde o primeiro ano, as crianças podem trabalhar com noções 

de coleta e organização de dados de pesquisas que sejam do interesse delas. O planejamento de 

como fazer a pesquisa ajuda a compreender o papel da Estatística na sua rotina. A comunicação 

de dados oriundos da pesquisa e a leitura crítica são fatores fundamentais para o pleno exercício 

da cidadania.  

A progressão dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, ao longo dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, pode ser feita aumentando o número de elementos da população pesqui-

sada. Outro elemento dessa progressão é o número de variáveis para uma dada pesquisa. Além 

do levantamento de dados, a apresentação e a discussão de pesquisas realizadas por outros gru-

pos, institutos, mídias, pesquisadores, cujos resultados são apresentados em gráficos, tabelas ou 

texto, também devem ser exploradas em tarefas. Este trabalho tem a finalidade de favorecer a 

compreensão de alguns aspectos de sua realidade e o contato com diferentes tipos de comunica-

ção de dados.  

O trabalho com a Estatística favorece o uso de tecnologias, como o uso de calculadoras ou 

de computadores, para avaliar e comparar resultados, e planilhas eletrônicas, que ajudam na cons-

trução de gráficos e nos cálculos das medidas de tendência central. Ainda, esta unidade de conhe-

cimento promove a articulação com a unidade de Números, quando envolve a formulação de pro-

blemas e também se relaciona com a unidade de Grandeza e Medidas, visto que a análise de 

gráficos pode requerer visualização e comparação entre áreas. 

 

A CRIANÇA DOS ANOS INICIAIS – A FORMAÇÃO ESPERADA 

 
Como de modo geral a aprendizagem matemática envolve compreensão, interpretação e 

também comunicação de ideias e procedimentos matemáticos, promover a interação entre as cri-

anças na sala de aula é fator determinante para que elas articulem seus saberes e os transformem 

em conhecimentos. A interação favorecida por meio da leitura, da escrita, da fala, da representa-

ção/desenho pode gerar compreensões de conceitos matemáticos e sinalizar possibilidades de ar-

ticulação entre tais conceitos. Habilidades matemáticas podem ser desenvolvidas nesse processo 

de interação e podem desenvolver-se, uma em associação com outra, ou em complementaridade.  
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Porém, habilidades como de falar sobre Matemática e de representar conceitos e procedi-

mentos não podem ser assumidas como algo natural ou que se desenvolve espontaneamente. É 

fundamental que seja realizado um trabalho intencional em sala de aula que priorize o desenvolvi-

mento dessas habilidades e, este deve ser dirigido e orientado pelo professor.  

A aprendizagem matemática, necessariamente, está inserida na organização das aulas e 

pode se dar nas mais variadas situações vivenciadas pelas crianças, em espaços e tempos diver-

sificados e nas trocas entre os grupos de crianças. A forma, como as crianças se manifestam, dá 

indícios do modo como elas pensam e sinaliza o que elas sabem. Como afirma D’Ambrosio (1989, 

p. 16), “são as interpretações dos alunos que constituem o se saber matemática ‘de fato’”. Ou seja, 

não é o que elas fazem que denunciam o que elas sabem, mas como elas pensam para fazer isso 

ou aquilo; suas interpretações. 

Se a intenção for que as crianças, por meio da Matemática, desenvolvam sua capacidade 

de agir e pensar, a exigência de memorização de regras e repetição de procedimentos precisam 

dar espaço para as tarefas que proporcionam o aprimoramento dessas duas capacidades, além do 

poder de argumentação. Assim, aquela aula de Matemática tipicamente expositiva, na qual os con-

ceitos matemáticos são tratados como um conjunto de regras, conferindo à criança o papel de 

apenas segui-las, precisam ser substituídas por aulas nas quais tais conceitos são construídos 

pelas crianças por meio de situações que estimulem sua curiosidade matemática. Não basta que 

elas se envolvam com situações de investigação, exploração e descobrimento, é necessário que 

as crianças analisem tais situações, que questionem os aspectos que a permeiam, que criem es-

tratégias de resoluções, que testem suas soluções, que comuniquem os procedimentos realizados 

e que argumentem acerca dos resultados encontrados. 

Ao final dos anos iniciais do Ensino Fundamental, portanto, é desejado que a criança saiba 

ler, escrever, pensar, agir acerca de ideias matemáticas em decorrência de um ensino pautado em 

um processo de letramento e alfabetização matemática. Essa concepção de ensino sugere que o 

professor promova tarefas que favoreçam com que as crianças observem, classifiquem, comparem, 

relacionem, representem, localizem, realizem medições e contagens e, ao mesmo tempo, apren-

dam a expor e a registrar seu raciocínio e suas ações.  

É o aprendizado dirigido que transforma e permite que o espaço escolar se torne um am-

biente que prime pelo aprendizado sob uma perspectiva qualitativa, no qual as crianças são enco-

rajadas a desenvolver o conhecimento matemático por meio de questionamentos, de dúvidas, de 

percepções. São crianças com essas características que se requer ao término dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

A MATEMÁTICA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

O reconhecimento de que Matemática contribui para a formação do aluno é algo consen-

sual nos diálogos, no âmbito da Educação Matemática, que concentram aspectos relacionados à 

Matemática no contexto escolar. Contudo, tal contribuição somente pode ser efetivada quando se 

tem a preocupação em ensinar matemática em uma perspectiva que considera o aluno como sujeito 

ativo no processo educativo.  

Sendo assim, estas diretrizes curriculares abarcam algumas práticas pedagógicas que co-

locam o aluno como o centro do processo educativo, indicando que é possível ensinar Matemática 

a partir de uma dinâmica que exige do aluno muito mais que saber resolver exercícios ou aplicar 
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algoritmos. É defendida a ideia de que o ensino de Matemática pode se dar em um processo de 

interpretação, investigação e comunicação, em um movimento reflexivo sobre o aluno que se quer 

formar e, o qual permeará a prática docente. O fato é que pretender a formação de um aluno para 

o exercício pleno de sua cidadania, demanda dos professores outros olhares para o ensino de 

Matemática, outras práticas. 

Há tempos tem se discutido, a partir das reformas educacionais nas mais variadas instân-

cias (nacional, estadual, municipal), que a Matemática, ou o ensino dessa disciplina, não tem aten-

dido às políticas de inclusão de todos na escola, ao direito do aluno à aprendizagem e ao desen-

volvimento, à formação de um cidadão autônomo e crítico. Também, os resultados nas avaliações 

(nacionais ou internacionais), de modo geral, têm sinalizado que muito pouco de Matemática os 

alunos têm aprendido, ou ainda, que é emergente promover discussões que focalizam o ensino e 

a aprendizagem em Matemática. Como uma possibilidade de provocar um pensar acerca dessas 

indicações, podemos nos perguntar: que ações precisam ser empreendidas nas aulas de matemá-

tica a fim de que essa disciplina favoreça o desenvolvimento e a formação dos alunos? 

Dado que o público de alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental é diverso e hetero-

gêneo, essas novas ações, que têm se mostrado necessárias para garantir um ensino com quali-

dade, engloba conhecimentos disciplinares que serão aprendidos, os comportamentos que serão 

construídos frente às tarefas propostas para viabilizar – e qualificar – esse aprendizado, os modos 

de fazer e de pensar matematicamente que serão desenvolvidos no solucionar dessas tarefas.  

Neste sentido, este documento considera o aluno como sujeito ativo no processo de sua 

aprendizagem matemática, mediado por ações pedagógicas fundamentadas nas dimensões do in-

quiry, da reflexão, da comunicação e da colaboração.  Compreende-se o inquiry, como as ações 

intencionais do professor que provocam e promovem a interação entre o que é e o que não é 

conhecido; a reflexão, como o ato de pensar e repensar, validando ou não as conjecturas iniciais e 

formulando novas ideias;  a comunicação, apoiada na interação social oportuniza expressar ideias, 

compartilhar e produzir conhecimento matemático; e a colaboração, como aquela que articula as 

demais dimensões, permitindo o desenvolvimento individual e coletivo dos alunos (DEWEY, 1938; 

SIERPINSKA, 1998; BISHOP; GOFFREE, 1986; MENEZES; OLIVEIRA; CANAVARRO, 2011; 

BASNIAK; ESTEVAM, 2018; 2019; DONEDA DE OLIVERIA; BASNIAK, 2021). O termo tarefas é 

assumido nesse documento como toda e qualquer tarefa que permite atividade investigativa, anco-

rada nas quatro dimensões citadas anteriormente. Segundo Ponte (2005) uma tarefa pode ser de-

finida como aberta, quando apresenta algum tipo de indeterminação, ou naquilo que é dado ou 

naquilo que é pedido, ou ainda nas duas coisas; ou fechada, se apresenta explicitamente aquilo 

que é pedido e aquilo que é dado. Uma tarefa exploratória pode oferecer desafio reduzido tendo 

característica mais aberta, sendo definida pela alta demanda cognitiva necessária para resolvê-la 

(PONTE, 2005). 

Caracterização de ensino revela a concepção do que consideramos ser aprender matemá-

tica e muito se distancia da concepção que apoia o aprender matemática em um processo de trans-

missão de conhecimento, na qual o professor passa para o quadro negro aquilo que ele julga im-

portante e o aluno, por sua vez, copia da lousa para o seu caderno e, em seguida, resolve exercícios 

a ele propostos, que nada mais são do que uma repetição/aplicação de um modelo de solução 

apresentado pelo professor. 

Um ensino de Matemática pautado em tarefas desafiadoras permitirá ao professor a explo-

ração de conceitos e procedimentos matemáticos em diferentes níveis de compreensão (desde o 

trabalho com situações que envolvam aspectos mais concretos até aquelas que exigem dos alunos 

raciocínios mais abstratos). Ao mesmo tempo, abre possibilidade para os alunos debaterem e re-

fletirem sobre seus conhecimentos e pode levá-los a confrontarem e a construírem atitudes e com-

portamentos, alicerçados em conceitos matemáticos, que compõem sua formação.  
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A qualidade do debate promovido nas aulas de Matemática a partir de tarefas pode ser um 

diferencial para o combate ao preconceito e à discriminação, para o reconhecimento dos direitos e 

deveres dos alunos frente à sociedade, para a valorização das diversas manifestações culturais, 

para o discernimento entre o possível e o necessário, para o entendimento de questões relaciona-

das à sexualidade, à violência, enfim, para a promoção da autonomia, criatividade e criticidade. 

As interpretações do aluno e a sua leitura de mundo precisam ultrapassar a necessidade 

da presença de números, símbolos e estruturas matemáticas em uma informação. Textos de natu-

rezas diversas podem requerem dos alunos mobilização de conhecimentos matemáticos para a 

sua compreensão. Em muitos textos, a estrutura organizacional das informações, a linha argumen-

tativa, o vocabulário empregado e outros elementos presentes pressupõem estratégias de leitura 

que se valem do conhecimento matemático e que, portanto, podem ser tomadas como objeto de 

estudo e reflexão nas aulas de Matemática. Como destaca D’Ambrosio (1989), as interpretações 

dos alunos revelam seus conhecimentos matemáticos e trazem à tona que um ensino pautado em 

um processo de pesquisa permite e incentiva a criatividade deles.  

Um ensino nessa perspectiva requer do professor esforço em relação à realização de so-

cialização das respostas dos alunos, do tratamento dado aos erros deles e de sistematizações dos 

conceitos matemáticos envolvidos. Nesse esforço, a compreensão e articulação dos conceitos ma-

temáticos podem acontecer de forma natural e também provocar a apropriação da linguagem ma-

temática, bem como uma integração entre conceitos, já que todos esses aspectos são processos 

contínuos e indissociáveis.  

O momento da socialização precisa se configurar em um espaço para os alunos explana-

rem suas resoluções, podendo ficar subjacente todas as iniciativas, dificuldades, insights vivencia-

dos por eles na busca por uma solução para a situação em estudo. Para que esse momento seja 

rico é necessário o professor evidenciar que o que mais importa não é a resposta correta, mas a 

sequência de pensamentos que conduziu a tal resposta. Assumindo esse encaminhamento o pro-

fessor pode viabilizar que todos se sintam confortáveis para apresentar suas resoluções e pode 

estimular nos alunos sensibilidade em relação à opinião do outro, provocando-os a pensar que o 

respeito entre as pessoas é o que move o crescimento de todos os envolvidos e que a aprendiza-

gem é um processo que pode se dar no coletivo.  

No fazer do aluno o erro também merece um olhar diferenciado. Ele deve ser entendido 

como algo natural, algo que pode acontecer em sala de aula e que, inclusive, precisa ser conside-

rado para, a partir dele, se chegar à aprendizagem. Como sugere D’Ambrosio (1989, p. 17), “é a 

partir do estudo dos erros cometidos pelos alunos que poderemos compreender as interpretações 

por eles desenvolvidas”. Ou seja, o erro precisa ser educativo; servir como um meio para a reflexão, 

para a aprendizagem. Preferível o erro resultante de um processo de pensamento que uma res-

posta correta emitida ao acaso ou quando o aluno não é capaz de justificar o porquê da resolução 

apresentada. 

Por sua vez, no processo de sistematização, o professor tem a responsabilidade de forma-

lizar os conceitos matemáticos, recorrendo às reflexões que promoveu entre os alunos no momento 

da socialização. A sistematização das estruturas matemáticas incitadas nas apresentações das 

respostas dos alunos é fundamental para que o aluno possa estabelecer relações entre seus co-

nhecimentos e aqueles que foram intencionalmente planejados pelo professor em decorrência da 

situação de aprendizagem por ele proposta e aprender sobre os conceitos/procedimentos matemá-

ticos em estudo (CYRINO, 2016). Este é o momento em que o professore deve explorar os conhe-

cimentos construídos pelos alunos, resgatando dúvidas, estratégias, registros e procedimentos 

apresentados nas diferentes resoluções expressas pelos alunos, e estabelecer uma estrutura or-

ganizada para o encadeamento dos conceitos e ideias matemáticas que planejou trabalhar ou que 

surgiram nessas diferentes resoluções, tendo em conta o potencial dos diferentes tipos de estraté-

gias e procedimentos validados pelos alunos que apresentaram tais resoluções.  
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O professor deve se valer da sistematização para comparar as definições dadas pelos alu-

nos com aquelas institucionalizadas, presentes nos livros didáticos e promover o reconhecimento 

da importância das regras ou generalizações como possibilidade de integração deste novo conhe-

cimento em outros contextos e/ou situações. A sistematização também cumpre a função de articular 

os conceitos anteriormente estudados, fazendo com que as aprendizagens anteriores sejam reto-

madas e relacionadas com as atuais.  

A proposição de tarefas pode variar entre o trabalho individual, em duplas ou em trios, já 

que essa variação nas aulas possibilita o atendimento à heterogeneidade dos alunos. Porém, há 

que se considerar que a constituição desses grupos precisa estar, em alguns momentos, baseada 

em critérios definidos pelo professor ou carregada de intencionalidades que podem ser socializadas 

com os alunos. Desse modo, os alunos são convidados a compreender qual dinamicidade está por 

detrás do encaminhamento dessa ou daquela aula e opinar sobre ela, já que ele precisa assumir 

papel ativo no seu processo de ensino e aprendizagem.  

É fato que o trabalho com grupos de alunos demanda do professor construção coletiva de 

regras e combinados, para além de assegurar espaço para todos se expressarem e terem suas 

opiniões respeitadas. O investimento em organizar os alunos em grupo, embora trabalhoso, sugere 

que as possibilidades de ensino se ampliem e potencializa o atendimento aos alunos que apresen-

tam maiores dificuldades. Agrupar e reagrupar os alunos com base em diferentes critérios e em 

momentos variados imprime à aula dinamicidade interessante e favorece interação entre os alunos. 

Tudo que é proposto e realizado com os alunos, em grupo ou individualmente, deve servir 

de suporte para o uso do raciocínio lógico e a realização de trabalhos coerentes, com senso crítico 

e analítico da realidade que o cerca. A escola é o local que deve preparar o aluno para atuar no 

mundo e, para isso, precisa se valer de momentos que possibilitem a integração entre os diversos 

conhecimentos e a interação entre pessoas, valorizando princípios éticos, políticos e estéticos.  

 

Segundo a BNCC (BRASIL, 2018, p. 287) as competências específicas de Matemática 

para o Ensino Fundamental são:  

 
1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocu-

pações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que con-

tribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e constru-

ções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. 

2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir 

argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar 

no mundo. 

3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da 

Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do co-

nhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos 

matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. 

4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas 

práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações 

relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincen-

tes. 

5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, 

para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, vali-

dando estratégias e resultados. 

6. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imagina-

das, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sin-

tetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além 
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de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogra-

mas, e dados). 

7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, 

com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade 

de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 

8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planeja-

mento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções 

para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determi-

nada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. 

 

Visando essas competências, a BNCC (BRASIL, 2018) organiza o ensino de Matemática a 

partir de cinco unidades temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e Proba-

bilidade e Estatística, as quais guardam estreita relação com o desenvolvimento do pensamento 

numérico, algébrico e geométrico, do raciocínio proporcional, combinatório, estatístico e probabilís-

tico, da competência métrica, das conexões e integração dos conceitos matemáticos. 

Paralelamente a um trabalho que priorize o desenvolvimento dos pensamentos (numérico, 

algébrico e geométrico), dos raciocínios (proporcional, combinatório, estatístico e probabilístico) e 

da competência métrica é importante oportunizar aos alunos a conexão e integração dos conceitos 

matemáticos. Para tanto, é adequado propor tarefas que favoreçam essa conexão e integração, e 

que permitam comunicar ideias, seja na forma oral ou escrita e que argumentem sobre suas ideias 

ou conjecturas.  

Um ensino de Matemática focalizando as competências citadas e considerando um traba-

lho integrado e articulado entre os conceitos matemáticos têm potencial para promover o desenvol-

vimento da capacidade de respeito mútuo, uma vez que para argumentar sobre seu ponto de vista 

é necessário ouvir o que o outro tem a dizer. Ainda, a aprendizagem em Matemática, nessa pers-

pectiva, convida o aluno a assumir uma atitude ativa a todo o momento, provocando com que ele 

ressignifique os seus conhecimentos, já que lhe é dada oportunidade de observar, investigar, inter-

pretar, construir, modificar e relacionar suas ideias a partir do diálogo com outros alunos e com o 

professor. 

Logo, o ensino de Matemática é parte do desenvolvimento humano e por isso emerge a 

necessidade de o professor priorizar a construção do conhecimento pelo fazer e pensar do aluno. 

Daí o seu papel de mediador, orientador e incentivador da aprendizagem. Mediar, orientar e incen-

tivar é indicar caminhos, é fazer perguntas, é não aceitar o que não é bom, é sugerir procedimentos. 

Tais ações não se efetivam ao dar respostas prontas e acabadas aos alunos, tampouco ao aceitar 

qualquer coisa que o aluno faça. Ao assumir esse papel o professor não se livra de estudar, de se 

preparar para o exercício da função, ao contrário, tem o compromisso de não perder de vista os 

objetivos delineados aula a aula e de provocar sempre o aluno a refletir sobre aquilo que está 

aprendendo.  

Esse papel do professor delega a ele responsabilidades diversas e, inclusive, pode exigir 

dele ações que pouco foram frequentes em seu processo de formação. Isso, em certa medida, o 

desafia a (re)pensar sobre suas concepções de ensino, de aprendizagem e de Matemática, ao 

mesmo tempo em que o provoca a se “convencer de que seu objetivo principal no processo edu-

cacional é que os alunos tenham o maior aproveitamento possível, e que esse objetivo fica longe 

de ser atingido quando a meta do professor passa a ser cobrir a maior quantidade possível de 

matéria em aula” (D’AMBROSIO, 1989, p. 16). Também, o convida a lidar com o reflexo das trans-

formações sociais e econômicas para a/na formação dos alunos e a refletir sobre formas de agir 

quando situações adversas ao que se espera em uma aula acontecem e que, nem sempre, estão 

relacionadas ao ensino e à aprendizagem de conceitos matemáticos. Ser um professor nessa pers-

pectiva sugere uma atitude muito diferente daquela, por muitos assumida, de transmissor de 
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conceitos, carregada de regras, macetes e técnicas. Como expõe Imbernón (2010), o professor 

deve ser um profissional que participa ativa e criticamente no processo de formação do aluno e, 

nesse sentido, ser professor significa participar da emancipação das pessoas, ajudar as pessoas a 

se tornarem mais livres, mais conscientes, mais responsáveis, mais atuantes na sociedade.   

Entre os conhecimentos próprios do trabalho do professor que resulta em práticas que con-

duz os alunos à aprendizagem, destaca-se, segundo Nóvoa (2010), que ele deve ter conhecimento 

daquilo que ensina, ser sensível às demandas do ensino e assumir sua profissão como um com-

promisso social. Deixar de assumir um papel de transmissor para assumir um de mediador/orien-

tador/incentivador implica em ter que considerar que os alunos podem aprender mesmo que o pro-

fessor não se coloque no centro do processo de ensino. Ou seja, mesmo que o professor não siga 

a ordem de definição, exemplos e exercícios, os alunos podem compreender os conceitos a serem 

ensinados. Basta que nas aulas sejam propostas aos alunos tarefas na perspectiva assumida 

nessa proposta. Aulas com tais situações podem desmistificar a ideia de que aprendizagem de 

matemática se dá por um acúmulo de fórmulas e algoritmos. Ideia essa, como pontua D’Ambrosio 

(1989, p. 15) muito frequente: “nossos alunos acreditam que fazer matemática é seguir e aplicar 

regras. Regras essas que foram transmitidas pelo professor”.  

O desenvolvimento da autonomia, respeito, criatividade e criticidade do aluno perpassa 

pela liberdade de conjeturar, construir hipóteses, ler um texto, analisar situações diversas e tomar 

decisões; e depende, sobretudo, das atitudes do professor. Daí a importância das tarefas se faze-

rem presentas nas aulas de Matemática e do professor conduzir e monitorar as ações empreendi-

das pelos alunos. 

Nesse contexto é discutido na sequência cada uma das unidades temáticas propostas na 

BNCC, discutindo na sequência a concepção de avaliação adotados nesse documento, e, por fim, 

após as referências, um quadro identificando a unidade temática (UT), objeto do conhecimento, 

habilidade e critério de avaliação, visando elucidar o que merece destaque no ensino de matemá-

tica em cada um dos anos finais do Ensino Fundamental. 

 

 

NÚMEROS 

 

Em relação ao desenvolvimento do pensamento numérico, as aulas precisam ser organi-

zadas de forma a possibilitar que os alunos ampliem e construam significados para os números e 

operações a partir de tarefas desafiadoras. É indicado que estas tarefas considerem diferentes 

tipos de números e operações, exigindo dos alunos a identificação e utilização de diferentes repre-

sentações para esses números. O cálculo mental e a estimativa, bem como os arredondamentos, 

precisam ocupar lugar de destaque no ensino de matemática. Somente quando os alunos são ca-

pazes de compreender o significado que os números podem ter em cada contexto é que podemos 

inferir que eles desenvolveram seu pensamento numérico.  

Segundo a BNCC (BRASIL, 2018, p. 269) a expectativa é a de que os alunos resolvam 

problemas com números naturais, inteiros e racionais, envolvendo as operações fundamentais, 

com seus diferentes significados, e utilizando estratégias diversas, com compreensão dos proces-

sos neles envolvidos. Para que aprofundem a noção de número, é importante colocá-los diante de 

problemas, sobretudo os geométricos, nos quais os números racionais não são suficientes para 

resolvê-los, de modo que eles reconheçam a necessidade de outros números: os irracionais. Os 

alunos devem dominar também o cálculo de porcentagem, porcentagem de porcentagem, juros, 

descontos e acréscimos, incluindo o uso de tecnologias digitais. No tocante a esse tema, espera-

se que saibam reconhecer, comparar e ordenar números reais, com apoio da relação desses nú-

meros com pontos na reta numérica. Cabe ainda destacar que o desenvolvimento do pensamento 

numérico não se completa, evidentemente, apenas com objetos de estudos descritos na unidade 
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Números. Esse pensamento é ampliado e aprofundado quando se discutem situações que envol-

vem conteúdos das demais unidades temáticas: Álgebra, Geometria, Grandezas e medidas e Pro-

babilidade e Estatística.  

Essa unidade temática favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões cul-

turais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre as questões do consumo, traba-

lho e dinheiro.  

Podem ser utilizados recursos digitais (jogos eletrônicos, sites educacionais) materiais con-

cretos, como ábaco, jogos, fichas coloridas, material dourado, vídeos, histórias, imagens, panfletos, 

jornais, revistas.  

 

 

ÁLGEBRA  

 
Para o desenvolvimento do pensamento algébrico é preciso valorizar tarefas que exijam 

dos alunos a procura por regularidades e padrões, ou ainda, que requerem deles a tradução de tais 

situações para uma linguagem matemática.  A interpretação das expressões algébricas, igualdades 

e desigualdades cria meios para que os alunos compreendam o que elas significam a partir das 

estruturas matemáticas presentes, o que favorece a resolução de equações, inequações, sistemas 

de equações. 

Segundo a BNCC (BRASIL, 2018, p. 270-271) no Ensino Fundamental – Anos Finais, os 

estudos de Álgebra retomam, aprofundam e ampliam o que foi trabalhado no Ensino Fundamental 

– Anos Iniciais. Nessa fase, os alunos devem compreender os diferentes significados das variáveis 

numéricas em estabelecer uma generalização de uma propriedade, investigar a regularidade de 

uma sequência numérica, indicar um valor desconhecido em uma sentença algébrica e estabelecer 

a variação entre duas grandezas. É necessário, portanto, que os alunos estabeleçam conexões 

entre variável e função e entre incógnita e equação. As técnicas de resolução de equações e ine-

quações, inclusive no plano cartesiano, devem ser desenvolvidas como uma maneira de represen-

tar e resolver determinados tipos de problema, e não como objetos de estudo em si mesmos.  

Outro aspecto a ser considerado é que a aprendizagem de Álgebra, como também aquelas 

relacionadas a Números, Geometria e Probabilidade e estatística, podem contribuir para o desen-

volvimento do pensamento computacional dos alunos, tendo em vista que eles precisam ser capa-

zes de traduzir uma situação dada em outras linguagens, como transformar situações-problema, 

apresentadas em língua materna, em fórmulas, tabelas e gráficos e vice-versa. Associado ao pen-

samento computacional, cumpre salientar a importância dos algoritmos, que podem ser objetos de 

estudo nas aulas de Matemática. Um algoritmo é uma sequência finita de procedimentos que per-

mite resolver um determinado problema. A linguagem algorítmica tem pontos em comum com a 

linguagem algébrica, sobretudo em relação ao conceito de variável. Outra habilidade relativa à ál-

gebra que mantém estreita relação com o pensamento computacional é a identificação de padrões 

para se estabelecer generalizações, propriedades e algoritmos. 

 

 

GEOMETRIA  

 
O desenvolvimento do pensamento geométrico pode acontecer a partir do trabalho com 

figuras espaciais ou tridimensionais. É importante que o aluno reconheça que as formas planas 

podem ser observadas nas figuras espaciais. O trabalho com as figuras espaciais pode se dar pela 

observação dessas figuras e da identificação de semelhanças e diferenças entre elas. Também é 

indicado a construção de representações planas das figuras espaciais como forma de poder visu-

alizá-las sob diferentes pontos de vista. O trabalho de compor, decompor, ampliar e reduzir figuras 
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geométricas planas favorece a compreensão dos elementos que as compõem e sugere olhar de 

forma ampla para essas figuras. Localizar pontos no plano cartesiano, possibilita o desenvolvimento 

do pensamento geométrico quando se leva em consideração o que varia e o que não varia em uma 

transformação geométrica, o que pode contribuir para o entendimento de conceitos de congruência 

e semelhança, que podem, inclusive, sugerir a apresentação de pequenas demonstrações (geo-

metria dedutiva). 

Seguindo a BNCC (BRASIL, 2018, p. 272-273) o ensino de Geometria precisa ser visto 

como consolidação e ampliação das aprendizagens realizadas. Devem ser enfatizadas tarefas que 

analisam e produzem transformações e ampliações/reduções de figuras geométricas planas, iden-

tificando seus elementos variantes e invariantes, de modo a desenvolver os conceitos de congruên-

cia e semelhança.  

Os alunos devem ser capazes de reconhecer as condições necessárias e suficientes para 

obter triângulos congruentes ou semelhantes e que saibam aplicar esse conhecimento para realizar 

demonstrações simples, contribuindo para a formação de um tipo de raciocínio importante para a 

Matemática, o raciocínio hipotético-dedutivo. A aproximação da Álgebra com a Geometria, deve 

dar-se desde o início do estudo do plano cartesiano, por meio da geometria analítica. As atividades 

envolvendo a ideia de coordenadas, já iniciadas no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, podem ser 

ampliadas para o contexto das representações no plano cartesiano, como a representação de sis-

temas de equações do 1º grau, articulando, para isso, conhecimentos decorrentes da ampliação 

dos conjuntos numéricos e de suas representações na reta numérica.  

Assim, a Geometria não pode ficar reduzida a mera aplicação de fórmulas de cálculo de 

área e de volume nem a aplicações numéricas imediatas de teoremas sobre relações de proporci-

onalidade em situações relativas a feixes de retas paralelas cortadas por retas secantes ou do 

teorema de Pitágoras.  

 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

 
A valorização do desenvolvimento da competência métrica pode acontecer em um contexto 

que exige do aluno a utilização de instrumentos de medida adequados a cada objeto que se pre-

tende medir. Partindo da ideia de que para medir é necessário comparar, é possibilitada ao aluno 

uma compreensão acerca das unidades de medidas quando eles são convidados a medir objetos 

variados e/ou estimar a medida de tais objetos. Um estudo acerca de área, perímetro e volume 

pautado nas noções de medida favorece a compreensão do que cada um desses conceitos significa 

e em qual dimensão são medidos.  

Segundo a BNCC (BRASIL, 2018, p. 273-274) no Ensino Fundamental – Anos Finais, a 

expectativa é a de que os alunos reconheçam comprimento, perímetro, área, volume e abertura de 

ângulo como grandezas associadas a figuras geométricas e que consigam resolver problemas en-

volvendo essas grandezas com o uso de unidades de medida padronizadas mais usuais. Além 

disso, espera-se que estabeleçam e utilizem relações entre essas grandezas e entre elas e gran-

dezas não geométricas, para estudar grandezas derivadas como densidade, velocidade, energia, 

potência, entre outras.  

Nessa fase da escolaridade, os alunos devem determinar expressões de cálculo de áreas 

de quadriláteros, triângulos e círculos, e as de volumes de prismas e de cilindros. Outro ponto a ser 

destacado refere-se à introdução de medidas de capacidade de armazenamento de computadores 

como grandeza associada a demandas da sociedade moderna. Nesse caso, é importante destacar 

o fato de que os prefixos utilizados para byte (quilo, mega, giga) não estão associados ao sistema 

de numeração decimal, de base 10, pois um quilobyte, por exemplo, corresponde a 1024 bytes, e 

não a 1000 bytes. 
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Especialmente em escolas do campo, deve-se dar atenção também às unidades de medida 

agrárias. 

 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

 
O desenvolvimento do raciocínio proporcional pode ser iniciado pela observação da varia-

ção entre grandezas e pelo estabelecimento de relações entre elas. Esse raciocínio mobiliza as-

pectos quantitativos e qualitativos do conhecimento, como a capacidade de pensar em grandezas 

numéricas em termos relativos, de conceber a razão como uma relação constante (mesmo com a 

covariação das quantidades que a produzem), de identificar situações em que grandezas numéri-

cas relacionam-se de forma multiplicativa e não aditiva e de interpretar, relacionar e analisar de 

forma consciente essas grandezas e os resultados numéricos encontrados em problemas resolvi-

dos, avaliando a pertinência desses valores, sua dimensão e significado no contexto dos proble-

mas, além de identificar e distinguir situações que envolvem relações diretamente/inversamente 

proporcionais, daquelas que não apresentam tais tipos de relações multiplicativas (LESH, POST, 

BEHR, 1988). Ter o raciocínio proporcional desenvolvido é um bom indicador de que o aluno com-

preende o significado dos números racionais e os conceitos multiplicativos a eles relacionados. 

O raciocínio combinatório pode ser trabalhado tomando como princípio a análise de quais 

e quantas são as possibilidades de algo ocorrer ou por meio da análise e/ou formação de agrupa-

mentos. A resolução de problemas que contém a ideia de possibilidades contribui para uma análise 

cuidadosa acerca da ocorrência ou não de dado evento, uma vez que é necessário considerar o 

contexto do problema, e sugere também o desenvolvimento da capacidade de comunicação e ar-

gumentação com base em conceitos diversos, sobretudo, matemáticos. Já a análise e/ou formação 

de agrupamentos, permite ao aluno compreender, e às vezes, simular, o conjunto de possibilidades 

da ocorrência de determinado evento por meio do princípio aditivo ou do princípio multiplicativo. 

O desenvolvimento do raciocínio estatístico e probabilístico, por sua vez, pode se dar em 

um cenário de coleta, organização e análise de informações. O uso de tabela e gráficos para apre-

sentar informações favorece o desenvolvimento desse tipo de raciocínio, bem como sugere olhar 

para tais informações a partir de uma representação matemática. A interpretação de gráficos pode 

sinalizar a ideia de probabilidade e, nesse sentido, é criado um espaço para discutir sobre dados 

estatísticos e direcionar o estudo do conceito de probabilidades. 

Segundo a BNCC (BRASIL, 2018, p. 275) No Ensino Fundamental – Anos Finais, a expec-

tativa é que os alunos saibam planejar e construir relatórios de pesquisas estatísticas descritivas, 

incluindo medidas de tendência central e construção de tabelas e diversos tipos de gráfico. Esse 

planejamento inclui a definição de questões relevantes e da população a ser pesquisada, a decisão 

sobre a necessidade ou não de usar amostra e, quando for o caso, a seleção de seus elementos 

por meio de uma adequada técnica de amostragem. Cumpre destacar que os critérios de organi-

zação das habilidades na BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais se 

relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo pos-

sível (dentre outros). Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo 

obrigatório para o desenho dos currículos. Essa divisão em unidades temáticas serve tão somente 

para facilitar a compreensão dos conjuntos de habilidades e de como eles se inter-relacionam. Na 

elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas, devem ser enfatizadas as articulações das 

habilidades com as de outras áreas do conhecimento, entre as unidades temáticas e no interior de 

cada uma delas.  

Na definição das habilidades, a progressão ano a ano se baseia na compreensão e utiliza-

ção de novas ferramentas e também na complexidade das situações-problema propostas, cuja re-

solução exige a execução de mais etapas ou noções de unidades temáticas distintas.  
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Os problemas de contagem, por exemplo, devem, inicialmente, estar restritos àquelas cujas 

soluções podem ser obtidas pela descrição de todos os casos possíveis, mediante a utilização de 

esquemas ou diagramas, e, posteriormente, àqueles cuja resolução depende da aplicação dos 

princípios multiplicativo e aditivo. Outro exemplo é o da resolução de problemas envolvendo as 

operações fundamentais, utilizando ou não a linguagem algébrica. 

 

 

 

A AVALIAÇÃO NESSA PERSPECTIVA DE ENSINO DE MATEMÁTICA 

 
A educação vem passando por diversas transformações quanto à prática letiva e dentro 

deste contexto a avaliação também muda seu papel. A ocorrência de mudanças quanto aos obje-

tivos para o Ensino Fundamental, na maneira de conceber a aprendizagem, na interpretação e na 

abordagem dos conceitos matemáticos, implica repensar sobre as finalidades da avaliação, sobre 

o que e como se avalia, num trabalho que inclui uma variedade de tarefas. 

O debate acerca do entendimento do que é avaliação e como avaliar é algo que pode su-

gerir olhar para o ensino e a aprendizagem de Matemática sob uma ótica multifacetada.  Ainda, o 

reconhecimento de que a avaliação revela informações não somente sobre o aluno, mas, sobre-

tudo, sobre o trabalho do professor, direciona o olhar para a avaliação em uma perspectiva que a 

considera como parte do processo de ensino e de aprendizagem da Matemática. Porém, como é 

ressaltado por Luckesi (2002), historicamente a avaliação não vem compondo esse processo por-

que as práticas avaliativas, de modo geral, têm sido marcadas muito mais pela pedagogia do exame 

que pela pedagogia do ensino e da aprendizagem. 

No contexto dessa proposta a avalição é tão fundamental como as práticas realizadas nas 

aulas de Matemática e pode sugerir uma análise acerca do trabalho realizado pelo professor e a 

qualidade de estudo vivenciada pelos alunos. Isso revela que o foco da avaliação não é o aluno, 

seu desempenho cognitivo e o acúmulo de conteúdos, mas deve estar no modo como ele se apro-

priou de determinado conceito ou se ainda lhe falta saber algo. 

Nessa perspectiva a avaliação é um meio educativo e tem objetivo formativo, tendo como 

foco a aprendizagem do aluno e não a avaliação em si mesma. É chamada de formativa, segundo 

Carvalho, Pires e Gomes (2009, p. 202), “porque sua função principal é contribuir para uma boa 

regulação da prática de ensino. Desse modo, é contínua e levanta informações indispensáveis à 

regulação do processo de ensino e aprendizagem”. Essas autoras complementam que “a avaliação 

formativa tem, antes de tudo, uma finalidade pedagógica” (p. 203). 

Em uma avalição formativa o aluno também possui papel ativo no processo de sua forma-

ção, uma vez que a avaliação não é nem o objetivo, nem o fim desse processo, e a relevância das 

tarefas não depende das possibilidades de avaliação imediata. Nessa denominação a avaliação 

tem como característica gerar novas oportunidades de aprendizagem e fornecer dados essenciais 

para o professor e para o aluno. Ou seja, assume a função de reguladora e orientadora durante o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, a avaliação tem caráter formativo na medida em que cabe a ela subsidiar o trabalho 

pedagógico e redirecionar o processo de ensino e aprendizagem para sanar dificuldades. Nesse 

sentido, a avaliação torna-se um processo fundamental para repensar e reformular os métodos, 

procedimentos e estratégias de ensino, visando à aprendizagem dos alunos. Abrantes (1994, p.15) 

esclarece que a “finalidade da avaliação é proporcionar aos alunos novas oportunidades para 

aprender e possibilitar ao professor refletir sobre seu próprio trabalho, bem como fornecer dados 

sobre as dificuldades de cada aluno”.  

Olhar a avalição nesse formato é desconsiderar o seu caráter classificatório, já que nessa 

ótica ela é entendida como processo de acompanhamento e compreensão dos avanços, limitações 
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e dificuldades dos alunos. Se os resultados da avaliação não forem satisfatórios é preciso buscar 

as causas, que podem estar nos objetivos do próprio instrumento de avaliação, na metodologia de 

ensino ou nos materiais instrucionais. Por instrumento de avaliação consideramos todos os meca-

nismos usados para recolha de informações dos conhecimentos dos alunos: avaliações escritas ou 

orais, trabalhos individuais ou em grupos, a realização de tarefas em casa e em sala, auto avaliação 

como reflexão pessoal do seu desempenho numa dimensão coletiva e colaborativa da turma e se 

necessário, a intervenção do professor. 

Se valer da avaliação como algo punitivo ou para ajuizar valores não conduz a uma prática 

que vê o aluno como sujeito aprendente, pelo contrário, evidencia as dificuldades apresentadas e 

os erros dos alunos. É preciso pensar a avaliação como um meio de (re)orientar a ação pedagógica 

do professor e de considerar tais dificuldades e erros dos alunos como possibilidade de aprendiza-

gem. Cada erro tem sua lógica e sinaliza para o professor como o aluno está aprendendo e o que 

ainda lhe falta saber. 

Cabe destacar que para a avaliação cumprir o seu papel formativo é necessária a utilização 

de diferentes instrumentos de avaliação. Além disso, é essencial o professor fazer uso da observa-

ção criteriosa ao longo das aulas para identificar as dificuldades dos alunos e criar diferentes opor-

tunidades para que possam expressar seus conhecimentos e modos de pensar. A variação desses 

instrumentos nas práticas avaliativas associada à observação criteriosa do professor pode indicar 

a qualidade com que o aluno compreendeu determinado conceito, uma vez que variando o instru-

mento, varia-se também o modo como o aluno é convidado a se expressar acerca de tal conceito. 

Assim, a avaliação deve se fazer presente ao longo do processo de ensino e de aprendi-

zagem de Matemática ancorada em encaminhamentos metodológicos que possibilitam a interpre-

tação, que considerem os fazeres dos alunos refletidos nos registros por eles apresentados e a 

compreensão conceitual por eles alcançada. A fim de que isso aconteça, é necessário o professor 

estabelecer critérios de avaliação e tê-los claro. Somente com base em critérios ele poderá analisar 

os resultados e (re)pensar em intervenções para colaborar com a aprendizagem do aluno.  

A busca por indícios sobre o desempenho dos alunos nas avaliações requer que o profes-

sor tenha claro os critérios avaliativos e o uso que fará desses indícios. Nesse momento, a análise 

do erro pode ser uma pista interessante e eficaz. Na aprendizagem escolar, sobretudo na matemá-

tica, o erro é inevitável e, muitas vezes, pode ser interpretado como um caminho para buscar o 

acerto e possibilitar outros meios para que o ensino e aprendizagem ocorram.  

Daí que o feedback da avaliação se revela um momento oportuno para mostrar ao aluno 

onde, como e por que ele cometeu determinado erro e o ajuda a superar lacunas de aprendizagem 

e equívocos na compreensão dos conceitos. 
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2.9.2 QUADRO ORGANIZADOR MATEMÁTICA: 1º ANO 

MATEMÁTICA - 1º ANO 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS 
DE 

CONHEC. 

 
HABILIDADES 

CRITÉRIOS 
DE 

AVALIAÇÃO 

NÚMEROS Contagem de ro-
tina  
Contagem as-
cendente e des-
cendente 
Reconhecimento 
de números no 
contexto diário: 
indicação de 
quantidades, in-
dicação de or-
dem ou indica-
ção de código 
para a organiza-
ção de informa-
ções. 

(EF01MA01)   Utilizar números naturais 
como indicador de quantidade ou de or-
dem em diferentes situações cotidianas e 
reconhecer situações em que os números 
não indicam contagem nem ordem, mas 
sim código de identificação. 

Avaliar se o estudante 
utiliza números natu-
rais como indicador 
de quantidade ou de 
ordem em diferentes 
situações cotidianas e 
reconhecer situações 
em que os números 
não indicam conta-
gem nem ordem, mas 
sim código de identifi-
cação. 

 
Quantificação 
de elementos de 
uma coleção: 
estimativas, 
contagem um a 
um, pareamento 
ou outros agru-
pamentos e 
comparação.  

 
(EF01MA02) Contar de maneira exata ou 
aproximada, utilizando diferentes estraté-
gias como o pareamento e outros agrupa-
mentos. 

 
Avaliar se o estudante 
conta de maneira 
exata ou aproximada, 
utilizando diferentes 
estratégias. 

(EF01MA03) Estimar e comparar quanti-
dades de objetos de dois conjuntos (em 
torno de 20 elementos), por estimativa 
e/ou por correspondência (um a um, dois 
a dois) para indicar “tem mais”, “tem me-
nos” ou “tem a mesma quantidade”. 

Avaliar se o estudante 
estima e compara 
quantidades de obje-
tos de dois conjuntos 
(em torno de 20 ele-
mentos), por estima-
tiva e/ou por corres-
pondência (um a um, 
dois a dois). 

Leitura, escrita e 
comparação de 
números natu-
rais (até 100) 
Reta numérica. 

(EF01MA04) Contar a quantidade de ob-
jetos de coleções até 100 unidades e 
apresentar o resultado por registros ver-
bais e simbólicos, em situações de seu in-
teresse, como jogos, brincadeiras, materi-
ais da sala de aula, entre outros. 

Avaliar se o estudante 
conta a quantidade de 
objetos de coleções 
até 100 unidades e 
apresenta o resultado 
por registros verbais e 
simbólicos. 

 
(EF01MA05) Comparar números naturais 
de até duas ordens em situações cotidia-
nas, com e sem suporte da reta numérica. 

 
Avaliar se o aluno (a) 
compara números na-
turais de até duas or-
dens em situações co-
tidianas, com e sem 
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suporte da reta numé-
rica. 
 

Construção de 
fatos básicos da 
adição 

(EF01MA06) Construir fatos básicos da 
adição e utilizá-los em procedimentos de 
cálculo para resolver problemas. 

Avaliar se o estudante 
constrói fatos básicos 
da adição e utilizá-los 
em procedimentos de 
cálculo para resolver 
problemas. 

 
Composição e 
decomposição 
de números na-
turais 

 
(EF01MA07) Compor e decompor número 
de até duas ordens, por meio de diferentes 
adições, com o suporte de material mani-
pulável, contribuindo para a compreensão 
de características do sistema de numera-
ção decimal e o desenvolvimento de es-
tratégias de cálculo. 

 
Avaliar se o estudante 
compõe e decompõe 
número de até duas 
ordens, por meio de 
diferentes adições. 

 
Problemas en-
volvendo dife-
rentes significa-
dos da adição e 
da subtração 
(juntar, acres-
centar, separar, 
retirar) 

(EF01MA08) Resolver e elaborar proble-
mas de adição e de subtração, envol-
vendo números de até dois algarismos, 
com os significados de juntar, acrescentar, 
separar e retirar, com o suporte de ima-
gens e/ou material manipulável, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais. 

 
Avaliar se o estudante 
resolve e elabora pro-
blemas de adição e de 
subtração, envol-
vendo números de até 
dois algarismos, com 
os significados de jun-
tar, acrescentar, se-
parar e retirar. 

SUGESTÕES 
DIDÁTICAS 

(SD) 

Apresentação dos numerais por meio de cartazes, banners ou tabelas, realizando 
a contagem dos números ascendente e descendente com os alunos; 
Contagem dos números, reconhecendo e identificando-os através do uso do ca-
lendário, identificando os dias, e assim também reconhecendo a ordem dos dias 
da semana e meses do ano; 
Contagem das quantidades relacionando os números a quantidades de alunos, 
separando entre meninas e meninos. 
Realizar atividades, utilizando materiais concretos como tampas de garrafa, canu-
dinhos, palitos de picolé, material dourado, ábaco, para auxiliá-los na compreen-
são da separação e quantificação dos elementos, conseguindo fazer a contagem, 
e realizar estimativas, agrupando, identificando e comparando os elementos; 
Atividades onde serão apresentados os números impressos, para que com o au-
xílio dos dedos, contornem o número percebendo o traçado dos mesmos; 
Cobrir os números, utilizando massinha de modelar; 
Cobrir os números naturais com bolinhas de papel crepom, ou pintura com tinta 
guache; 
Utilizar a caixa de areia, para fazer a criança treinar o traçado dos números; 
Realizar contagens em situações diversas em sala de aula; 
Utilizar jogos pedagógicos como a régua numérica, para trabalhar a noção da se-
quência dos números; 
Utilização de materiais concretos como palitos de picolé, canudinhos, ou material 
dourado, para compreenderem os processos da adição; 
Elaborar com os alunos situações problemas, trabalhando a noção de adição, com 
ideias sugeridas e construídas por eles mesmos. 
Por meio da utilização do ábaco e do material dourado; 
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Registros individuais de acordo com a escolha de cada aluno, utilizando de forma 
pictórica; 
Utilização de jogos pedagógicos que desenvolvam essas habilidades; 
Utilizar materiais concretos como: palitos de picolé, canudinhos, material dourado, 
etc.), para auxiliar na compreensão de juntar e separar. 

ÁLGEBRA Padrões figurais 
e numéricos: in-
vestigação de 
regularidades 
ou padrões em 
sequências 

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos 
familiares ou representações por figuras, 
por meio de atributos, tais como cor, forma 
e medida. 

Avaliar se o estudante 
organiza e ordena ob-
jetos familiares ou re-
presentações por fi-
guras, por meio de 
atributos. 

 
Sequências re-
cursivas: obser-
vação de regras 
usadas utiliza-
das em seria-
ções numéricas 
(mais 1, mais 2, 
menos 1, menos 
2, por exemplo)  

  
(EF01MA10) Descrever, após o reconhe-
cimento e a explicitação de um padrão (ou 
regularidade), os elementos ausentes em 
sequências recursivas de números natu-
rais, objetos ou figuras. 

 
Avaliar se o estudante 
descreve, após o re-
conhecimento e a ex-
plicitação de um pa-
drão (ou regulari-
dade). 

SD Utilização de peças de encaixar e montar, para trabalhar as cores e as formas. 
Por meio de brincadeiras propostas em grupos, realizar os agrupamentos e sepa-
rações de objetos de acordo com o que for solicitado. 

GEOMETRIA  Localização de 
objetos e de 
pessoas no es-
paço, utilizando 
diversos pontos 
de referência e 
vocabulário 
apropriado 

(EF01MA11) Descrever a localização de 
pessoas e de objetos no espaço em rela-
ção à sua própria posição, utilizando ter-
mos como à direita, à esquerda, em frente, 
atrás. 

Avaliar se o estudante 
descreve a localiza-
ção de pessoas e de 
objetos no espaço em 
relação à sua própria 
posição. 
 

(EF01MA12) Descrever a localização de 
pessoas e de objetos no espaço segundo 
um dado ponto de referência, compreen-
dendo que, para a utilização de termos 
que se referem à posição, como direita, 
esquerda, em cima, em baixo, é necessá-
rio explicitar-se o referencial. 

Avaliar se o estudante 
descreve a localiza-
ção de pessoas e de 
objetos no espaço se-
gundo um dado ponto 
de referência. 

 
Figuras geomé-
tricas espaciais: 
reconhecimento 
e relações com 
objetos familia-
res do mundo fí-
sico 

 
(EF01MA13) Relacionar figuras geométri-
cas espaciais (cones, cilindros, esferas e 
blocos retangulares) a objetos familiares 
do mundo físico. 

 
Avaliar se o estudante 
relaciona figuras geo-
métricas espaciais 
(cones, cilindros, es-
feras e blocos retan-
gulares) a objetos fa-
miliares do mundo fí-
sico. 

(EF01MA14) Identificar e nomear figuras 
planas (círculo, quadrado, retângulo e tri-
ângulo) em desenhos apresentados em 

Avaliar se o estudante 
identifica e nomeia a 
figuras planas 
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diferentes disposições ou em contornos 
de faces de sólidos geométricos. 

(círculo, quadrado, re-
tângulo e triângulo). 

SD Por meio de desenhos, croquis e mapas, demonstrando a localização através da 
lateralidade de cada ponto de referência; 
Brincadeiras utilizando a rosa dos ventos; 
Através de músicas e brincadeiras para trabalhar a lateralidade, e pontos de refe-
rências; 
Utilização dos blocos lógicos, para identificação das cores e formas geométricas; 
Utilização do Tangram; 
Pinturas e colagens nas formas geométricas; 
Brincadeiras de localização das formas geométricas dentro da sala; 
Músicas. 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Medidas de 
comprimento, 
massa e capaci-
dade: compara-
ções e unidades 
de medida não 
convencionais. 

(EF01MA15) Comparar comprimentos, 
capacidades ou massas, utilizando termos 
como mais alto, mais baixo, mais com-
prido, mais curto, mais grosso, mais fino, 
mais largo, mais pesado, mais leve, cabe 
mais, cabe menos, entre outros, para or-
denar objetos de uso cotidiano. 

Avaliar se o estudante 
compara comprimen-
tos, capacidades ou 
massas. 
 
 

 
Medidas de 
tempo: unidades 
de medida de 
tempo, suas re-
lações e o uso 
do calendário. 

 
(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal 
ou não verbal sequência de acontecimen-
tos relativos a um dia, utilizando, quando 
possível, os horários dos eventos. 

 
Avaliar se o estudante 
relata em linguagem 
verbal ou não verbal 
sequência de aconte-
cimentos relativos a 
um dia. 

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar pe-
ríodos do dia, dias da semana e meses do 
ano, utilizando calendário, quando neces-
sário. 

Avaliar se o estudante 
reconhece e relaciona 
períodos do dia, dias 
da semana e meses 
do ano. 

(EF01MA18) Produzir a escrita de uma 
data, apresentando o dia, o mês e o ano, 
e indicar o dia da semana de uma data, 
consultando calendários. 

Avaliar se o estudante 
produz a escrita de 
uma data, apresen-
tando o dia, o mês e o 
ano, e indicar o dia da 
semana de uma data, 
consultando calendá-
rios. 

 
Sistema mone-
tário brasileiro: 
reconhecimento 
de cédulas e 
moedas. 

 
(EF01MA19) Reconhecer e relacionar va-
lores de moedas e cédulas do sistema mo-
netário brasileiro para resolver situações 
simples do cotidiano do estudante. 

 
Avaliar se o estudante 
reconhece e relaciona 
valores de moedas e 
cédulas do sistema 
monetário brasileiro. 

SD Propor que os estudantes realizem as medidas em sala de aula de alguns objetos 
da forma não convencional, utilizando –se de palmos, pés, barbantes, etc.; 
Propor a produção de uma receita, trabalhando as noções das medidas de massas 
e capacidades, aprendendo a diferenciar pesos e unidades medidas 
Uso diário do calendário; 



 

689 
 

 

Utilização do relógio; 
Propor a brincadeira do mercadinho; 
Utilização dos panfletos; 
Reconhecimento das cédulas e moedas, através de um jogo da memória. 

PROBABILI-
DADE E ES-
TATÍSTICA  

Noção de acaso (EF01MA20) Classificar eventos envol-
vendo o acaso, tais como “acontecerá 
com certeza”, “talvez aconteça” e “é im-
possível acontecer”, em situações do coti-
diano. 

Avaliar se o estudante 
classifica eventos en-
volvendo o acaso. 

 
Leitura de tabe-
las e de gráficos 
de colunas sim-
ples 

 
(EF01MA21) Ler dados expressos em ta-
belas e em gráficos de colunas simples. 

 
Avaliar se o estudante 
lê dados expressos 
em tabelas e em gráfi-
cos de colunas sim-
ples. 

 
Coleta e organi-
zação de infor-
mações 
Registros pes-
soais para co-
municação de 
informações co-
letadas 

 
(EF01MA22) Realizar pesquisa, envol-
vendo até duas variáveis categóricas de 
seu interesse e universo de até 30 ele-
mentos, e organizar dados por meio de re-
presentações pessoais. 

 
Avaliar se o estudante 
realiza pesquisa, en-
volvendo até duas va-
riáveis categóricas de 
seu interesse e uni-
verso de até 30 ele-
mentos, e organizar 
dados por meio de re-
presentações pesso-
ais. 

SD Brincadeira do dado, trabalhando probabilidades, e dominó; 
Através de pesquisas de acordo com os gostos e preferências de cada aluno; 
Utilização de panfletos para fazer comparativos de produtos; 
Brincadeira de circuito com organização e contagens de objetos; 
Através de pesquisa sobre o tema a ser trabalhado. 

 

2.9.3 QUADRO ORGANIZADOR MATEMÁTICA: 2º ANO 

MATEMÁTICA - 2º ANO 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS 

DE 

CONHECIM. 

 

HABILIDADES 

CRITÉRIOS 

DE 

AVALIAÇÃO 

NÚMEROS Problemas en-
volvendo dife-
rentes significa-
dos da adição e 
da subtração 
(juntar, acres-
centar, separar, 
retirar). 
 

(EF01MA08) Resolver e elaborar proble-
mas de adição e de subtração, envol-
vendo números de até dois algarismos, 
com os significados de juntar, acrescen-
tar, separar e retirar, com o suporte de 
imagens e/ou material manipulável, utili-
zando estratégias e formas de registro 
pessoais. 

Avaliar se o aluno re-
aliza problemas de 
adição e de subtra-
ção, envolvendo nú-
meros de até dois al-
garismos.  

Leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de 
números de até 

(EF02MA01) Comparar e ordenar núme-
ros naturais (até a ordem de centenas) 
pela compreensão de características do 

Avaliar se o aluno 
consegue comparar e 
ordenar números 
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três ordens pela 
compreensão 
de característi-
cas do sistema 
de numeração 
decimal (valor 
posicional e pa-
pel do zero). 

sistema de numeração decimal (valor po-
sicional e função do zero). 
 
 
 
 

(EF02MA03) Comparar quantidades de 
objetos de dois conjuntos, por estimativa 
e/ou por correspondência (um a um, dois 
a dois, entre outros), para indicar “tem 
mais”, “tem menos” ou “tem a mesma 
quantidade”, indicando, quando for o 
caso, quantos a mais e quantos a menos. 

naturais até a ordem 
de centenas.  
Pela compreensão de 
características do sis-
tema de numeração 
decimal.   
Avaliar se o aluno 
compara quantidades 
de objetos de dois 
conjuntos e por cor-
respondências.  

 
Construção de 
fatos fundamen-
tais da adição e 
da subtração. 

 
(EF02MA05) Construir fatos básicos da 
adição e subtração e utilizá-los no cálculo 
mental ou escrito. 

 
Avaliar se o aluno 
constrói fatos básicos 
da adição e subtra-
ção e utilizá-los no 
cálculo mental ou es-
crito. 

 
Problemas en-
volvendo dife-
rentes significa-
dos da adição e 
da subtração 
(juntar, acres-
centar, separar, 
retirar). 
 

 
(EF02MA06) Resolver e elaborar proble-
mas de adição e de subtração, envol-
vendo números de até três ordens, com 
os significados de juntar, acrescentar, se-
parar, retirar, utilizando estratégias pesso-
ais ou convencionais. 

 
Avaliar se o aluno re-
solve e elabora pro-
blemas de adição e 
de subtração, envol-
vendo números de 
até três ordens.   

Leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de 
números de até 
três ordens pela 
compreensão 
de característi-
cas do sistema 
de numeração 
decimal (valor 
posicional e pa-
pel do zero). 
 

(EF02MA01) Comparar e ordenar núme-
ros naturais (até a ordem de centenas) 
pela compreensão de características do 
sistema de numeração decimal (valor po-
sicional e função do zero). 

Avaliar se o aluno 
compara e ordena 
números naturais até 
a ordem de centenas.   
 

 

Composição e 
decomposição 
de números na-
turais (até 
1000). 
 

(EF02MA04) Compor e decompor núme-
ros naturais de até três ordens, com su-
porte de material manipulável, por meio 
de diferentes adições. 

Avaliar se o aluno 
compõe e decompõe 
números naturais de 
até três ordens.  

Problemas en-
volvendo adição 
de parcelas 

(EF02MA07) Resolver e elaborar proble-
mas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com 
a ideia de adição de parcelas iguais por 

Avaliar se o aluno re-
solve e elabora pro-
blemas de 
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iguais (multipli-
cação). 

meio de estratégias e formas de registro 
pessoais, utilizando ou não suporte de 
imagens e/ou material manipulável. 

multiplicação (por 2, 
3, 4 e 5) com a ideia 
de adição de parcelas 
iguais.  
 

Problemas en-
volvendo signifi-
cados de dobro, 
metade, triplo e 
terça parte. 
 

(EF02MA08) Resolver e elaborar proble-
mas envolvendo dobro, metade, triplo e 
terça parte, com o suporte de imagens ou 
material manipulável, utilizando estraté-
gias pessoais. 

Avaliar se o aluno re-
solve e elabora pro-
blemas envolvendo 
dobro, metade, triplo 
e terça parte.   

ÁLGEBRA Construção de 
sequências re-
petitivas e de 
sequências re-
cursivas. 
 

(EF02MA09) Construir sequências de nú-
meros naturais em ordem crescente ou 
decrescente a partir de um número qual-
quer, utilizando uma regularidade estabe-
lecida. 

Avaliar se o aluno 
constrói sequências 
de números naturais 
em ordem crescente 
ou decrescente.   

Identificação de 
regularidade de 
sequências e 
determinação 
de elementos 
ausentes na se-
quência. 

(EF02MA11) Descrever os elementos au-
sentes em sequências repetitivas e em 
sequências recursivas de números natu-
rais, objetos ou figuras. 

Avaliar se o aluno 
descreve os elemen-
tos ausentes em se-
quências repetitivas e 
em sequências recur-
sivas de números na-
turais, objetos ou fi-
guras.  
 

Identificação de 
regularidade de 
sequências e 
determinação 
de elementos 
ausentes na se-
quência. 

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou 
regularidade) de sequências repetitivas e 
de sequências recursivas, por meio de pa-
lavras, símbolos ou desenhos. 

Avaliar se o aluno 
descreve um padrão 
(ou regularidade) de 
sequências repetiti-
vas e de sequências 
recursivas. 

GEOMETRIA Localização de 
objetos e de 
pessoas no es-
paço, utilizando 
diversos pontos 
de referência e 
vocabulário 
apropriado. 
 

(EF01MA12) Descrever a localização de 
pessoas e de objetos no espaço segundo 
um dado ponto de referência, compreen-
dendo que, para a utilização de termos 
que se referem à posição, como direita, 
esquerda, em cima, em baixo, é necessá-
rio explicitar-se o referencial. 

Avaliar se o aluno 
descreve a localiza-
ção de pessoas e de 
objetos no espaço se-
gundo um dado ponto 
de referência. 

Figuras geomé-
tricas espaciais 
(cubo, bloco re-
tangular, pirâ-
mide, cone, ci-
lindro e esfera): 
reconhecimento 
e característi-
cas. 

(EF02MA14) Reconhecer, nomear e com-
parar figuras geométricas espaciais 
(cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, 
cilindro e esfera), relacionando-as com 
objetos do mundo físico.  

Avaliar se o aluno re-
conhece, nomeia e 
compara figuras geo-
métricas espaciais. 
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Figuras geomé-
tricas planas 
(círculo, qua-
drado, retângulo 
e triângulo): re-
conhecimento e 
características. 

(EF02MA15) Reconhecer, comparar e no-
mear figuras planas (círculo, quadrado, 
retângulo e triângulo), por meio de carac-
terísticas comuns, em desenhos apresen-
tados em diferentes disposições ou em 
sólidos geométricos. 

Avaliar se o aluno re-
conhece, compara e 
nomeia figuras pla-
nas. 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Medida de com-
primento: unida-
des não padro-
nizadas e pa-
dronizadas (me-
tro, centímetro e 
milímetro) 
 
 
 
Medida de ca-
pacidade e de 
massa: unida-
des de medida 
não convencio-
nais e convenci-
onais (litro, mili-
litro, cm3, 
grama e quilo-
grama). 
 

(EF02MA16) Estimar, medir e comparar 
comprimentos de lados de salas (inclu-
indo contorno) e de polígonos, utilizando 
unidades de medida não padronizadas e 
padronizadas (metro, centímetro e milí-
metro) e instrumentos adequados.  
 
 
 
 
(EF02MA17) Estimar, medir e comparar 
capacidade e massa, utilizando estraté-
gias pessoais e unidades de medida não 
padronizadas ou padronizadas (litro, mili-
litro, grama e quilograma). 
 
(EF02MA18) Indicar a duração de interva-
los de tempo entre duas datas, como dias 
da semana e meses do ano, utilizando ca-
lendário, para planejamentos e organiza-
ção de agenda. 
 

Avaliar se o aluno es-
tima, mede e com-
para comprimentos 
de lados de salas e 
de polígonos, utili-
zando unidades de 
medida não padroni-
zadas e padroniza-
das.  
 
Avaliar se o aluno es-
tima, mede e com-
para capacidade e 
massa, utilizando es-
tratégias pessoais e 
unidades de medida 
não padronizadas ou 
padronizadas.  
 

 
Medidas de 
tempo: intervalo 
de tempo, uso 
do calendário, 
leitura de horas 
em relógios digi-
tais e ordena-
ção de datas. 
 

 
(EF02MA19) Medir a duração de um inter-
valo de tempo por meio de relógio digital 
e registrar o horário do início e do fim do 
intervalo. 

 
Avaliar se o aluno 
identifica a duração 
de intervalos de tem-
pos entre duas datas, 
dias da semana, me-
ses do ano utilizando 
o calendário. 

Sistema mone-
tário brasileiro: 
reconhecimento 
de cédulas e 
moedas e equi-
valência de va-
lores 

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência 
de valores entre moedas e cédulas do sis-
tema monetário brasileiro para resolver si-
tuações cotidianas. 

Avaliar se o aluno cal-
cula a duração de um 
intervalo de tempo 
por meio de relógio 
digital. 
Avaliar se o aluno es-
tima a correspondên-
cia de valores entre 
moedas e cédulas do 
sistema monetário. 
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PROBABILI-
DADE E ES-
TATÍSITCA 

Análise da ideia 
de aleatório em 
situações do co-
tidiano 

(EF02MA21) Classificar resultados de 
eventos cotidianos aleatórios como 
“pouco prováveis”, “muito prováveis”, “im-
prováveis” e “impossíveis”. 

Avaliar se o aluno re-
laciona resultados de 
eventos cotidiano e 
aleatórios. 

Coleta, classifi-
cação e repre-
sentação de da-
dos em tabelas 
simples e de du-
pla entrada e 
em gráficos de 
colunas 
 

(EF02MA22) Comparar informações de 
pesquisas apresentadas por meio de ta-
belas de dupla entrada e em gráficos de 
colunas simples ou barras, para melhor 
compreender aspectos da realidade pró-
xima. 

Avaliar se o aluno 
compara informações 
de pesquisas por 
meio de tabelas. 
 

Análise da ideia 
de aleatório em 
situações do co-
tidiano 

(EF02MA23) Realizar pesquisa em uni-

verso de até 30 elementos, escolhendo 

até três variáveis categóricas de seu inte-

resse, organizando os dados coletados 

em listas, tabelas e gráficos de colunas 

simples. 

Avaliar se o aluno 
produz pesquisa de 
até 30 elementos, 
com até três variá-
veis. 

 (EF02MA21) Classificar resultados de 
eventos cotidianos aleatórios como 
“pouco prováveis”, “muito prováveis”, “im-
prováveis” e “impossíveis”. 

Avaliar se o aluno 
produz pesquisa de 
até 30 elementos, 
com até três variá-
veis. 

SUGESTÕES 
DIDÁTIDAS 

Trabalhar em conjunto com a disciplina de informática e recursos tecnológicos, 
usando de jogos pedagógicos como:  
www.poki.com.br/2048; 
www.poki.com.br/mergethenumbers  
www.poki.com.be/onetmaster 
Uso do material dourado; 
Coleções de objetos (carrinhos, adesivos, figurinhas etc.); 
Jogo Pedagógico: Nunca 10 ou  
10; 
Introdução ao conceito de ordem posicional e quadro de valor posicional; 
Jogo de UNO; 
Coleta de dados pessoais para construção de fatos na adição e subtração; 
Materiais manipuláveis (tampinhas, material dourado, desenhos); 
Jogos: Paraquedas, caixa francesa, Jogo da Velha, etc. 
Objetos e figuras; 
Massinha; 
Blocos Lógicos; 
Site: Escola Games; 
Site: Serie Educacional; 
Experimentação sensorial; 
Caixa sensorial; 
Desenho na Calçada: Contorno de sólidos geométricos com giz, para representa-
ção das figuras geométricas planas; 

http://www.poki.com.br/2048
http://www.poki.com.br/mergethenumbers%20/
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Jogo: que sombra é essa? 
Experimentando a realidade: Relógio de sol; 
Rotina diária: com está o dia? (pintura diária do calendário, observando as carac-
terísticas do dia, tempo e etc.); 
Poema: o relógio – Vinicius de Moraes; 
Música: quando as caveiras (Xuxa); 
Dinâmica do mercadinho em sala; 
Situações problema que envolvem o sistema monetário a partir de análise de pan-
fletos de lojas / mercados; 
Desenhando quem sou eu no papel pardo; 
Meu tamanho é... (medida com a fita métrica); 
Jogos de tabuleiro: O uso do dado e analise de aleatório; 
Apresentar os diversos tipos de dados; 
Atividades de observação e palpite. 

 

2.9.4 QUADRO ORGANIZADOR MATEMÁTICA: 3º ANO 

MATEMÁTICA - 3º ANO 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS 

DE 

CONHECIM. 

 

HABILIDADES 

CRITÉRIOS 

DE 

AVALIAÇÃO 

NÚMEROS Leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de 
números natu-
rais de quatro 
ordens. 

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar 
números naturais de até a ordem de uni-
dade de milhar, estabelecendo relações 
entre os registros numéricos e em língua 
materna. 

Avaliar se o aluno lê, 
escreve e compara nú-
meros naturais de até 
a ordem de unidade de 
milhar. 

Composição e 
decomposição 
de números na-
turais. 

(EF03MA02) Identificar características 
do sistema de numeração decimal, utili-
zando a composição e a decomposição 
de número natural de até quatro ordens. 

Avaliar se o aluno 
identifica característi-
cas do sistema de nu-
meração decimal, utili-
zando a composição e 
a decomposição de 
número natural de até 
quatro ordens. 

Construção de 
fatos fundamen-
tais da adição, 
subtração e 
multiplicação. 

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos 
básicos da adição e da multiplicação 
para o cálculo mental ou escrito.  

Avaliar se o aluno 
constrói e utiliza fatos 
básicos da adição e da 
multiplicação para o 
cálculo mental ou es-
crito. 
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Reta numérica. (EF03MA04) Estabelecer a relação en-
tre números naturais e pontos da reta 
numérica para utilizá-la na ordenação 
dos números naturais e também na 
construção de fatos da adição e da sub-
tração, relacionando-os com desloca-
mentos para a direita ou para a es-
querda. 

Avaliar se o aluno es-
tabelece a relação en-
tre números naturais e 
pontos da reta numé-
rica para utilizá-la na 
ordenação dos núme-
ros naturais e também 
na construção de fatos 
da adição e da subtra-
ção. 

Procedimentos 
de cálculo 
(mental e es-
crito) com nú-
meros naturais: 
adição e subtra-
ção. 

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedi-
mentos de cálculo mental e escrito, in-
clusive os convencionais, para resolver 
problemas significativos envolvendo adi-
ção e subtração com números naturais. 

Avaliar se o aluno uti-
liza diferentes procedi-
mentos de cálculo 
mental e escrito, inclu-
sive os convencionais, 
para resolver proble-
mas significativos en-
volvendo adição e sub-
tração com números 
naturais. 

Problemas en-
volvendo signifi-
cados da adição 
e da subtração: 
juntar, acres-
centar, separar, 
retirar, compa-
rar e completar 
quantidades. 

(EF03MA06) Resolver e elaborar pro-
blemas de adição e subtração com os 
significados de juntar, acrescentar, se-
parar, retirar, comparar e completar 
quantidades, utilizando diferentes estra-
tégias de cálculo exato ou aproximado, 
incluindo cálculo mental. 

Avaliar se o aluno re-
solve e elabora proble-
mas de adição e sub-
tração com os signifi-
cados de juntar, acres-
centar, separar, retirar, 
comparar e completar 
quantidades, utilizando 
diferentes estratégias 
de cálculo exato ou 
aproximado, incluindo 
cálculo mental. 

Construção de 
fatos fundamen-
tais da adição, 
subtração e 
multiplicação. 

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos 
básicos da adição e da multiplicação 
para o cálculo mental ou escrito. 

 

Avaliar se o aluno 
constrói e utiliza fatos 
básicos da adição e da 
multiplicação para o 
cálculo mental ou es-
crito. 
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Problemas en-
volvendo dife-
rentes significa-
dos da multipli-
cação e da divi-
são: adição de 
parcelas iguais, 
configuração re-
tangular, repar-
tição em partes 
iguais e medida. 

 

(EF03MA07) Resolver e elaborar pro-
blemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 
10) com os significados de adição de 
parcelas iguais e elementos apresenta-
dos em disposição retangular, utilizando 
diferentes estratégias de cálculo e regis-
tros. 

 

Avaliar se o aluno re-
solve e elabora proble-
mas de multiplicação 
(por 2, 3, 4, 5 e 10) 
com os significados de 
adição de parcelas 
iguais. 

 

Problemas en-
volvendo dife-
rentes significa-
dos da multipli-
cação e da divi-
são: adição de 
parcelas iguais, 
configuração re-
tangular, repar-
tição em partes 
iguais e medida. 

(EF03MA08) Resolver e elaborar pro-
blemas de divisão de um número natural 
por outro (até 10), com resto zero e com 
resto diferente de zero, com os significa-
dos de repartição equitativa e de me-
dida, por meio de estratégias e registros 
pessoais.  

Avaliar se o aluno re-
solve e elabora proble-
mas de divisão de um 
número natural por ou-
tro (até 10), com resto 
zero e com resto dife-
rente de zero, com os 
significados de reparti-
ção equitativa e de me-
dida, por meio de es-
tratégias e registros 
pessoais.  

Significados de 
metade, terça 
parte, quarta 
parte, quinta 
parte e décima 
parte. 

(EF03MA09) Associar o quociente de 
uma divisão com resto zero de um nú-
mero natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias 
de metade, terça, quarta, quinta e dé-
cima partes 

Avaliar se o aluno as-
socia o quociente de 
uma divisão com resto 
zero de um número na-
tural por 2, 3, 4, 5 e 10 
às ideias de metade, 
terça, quarta, quinta e 
décima partes. 

SUGETÕES 
DIDÁTICAS 

(SD) 

Promover situações de contagem no qual seja necessário associar quantidades à 
sua representação numérica (relação número/numeral). 
Propor situações em que se utilize a estimativa, o pareamento, a correspondência 
entre agrupamentos e comparação entre quantidades com uso de simbologia pró-
pria (termo a termo, maior/menor, igual/diferente etc.) e uso de simbologias (<, >, 
=, ≠), da 3ª à 4ª ordem (ex. 200>100, 521<960, 4.510>1.504, 3.000=3.000, 
1.580≠3.098).   
Trabalhar com diferentes situações em que aparecem os números em nosso dia-
a-dia envolvendo suas funções (contagem, ordem, código e medidas). 
Propor a contagem de números com padrão estabelecido (de um em um, dois em 
dois, cinco e cinco, dez em dez, de cem em cem) e a partir de um número dado, 
tendo como recurso a reta numérica.   
Utilizar a reta numérica como recurso para: comparação, representação e deslo-
camentos para a direita (para mais) e para a esquerda (para menos), inclusive em 
situações de pulo/salto em intervalos equidistantes (mesma distância); assim 
como para localização da posição do número na reta.   
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Envolver os alunos em situações de leitura e escrita de números naturais, obser-
vando as características do sistema de Numeração Decimal até a 4ª ordem.  
Propor trabalho com o Sistema de Numeração Decimal para compreensão do prin-
cípio de agrupamentos, princípios aditivo, posicional e decimal - por meio da utili-
zação de materiais manipuláveis, jogos e na resolução de problemas.   
Utilizar o Material Dourado, o Quadro Valor Lugar e as Fichas Escalonadas para 
trabalhar a composição e decomposição numérica, inclusive com registros numé-
ricos no caderno.   
Promover situações de cálculo mental/aproximado da adição e da subtração; es-
crito/exato de adição sem/com agrupamentos e de subtração sem/com agrupa-
mentos entre números naturais (até 4ª ordem).   
Propor situações contextualizadas de cálculo básico de multiplicação, com uso de 
recursos manipuláveis e registros pictóricos para compreensão do cálculo. 
Trabalhar com o conceito de tabuada pelo processo aditivo (agrupamentos de 
quantidades iguais) utilizando estratégias próprias (desenhos, materiais manipu-
láveis, números) 
Propor situações contextualizadas e lúdicas com uso das ideias de triplo e terça 
parte.  
Propor o trabalho com a resolução de situações-problema do campo aditivo (adi-
ção e subtração) com o suporte de imagens e/ou materiais manipuláveis, envol-
vendo os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e comple-
tar quantidades (até a 4ª ordem), utilizando a decomposição numérica e estraté-
gias próprias de resolução (desenhos, palavras ou oralmente).   
Propor a resolução de problemas do campo multiplicativo (multiplicação e divisão) 
com suporte de imagens e/ou materiais manipuláveis, envolvendo os significados 
de adição de parcelas iguais, comparação proporcional, combinação, configura-
ção retangular, repartição, distribuição igualitária e medida (com números até 4ª 
ordem) utilizando estratégias pessoais e algoritmos convencionais.  
Números ordinais (1º ao 10º, depois 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º).   
Dúzia e meia dúzia.   
Propor o uso de calculadora para comparação e escritas numéricas, bem como 
para verificação de resultados em cálculos. 
Promover a construção da tábua operatória de Pitágoras para compreensão dos 
fatos básicos da multiplicação. 
Construir coletivamente a tabuada.   
Promover a resolução de problemas não-convencionais e uso de painel de solu-
ções e o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático em desafios e enigmas 
matemáticos.  

ÁLGEBRA  Identificação e 
descrição de re-
gularidades em 
sequências nu-
méricas recursi-
vas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF03MA10) Identificar regularidades 
em sequências ordenadas de números 
naturais, resultantes da realização de 
adições ou subtrações sucessivas, por 
um mesmo número, descrever uma re-
gra de formação da sequência e deter-
minar elementos faltantes ou seguintes. 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliar se o aluno 
identifica regularida-
des em sequências or-
denadas de números 
naturais, resultantes 
da realização de adi-
ções ou subtrações su-
cessivas, por um 
mesmo número, des-
crever uma regra de 
formação da sequên-
cia e determinar ele-
mentos faltantes ou 
seguintes. 
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Relação de 
igualdade. 
  

 
(EF03MA11) Compreender a ideia de 
igualdade para escrever diferentes sen-
tenças de adições ou de subtrações de 
dois números naturais que resultem na 
mesma soma ou diferença. 

 
Avaliar se o aluno 
compreende a ideia de 
igualdade para escre-
ver diferentes senten-
ças de adições ou de 
subtrações de dois nú-
meros naturais que re-
sultem na mesma 
soma ou diferença. 

SD Trabalhar com sequências numéricas recursivas percebendo critérios e regulari-
dades (por meio da percepção de elementos numa série ordenada).   
Contar números em certo padrão estabelecido (de um em um, dois em dois, três 
em três, cinco em cinco, dez em dez) a partir de um número dado.  
Identificar um elemento ausente em uma sequência ordenada recursivamente.   
Usar materiais manipuláveis, jogos e brincadeiras que atendam a formação ou 
construção de sequências ordenadas crescente ou decrescente a partir de uma 
regularidade estabelecida, por meio de cores, números, formas, tamanhos, etc.   
Propor a descrição de um padrão (ou regularidade) de sequências recursivas, por 
meio de palavras, símbolos ou desenhos.   
Propor situações de identificação de regularidades em sequências ordenadas de 
números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, 
por um mesmo número, a descrição de uma regra de formação da sequência e a 
determinação de elementos faltantes ou seguintes. 
Utilização dos blocos lógicos para construção de sequências com critérios e regu-
laridades preestabelecida, utilizando apenas 3 atributos como cor, forma, tamanho 
e sobreposição.  
Trabalhar com a ideia de igualdade em situações concretas e jogos e com a utili-
zação de materiais manipulativos para a percepção da equivalência entre os dois 
membros da igualdade. 

GEOMETRIA Localização e 
movimentação: 
representação 
de objetos e 
pontos de refe-
rência. 
 
 
 
 
 

 
 
Figuras geomé-
tricas planas 
(triângulo, qua-
drado, retân-
gulo, trapézio e 
paralelogramo): 
reconhecimento 
e análise de ca-
racterísticas. 

(EF03MA12) Descrever e representar, 
por meio de esboços de trajetos ou utili-
zando croquis e maquetes, a movimen-
tação de pessoas ou de objetos no es-
paço, incluindo mudanças de direção e 
sentido, com base em diferentes pontos 
de referência. 
 
 
 
 
 
 

(EF03MA15) Classificar e comparar fi-
guras planas (triângulo, quadrado, re-
tângulo, trapézio e paralelogramo) em 
relação a seus lados (quantidade, posi-
ções relativas e comprimento) e vérti-
ces. 
 
 
 

Avaliar se o aluno des-
creve e representa, por 
meio de esboços de 
trajetos ou utilizando 
croquis e maquetes, a 
movimentação de pes-
soas ou de objetos no 
espaço, incluindo mu-
danças de direção e 
sentido, com base em 
diferentes pontos de 
referência 
 
Avaliar se o aluno clas-
sifica e compara figu-
ras planas (triângulo, 
quadrado, retângulo, 
trapézio e paralelo-
gramo) em relação a 
seus lados (quanti-
dade, posições 
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Figuras geomé-
tricas espaciais 
(cubo, bloco re-
tangular, pirâ-
mide, cone, ci-
lindro e esfera): 
reconheci-
mento, análise 
de característi-
cas e planifica-
ções.  
 
 
 
 

 
 

Congruência de 
figuras geomé-
tricas planas.  

 
 
 
 
(EF03MA13) Associar figuras geométri-
cas espaciais (cubo, bloco retangular, 
pirâmide, cone, cilindro e esfera) a obje-
tos do mundo físico e nomear essas fi-
guras. 
 
 
 
(EF03MA14) Descrever características 
de algumas figuras geométricas espaci-
ais (prismas retos, pirâmides, cilindros, 
cones), relacionando-as com suas plani-
ficações. 
 
 

 
 

(EF03MA16) Reconhecer figuras con-
gruentes, usando sobreposição e dese-
nhos de malhas quadriculadas ou trian-
gulares, incluindo o uso de tecnologias 
digitais.   

relativas e compri-
mento) e vértices. 
 
 
 
Avaliar se o aluno as-
socia figuras geométri-
cas espaciais (cubo, 
bloco retangular, pirâ-
mide, cone, cilindro e 
esfera) a objetos do 
mundo físico e nomear 
essas figuras. 
Avaliar se o aluno  
descreve característi-
cas de algumas figuras 
geométricas espaciais 
(prismas retos, pirâmi-
des, cilindros, cones), 
relacionando-as com 
suas planificações. 
 
Avaliar se o aluno re-
conhece figuras con-
gruentes, usando so-
breposição e dese-
nhos de malhas qua-
driculadas ou triangu-
lares, incluindo o uso 
de tecnologias digi-
tais.  

SD Utilizar linguagem específica para descrever a localização de objetos e pessoas 
no espaço como pontos de referência, lateralidade, vizinhança, proximidades, no-
ções de direção (horizontal e vertical) e sentido (para frente, para trás, para a di-
reita, para a esquerda, para cima, para baixo) em situações diversas.   
Propor a localização e movimentação na malha quadriculada com uso de coorde-
nadas alfanuméricas e de setas com indicação de sentido e direção.   
Realizar construções de maquetes, mapas, croquis e itinerários para descrição 
localização e movimentação espacial. 
Fazer classificação dos sólidos geométricos pelos critérios de: superfície plana, 
superfície arredondada, vértices, faces poligonais, arestas.   
Realizar planificações de figuras geométricas não-planas para reconhecimento do 
sólido que representa.   
Trabalhar com embalagens que remetam às figuras geométricas.   
Pesquisar no entorno do aluno objetos que lembrem as figuras geométricas.   
Nomear as figuras geométricas. 
Propor situações de classificação e comparação de figuras planas (triângulo, qua-
drado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, 
posições relativas e comprimento) e vértices.   
Propor observações das figuras poligonais nas planificações dos sólidos geomé-
tricos, identificando e nomeando-as.  
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Trabalhar com as características das figuras planas quanto ao número de lados, 
posições relativas no plano, número de vértices etc.   
Construir com os alunos as formas geométricas a partir do número de lados utili-
zando palito, canudos e cartolina, Geoplano com elástico de dinheiro: 3 lados (tri-
ângulo), 4 lados (quadriláteros).   
Desenhar figuras simétricas, encontrando o eixo de simetria e em seguida elaborar 
o conceito.   
Confeccionar mosaicos e dobraduras a partir do eixo de simetria. 

GRANDEZAS 
E 

MEDIDAS 

Medidas de ca-
pacidade e de 
massa (unida-
des não con-
vencionais e 
convencionais): 
registro, estima-
tivas e compa-
rações. 
 
 
 

 
Comparação de 
áreas por su-
perposição. 
 
 
 
 

Medidas de 
comprimento 
(unidades não 
convencionais e 
convencionais): 
registro, instru-
mentos de me-
dida, estimati-
vas e compara-
ções. 
 
Medidas de 
tempo: leitura 
de horas em re-
lógios digitais e 
analógicos, du-
ração de even-
tos e reconheci-
mento de rela-
ções entre uni-
dades de me-
dida de tempo. 
 
 

(EF03MA20) Estimar e medir capaci-
dade e massa, utilizando unidades de 
medida não padronizadas e padroniza-
das mais usuais (litro, mililitro, quilo-
grama, grama e miligrama), reconhe-
cendo-as em leitura de rótulos e emba-
lagens, entre outros. 
 
 
 
 
 
 

(EF03MA21) Comparar, visualmente ou 
por superposição, áreas de faces de ob-
jetos, de figuras planas ou de desenhos. 
 
 
 
 
(EF03MA17) Reconhecer que o resul-
tado de uma medida depende da uni-
dade de medida utilizada.  
(EF03MA18) Escolher a unidade de me-
dida e o instrumento mais apropriado 
para medições de comprimento, tempo 
e capacidade. 
 
 
 
 
(EF03MA19) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, utilizando unidades de 
medida não padronizadas e padroniza-
das mais usuais (metro, centímetro e mi-
límetro) e diversos instrumentos de me-
dida. 
 

(EF03MA22) Ler e registrar medidas e 
intervalos de tempo, utilizando relógios 
(analógico e digital) para informar os ho-
rários de início e término de realização 
de uma atividade e sua duração. 
 

Avaliar se o aluno es-
tima e mede capaci-
dade e massa, utili-
zando unidades de 
medida não padroniza-
das e padronizadas 
mais usuais (litro, mili-
litro, quilograma, 
grama e miligrama), 
reconhecendo-as em 
leitura de rótulos e em-
balagens, entre outros. 
 
Avaliar se o aluno 
compara, visualmente 
ou por superposição, 
áreas de faces de ob-
jetos, de figuras planas 
ou de desenhos. 
 
Avaliar se o aluno re-
conhece que o resul-
tado de uma medida 
depende da unidade 
de medida utilizada.  
 
 
 
 
 
 
Avaliar se o aluno es-
colhe a unidade de 
medida e o instru-
mento mais apropriado 
para medições de 
comprimento, tempo e 
capacidade. 
Avaliar se o aluno es-
tima, mede e compara 
comprimentos, utili-
zando unidades de 
medida não 
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Sistema mone-
tário brasileiro: 
estabeleci-
mento de equi-
valências de um 
mesmo valor na 
utilização de di-
ferentes cédu-
las e moedas.  

 
(EF03MA23) Ler horas em relógios digi-
tais e em relógios analógicos e reconhe-
cer a relação entre hora e minutos e en-
tre minuto e segundos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(EF03MA24) Resolver e elaborar pro-
blemas que envolvam a comparação e a 
equivalência de valores monetários do 
sistema brasileiro em situações de com-
pra, venda e troca.  

padronizadas e padro-
nizadas mais usuais. 
Avaliar se o aluno lê e 
registra medidas e in-
tervalos de tempo, uti-
lizando relógios (ana-
lógico e digital) para in-
formar os horários de 
início e término de rea-
lização de uma ativi-
dade e sua duração. 
Avaliar se o aluno lê 
horas em relógios digi-
tais e em relógios ana-
lógicos e reconhece a 
relação entre hora e 
minutos e entre minuto 
e segundos. 
 
Avaliar se o aluno re-
solve e elabora proble-
mas que envolvam a 
comparação e a equi-
valência de valores 
monetários do sistema 
brasileiro em situações 
de compra, venda e 
troca. 

SD Identificar as unidades de medida padrão de massa e seu uso na medição; 
Fazer estimativas de medidas de mesma grandeza (massa); 
Propor situações de transformação de medidas de massa mais usuais (quilograma 
para grama, grama para miligrama); 
Pesquisar em encartes de mercado produtos que são vendidos em quilo e listar. 

PROBABILI-
DADE E ES-
TATÍSTICA  

Análise da ideia 
de acaso em si-
tuações do coti-
diano: espaço 
amostral. 
 
 
 

 
Leitura, inter-
pretação e re-
presentação de 
dados em tabe-
las de dupla en-
trada e gráficos 
de barras. 
 
 
 

(EF03MA25) Identificar, em eventos fa-
miliares aleatórios, todos os resultados 
possíveis, estimando os que têm maio-
res ou menores chances de ocorrência. 
 
 
 
 
 
(EF03MA26) Resolver problemas cujos 
dados estão apresentados em tabelas 
de dupla entrada, gráficos de barras ou 
de colunas.  
 
 
 
(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar 
dados apresentados em tabelas de du-
pla entrada, gráficos de barras ou de 

Avaliar se o aluno 
identifica, em eventos 
familiares aleatórios, 
todos os resultados 
possíveis, estimando 
os que têm maiores ou 
menores chances de 
ocorrência. 
 
Avaliar se o aluno re-
solve problemas cujos 
dados estão apresen-
tados em tabelas de 
dupla entrada, gráficos 
de barras ou de colu-
nas.  
Avaliar se o aluno lê, 
interpreta e compara 
dados apresentados 
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3  

 

3.9.5 QUADRO ORGANIZADOR MATEMÁTICA: 4º ANO 

MATEMÁTICA - 4º ANO 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIM. 

HABILIDADES 
CRITÉRIOS 

DE 
AVALIAÇÃO 

NÚMEROS Sistema de nu-
meração deci-
mal: leitura, es-
crita, compara-
ção e ordena-
ção de números 
naturais de até 

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar nú-
meros naturais até a ordem de dezenas 
de milhar. 

Avaliar se o aluno lê, 
escrever e ordena nú-
meros naturais até a 
ordem de dezenas de 
milhar. 

 
 
 
 
 
 
 
Coleta, classifi-
cação e repre-
sentação de da-
dos referentes a 
variáveis cate-
góricas, por 
meio de tabelas 
e gráficos.  

colunas, envolvendo resultados de pes-
quisas significativas, utilizando termos 
como maior e menor frequência, apropri-
ando-se desse tipo de linguagem para 
compreender aspectos da realidade so-
ciocultural significativos. 
 
(EF03MA28) Realizar pesquisa envol-
vendo variáveis categóricas em um uni-
verso de até 50 elementos, organizar os 
dados coletados utilizando listas, tabe-
las simples ou de dupla entrada e repre-
sentá-los em gráficos de colunas sim-
ples, com e sem uso de tecnologias digi-
tais. 

em tabelas de dupla 
entrada, gráficos de 
barras ou de colunas, 
envolvendo resultados 
de pesquisas significa-
tivas. 
 
Avaliar se o aluno rea-
liza pesquisa envol-
vendo variáveis cate-
góricas em um uni-
verso de até 50 ele-
mentos, e se organiza 
os dados coletados uti-
lizando listas, tabelas 
simples ou de dupla 
entrada e representá-
los em gráficos de co-
lunas simples, com e 
sem uso de tecnolo-
gias digitais. 

SD Promover situações no qual necessite a identificação, em eventos familiares ale-
atórios, todos os resultados possíveis, que têm maiores ou menores chances de 
ocorrência dentro de um espaço amostral.  Ex. Jogar um dado e observar o nú-
mero da face de cima. Se há seis faces no dado, então o espaço amostral é: S = 
{1, 2, 3, 4, 5, 6}).  
Utilizar de atividades lúdicas como jogos e brincadeiras para desenvolver a ideia 
de acaso, bem como o estabelecimento do espaço amostral.   
Propor pesquisa estatística, em situações de interesses, elaborando instrumentos 
de coleta de dados, organizando, apresentando e interpretando os dados coleta-
dos para compreensão do fenômeno estudado.   
Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas (temáticas como 
preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente etc.) e universo de elementos, 
e organizar dados por meio de representações pessoais (listagem, tabelas, dese-
nhos etc.). 
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cinco ordens até 
a 4 ordem. 

 
Composição e 
decomposição 
de um número 
natural de até a 
quarta ordem, 
por meio de adi-
ções e multipli-
cações por po-
tências de 10. 

 
(EF04MA02) Mostrar, por decomposi-
ção e composição, que todo número na-
tural pode ser escrito por meio de adi-
ções e multiplicações por potências de 
dez, para compreender o sistema de nu-
meração decimal e desenvolver estraté-
gias de cálculo. 

 
Avaliar se o aluno de-
compõe e compõe nú-
meros naturais por 
meio de adições e mul-
tiplicações por potên-
cias de dez, para com-
preender o sistema de 
numeração decimal e 
desenvolver estraté-
gias de cálculo. 

 
Propriedades 
das operações 
para o desen-
volvimento de 
diferentes estra-
tégias de cál-
culo com núme-
ros naturais. 

 
(EF04MA03) Resolver e elaborar proble-
mas com números naturais envolvendo 
adição e subtração, utilizando estraté-
gias diversas, como cálculo, cálculo 
mental e algoritmos, além de fazer esti-
mativas do resultado. 
 

 
Avaliar se o aluno re-
solve e elabora proble-
mas com números na-
turais envolvendo adi-
ção e subtração. 

(EF04MA04) Utilizar as relações entre 
adição e subtração, bem como entre 
multiplicação e divisão, para ampliar as 
estratégias de cálculo. 

Avaliar se o aluno uti-
liza as relações entre 
adição e subtração, 
bem como entre multi-
plicação e divisão. 

(EF04MA05) Utilizar as propriedades 
das operações para desenvolver estra-
tégias de cálculo. 

Avaliar se o aluno uti-
liza as propriedades 
das operações para 
desenvolver estraté-
gias de cálculo. 

 
Problemas en-
volvendo dife-
rentes significa-
dos da multipli-
cação e da divi-
são: adição de 
parcelas iguais, 
configuração re-
tangular, pro-
porcionalidade, 
repartição equi-
tativa e medida 

 
(EF04MA06) Resolver e elaborar proble-
mas envolvendo diferentes significados 
da multiplicação (adição de parcelas 
iguais, organização retangular e propor-
cionalidade), utilizando estratégias di-
versas, como cálculo por estimativa, cál-
culo mental e algoritmos. 
 

 
Avaliar se o aluno re-
solve e elabora proble-
mas envolvendo dife-
rentes significados da 
multiplicação (adição 
de parcelas iguais, or-
ganização retangular e 
proporcionalidade). 

(EF04MA07) Resolver e elaborar proble-
mas de divisão cujo divisor tenha no má-
ximo dois algarismos, envolvendo os 
significados de repartição equitativa e de 
medida, utilizando estratégias diversas, 
como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 
 

Avaliar se o aluno re-
solve e elabora proble-
mas de divisão cujo di-
visor tenha no máximo 
dois algarismos. 
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Problemas de 
contagem 

(EF04MA08) Resolver, com o suporte 
de imagem e/ou material manipulável, 
problemas simples de contagem, como 
a determinação do número de agrupa-
mentos possíveis ao se combinar cada 
elemento de uma coleção com todos os 
elementos de outra, utilizando estraté-
gias e formas de registro pessoais. 
 

Avaliar se o aluno re-
solve problemas sim-
ples de contagem. 

Números racio-
nais: frações 
unitárias mais 
usuais (1/2, 1/3, 
1/4, 1/5, 1/10 e 
1/100) 

(EF04MA09) Reconhecer as frações 
unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 
1/10 e 1/100) como unidades de medida 
menores do que uma unidade, utilizando 
a reta numérica como recurso. 

Avaliar se o aluno re-
conhece as frações 
unitárias mais usuais 
(1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 
e 1/100) como unida-
des de medida meno-
res do que uma uni-
dade. 
 

Representação 
fracionária dos 
números racio-
nais: reconheci-
mento, significa-
dos, leitura e re-
presentação na 
reta numérica. 
                                       

(EF05MA03) Identificar e representar 
frações. 

Avaliar se o aluno 
identifica e representa 
frações. 

Comparação e 
ordenação de 
números racio-
nais na repre-
sentação deci-
mal e na fracio-
nária utilizando 
a noção de 
equivalência. 

(EF05MA05) Comparar e ordenar núme-
ros racionais positivos (representações 
fracionária e decimal), relacionando-os a 
pontos na reta numérica. 

Avaliar se o aluno 
compara e ordena nú-
meros racionais positi-
vos (representações 
fracionária e decimal). 

 
Números racio-
nais: represen-
tação decimal 
para escrever 
valores do sis-
tema monetário 
brasileiro. 

 
(EF04MA10) Reconhecer que as regras 
do sistema de numeração decimal po-
dem ser estendidas para a representa-
ção decimal de um número racional e re-
lacionar décimos e centésimos com a re-
presentação do sistema monetário bra-
sileiro. 

 
Avaliar se o aluno re-
conhece que as regras 
do sistema de numera-
ção decimal podem ser 
estendidas para a re-
presentação decimal 
de um número racional 
e relacionar décimos e 
centésimos com a re-
presentação do sis-
tema monetário brasi-
leiro. 
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SD Primeiramente abordamos os termos por meio de vídeos, cartazes explicativos 
para em seguida partir da teoria para a prática, contando com o auxílio de materi-
ais como o ábaco, material dourado e outros recursos que se façam necessários, 
buscando sempre a partir da realidade do aluno. 

ÁLGEBRA Sequência nu-
mérica recur-
siva formada 
por múltiplos de 
um número na-
tural. 
 

(EF04MA11) Identificar regularidades 
em sequências numéricas compostas 
por múltiplos de um número natural. 

Avaliar se o aluno re-
conhece regularidades 
em sequências numé-
ricas compostas por 
múltiplos de um nú-
mero natural. 

Sequência nu-
mérica recur-
siva formada 
por números 
que deixam o 
mesmo resto ao 
ser divididos por 
um mesmo nú-
mero natural di-
ferente de zero. 

(EF04MA12) Reconhecer, por meio de 
investigações, que há grupos de núme-
ros naturais para os quais as divisões 
por um determinado número resultam 
em restos iguais, identificando regulari-
dades. 

Verificar se o aluno 
identifica que há gru-
pos de números natu-
rais para os quais as 
divisões por um deter-
minado número resul-
tam em restos iguais, 
identificando regulari-
dades. 
 

 
Relações entre 
adição e subtra-
ção e entre mul-
tiplicação e divi-
são. 

 
(EF04MA13) Reconhecer, por meio de 
investigações, utilizando a calculadora 
quando necessário, as relações inversas 
entre as operações de adição e de sub-
tração e de multiplicação e de divisão, 
para aplicá-las na resolução de proble-
mas. 

 
Avaliar se o aluno re-
conhece as relações 
inversas entre as ope-
rações de adição e de 
subtração e de multipli-
cação e de divisão, 
para aplicá-las na re-
solução de problemas. 
 

Propriedades 
da igualdade. 
 

(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por 
meio de exemplos, que a relação de 
igualdade existente entre dois termos 
permanece quando se adiciona ou se 
subtrai um mesmo número a cada um 
desses termos. 

Avaliar se o aluno re-
conhece a relação de 
igualdade existente 
entre dois termos per-
manece quando se 
adiciona ou se subtrai 
um mesmo número a 
cada um desses ter-
mos. 

(EF04MA15) Determinar o número des-
conhecido que torna verdadeira uma 
igualdade que envolve as operações 
fundamentais com números naturais. 

Verificar se o aluno de-
termina o número des-
conhecido que torna 
verdadeira uma igual-
dade que envolve as 
operações fundamen-
tais com números na-
turais. 

SD Apresentar termos; fazer correlações de teoria e prática. (prova real); 
Utilizar jogos, de forma lúdica e material concreto. (ábaco; material dourado; reta 
numérica); 
Atividades interdisciplinares. sequências didáticas.  
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GEOMETRIA Localização e 
movimentação: 
pontos de refe-
rência, direção 
e sentido 
Paralelismo e 
perpendicula-
rismo. 

(EF04MA16) Descrever deslocamentos 
e localização de pessoas e de objetos no 
espaço, por meio de malhas quadricula-
das e representações como desenhos, 
mapas, planta baixa e croquis, empre-
gando termos como direita e esquerda, 
mudanças de direção e sentido, inter-
secção, transversais, paralelas e per-
pendiculares. 
 

Verificar se o aluno 
descreve deslocamen-
tos e localização de 
pessoas e de objetos 
no espaço. 
 

Figuras geomé-
tricas espaciais 
(prismas e pirâ-
mides): reco-
nhecimento, re-
presentações, 
planificações e 
características. 

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmi-
des a suas planificações e analisar, no-
mear e comparar seus atributos, estabe-
lecendo relações entre as representa-
ções planas e espaciais. 

Perceber se os alunos 
reconhecem prismas e 
pirâmides a suas plani-
ficações e analisam, 
nomeiam e comparam 
seus atributos, estabe-
lecendo relações entre 
as representações pla-
nas e espaciais. 
 

Ângulos retos e 
não retos: uso 
de dobraduras, 
esquadros e 
softwares. 
 

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos 
e não retos em figuras poligonais com o 
uso de dobraduras, esquadros ou sof-
twares de geometria. 

Avaliar se o aluno re-
conhece ângulos retos 
e não retos em figuras 
poligonais. 

Simetria de re-
flexão. 

(EF04MA19) Reconhecer simetria de re-
flexão em figuras e em pares de figuras 
geométricas planas e utilizá-la na cons-
trução de figuras congruentes, com o 
uso de malhas quadriculadas e de sof-
twares de geometria. 

Avaliar se o aluno re-
conhece simetria de 
reflexão em figuras e 
em pares de figuras 
geométricas planas e 
utilizá-la na construção 
de figuras congruen-
tes. 

SD Batalha naval; malha quadriculada; simetria de desenhos; 
Recorte e dobraduras; 
Representações geométricas com massinha, material reciclável; 
Vídeos 3D (arestas- faces- vértices). 

GRANDE-
ZAS E MEDI-

DAS 

Medidas de 
comprimento, 
massa e capaci-
dade: estimati-
vas, utilização 
de instrumentos 
de medida e de 
unidades de 
medida conven-
cionais mais 
usuais. 
 

(EF04MA20) Medir e estimar compri-
mentos (incluindo perímetros), massas e 
capacidades, utilizando unidades de me-
dida padronizadas mais usuais, valori-
zando e respeitando a cultura local. 

Avaliar se o aluno 
mede e estima compri-
mentos (incluindo perí-
metros), massas e ca-
pacidades, utilizando 
unidades de medida 
padronizadas mais 
usuais. 
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Áreas de figuras 
construídas em 
malhas quadri-
culadas. 

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar 
área de figuras planas desenhadas em 
malha quadriculada, pela contagem dos 
quadradinhos ou de metades de quadra-
dinho, reconhecendo que duas figuras 
com formatos diferentes podem ter a 
mesma medida de área. 

Avaliar se o aluno 
mede, compara e es-
tima área de figuras 
planas desenhadas 
em malha quadricu-
lada, pela contagem 
dos quadradinhos ou 
de metades de quadra-
dinho, reconhecendo 
que duas figuras com 
formatos diferentes po-
dem ter a mesma me-
dida de área. 
 

Medidas de 
tempo: leitura 
de horas em re-
lógios digitais e 
analógicos, du-
ração de even-
tos e relações 
entre unidades 
de medida de 
tempo. 
 

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e 
intervalos de tempo em horas, minutos e 
segundos em situações relacionadas ao 
seu cotidiano, como informar os horários 
de início e término de realização de uma 
tarefa e sua duração. 

Avaliar se o aluno lê e 
registra medidas e in-
tervalos de tempo em 
horas, minutos e se-
gundos em situações 
relacionadas ao seu 
cotidiano. 

Medidas de 
temperatura em 
grau Celsius: 
construção de 
gráficos para in-
dicar a variação 
da temperatura 
(mínima e má-
xima) medida 
em um dado dia 
ou em uma se-
mana. 

(EF04MA23) Reconhecer temperatura 
como grandeza e o grau Celsius como 
unidade de medida a ela associada e uti-
lizá-lo em comparações de temperaturas 
em diferentes regiões do Brasil ou no ex-
terior ou, ainda, em discussões que en-
volvam problemas relacionados ao 
aquecimento global. 
 

Avaliar se o aluno re-
conhece temperatura 
como grandeza e o 
grau Celsius como uni-
dade de medida a ela 
associada. 

(EF04MA24) Registrar as temperaturas 
máxima e mínima diárias, em locais do 
seu cotidiano, e elaborar gráficos de co-
lunas com as variações diárias da tem-
peratura, utilizando, inclusive, planilhas 
eletrônicas. 

Avaliar se o aluno re-
gistra as temperaturas 
máxima e mínima diá-
rias, em locais do seu 
cotidiano, e elaborar 
gráficos de colunas 
com as variações diá-
rias da temperatura. 
 

Problemas utili-
zando o sistema 
monetário brasi-
leiro. 

(EF04MA25) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam situações de compra 
e venda e formas de pagamento, utili-
zando termos como troco e desconto, 
enfatizando o consumo ético, consciente 
e responsável. 

Avaliar se o aluno re-
solve e elabora proble-
mas que envolvam si-
tuações de compra e 
venda e formas de pa-
gamento, utilizando 
termos como troco e 
desconto. 
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SD Pesquisa medidas através do tempo; 
Utilização medidas (1 metro) noção de medidas. (percepção compreensão do 
todo); 
Utilização da régua- metro- trena;  
Medida de área e perímetros; 
Utilização de gráficos; 
Por meio de situações problemas interpretar o tempo utilizado, duração, intervalos 
de tempo; 
Sistema digital: utilização de relógios, analógico, digital. 

PROBABILI-
DADE E ES-
TATÍSTICA 

Análise de 
chances de 
eventos aleató-
rios. 

(EF04MA26) Identificar, entre eventos 
aleatórios cotidianos, aqueles que têm 
maior chance de ocorrência, reconhe-
cendo características de resultados mais 
prováveis, sem utilizar frações. 

Analisar se o aluno 
consegue explorar, en-
tre eventos aleatórios 
cotidianos, aqueles 
que têm maior chance 
de ocorrência, reco-
nhecendo característi-
cas de resultados mais 
prováveis, sem utilizar 
frações. 
 

Leitura, inter-
pretação e re-
presentação de 
dados em tabe-
las de dupla en-
trada, gráficos 
de colunas sim-
ples e agrupa-
das, gráficos de 
barras e colu-
nas e gráficos 
pictóricos. 
 

(EF04MA27) Analisar dados apresenta-
dos em tabelas simples ou de dupla en-
trada e em gráficos de colunas ou pictó-
ricos, com base em informações das di-
ferentes áreas do conhecimento, e pro-
duzir texto com a síntese de sua análise. 

Verificar se o aluno 
consegue analisar da-
dos apresentados em 
tabelas simples ou de 
dupla entrada e em 
gráficos de colunas ou 
pictóricos. 
 

Diferenciação 
entre variáveis 
categóricas e 
variáveis numé-
ricas 
Coleta, classifi-
cação e repre-
sentação de da-
dos de pesquisa 
realizada. 

(EF04MA28) Realizar pesquisa envol-
vendo variáveis categóricas e numéricas 
e organizar dados coletados por meio de 
tabelas e gráficos de colunas simples ou 
agrupadas, com e sem uso de tecnolo-
gias digitais. 

Analisar se os alunos 
realizam pesquisas en-
volvendo variáveis ca-
tegóricas e numéricas 
e organizam dados co-
letados por meio de ta-
belas e gráficos de co-
lunas simples ou agru-
padas. 

SD Utilização de situações do cotidiano. 
Coleções;  
Construção de cartazes explicativos (tabelas e gráficos) construído pelos alunos. 

 

3.9.6 QUADRO ORGANIZADOR MATEMÁTICA: 5º ANO 

MATEMÁTICA - 5º ANO 

UNIDADE OBJETOS HABILIDADES CRITÉRIOS 
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TEMÁTICA DE 

CONHECIM. 

DE 

AVALIAÇÃO 

NÚMEROS Sistema de nu-
meração deci-
mal: leitura, es-
crita e ordena-
ção de números 
naturais (de até 
cinco ordens) 

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar nú-
meros naturais até a ordem das cente-
nas de milhar com compreensão das 
principais características do sistema de 
numeração decimal. 

Avaliar se o aluno con-
segue ler, escrever e 
ordenar números natu-
rais até a ordem das 
centenas de milhar 
com compreensão das 
principais característi-
cas do sistema de nu-
meração decimal. 
 

Números racio-
nais expressos 
na forma deci-
mal e sua repre-
sentação na 
reta numérica 

(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar nú-
meros racionais na forma decimal com 
compreensão das principais característi-
cas do sistema de numeração decimal, 
utilizando, como recursos, a composição 
e decomposição e a reta numérica. 

Avaliar se o aluno con-
segue ler, escrever e 
ordenar números raci-
onais na forma decimal 
com compreensão das 
principais característi-
cas do sistema de nu-
meração decimal. 
 

Comparação de 
números racio-
nais. 

(EF05MA04) Identificar frações equiva-
lentes. 

Perceber se o aluno 
consegue identificar 
frações equivalentes. 
 

Cálculo de por-
centagens e re-
presentação fra-
cionária. 

(EF05MA06) Associar as representa-
ções 10%, 25%, 50%, 75% e 100% res-
pectivamente à décima parte, quarta 
parte, metade, três quartos e um inteiro, 
para calcular porcentagens, utilizando 
estratégias pessoais, cálculo mental e 
calculadora, em contextos de educação 
financeira, entre outros. 

Verificar se o aluno 
consegue associar as 
representações 10%, 
25%, 50%, 75% e 
100% respectivamente 
à décima parte, quarta 
parte, metade, três 
quartos e um inteiro, 
para calcular porcenta-
gens. 

Problemas: adi-
ção e subtração 
de números na-
turais e núme-
ros racionais 
cuja representa-
ção decimal é fi-
nita. 
 

(EF05MA07) Resolver e elaborar proble-
mas de adição e subtração com núme-
ros naturais e com números racionais, 
cuja representação decimal seja finita, 
utilizando estratégias diversas, como 
cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 

Verificar se o aluno 
consegue resolver e 
elaborar problemas de 
adição e subtração 
com números naturais 
e com números racio-
nais, cuja representa-
ção decimal seja finita. 

Problemas: mul-
tiplicação e divi-
são de números 
racionais cuja 
representação 
decimal é finita 
por números na-
turais 

(EF05MA08) Resolver e elaborar proble-
mas de multiplicação e divisão com nú-
meros naturais e com números racionais 
cuja representação decimal é finita (com 
multiplicador natural e divisor natural e 
diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos. 

Analisar se o aluno 
consegue resolver e 
elaborar problemas de 
multiplicação e divisão 
com números naturais 
e com números racio-
nais cuja representa-
ção decimal é finita 
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(com multiplicador na-
tural e divisor natural e 
diferente de zero). 
 

Problemas de 
contagem do 
tipo: “Se cada 
objeto de uma 
coleção A for 
combinado com 
todos os ele-
mentos de uma 
coleção B, 
quantos agrupa-
mentos desse 
tipo podem ser 
formados?” 

(EF05MA09) Resolver e elaborar proble-
mas simples de contagem envolvendo o 
princípio multiplicativo, como a determi-
nação do número de agrupamentos pos-
síveis ao se combinar cada elemento de 
uma coleção com todos os elementos de 
outra coleção, por meio de diagramas de 
árvore ou por tabelas. 

Verificar se o aluno 
consegue resolver e 
elaborar problemas 
simples de contagem 
envolvendo o princípio 
multiplicativo. 
 

SD Apresentar termos; 
Representar números naturais até 99 999; 
Comparar quantidades que envolvam cinco ordens, utilizando os sinais de maior 
que (>) e menor que (<); 
Utilização de reta numérica; 
Apresentação de vídeos explicativos;  
Atividades práticas; interdisciplinares. 

ÁLGEBRA Propriedades 
da igualdade e 
noção de equi-
valência. 

(EF05MA10) Concluir, por meio de in-
vestigações, que a relação de igualdade 
existente entre dois membros perma-
nece ao adicionar, subtrair, multiplicar 
ou dividir cada um desses membros por 
um mesmo número, para construir a no-
ção de equivalência. 

Analisar se o aluno 
consegue concluir, por 
meio de investigações, 
que a relação de igual-
dade existente entre 
dois membros perma-
nece ao adicionar, 
subtrair, multiplicar ou 
dividir cada um desses 
membros por um 
mesmo número. 

(EF05MA11) Resolver e elaborar proble-
mas cuja conversão em sentença mate-
mática seja uma igualdade com uma 
operação em que um dos termos é des-
conhecido. 

Analisar se o aluno re-
solve e elabora proble-
mas cuja conversão 
em sentença matemá-
tica seja uma igual-
dade com uma opera-
ção em que um dos 
termos é desconhe-
cido. 

Grandezas dire-
tamente propor-
cionais 
Problemas en-
volvendo a par-
tição de um todo 

(EF05MA12) Resolver problemas que 
envolvam variação de proporcionalidade 
direta entre duas grandezas, para asso-
ciar a quantidade de um produto ao valor 
a pagar, alterar as quantidades de ingre-
dientes de receitas, ampliar ou reduzir 
escala em mapas, entre outros. 

Analisar se o aluno re-
solve problemas que 
envolvam variação de 
proporcionalidade di-
reta entre duas gran-
dezas. 
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em duas partes 
proporcionais. 

 

(EF05MA13) Resolver problemas envol-
vendo a partilha de uma quantidade em 
duas partes desiguais, tais como dividir 
uma quantidade em duas partes, de 
modo que uma seja o dobro da outra, 
com compreensão da ideia de razão en-
tre as partes e delas com o todo. 

Analisar se o aluno re-
solve problemas envol-
vendo a partilha de 
uma quantidade em 
duas partes desiguais. 

SD Apresentar termos; fazer correlações de teoria e prática. (prova real); 
Utilizar jogos, de forma lúdica e material concreto. (ábaco; material dourado; reta 
numérica); 
Atividades interdisciplinares. sequências didáticas.  

GEOMETRIA Plano cartesi-
ano: coordena-
das cartesianas 
(1º quadrante) e 
representação 
de deslocamen-
tos no plano 
cartesiano. 

(EF05MA14) Utilizar e compreender di-
ferentes representações para a localiza-
ção de objetos no plano, como mapas, 
células em planilhas eletrônicas e coor-
denadas geográficas, a fim de desenvol-
ver as primeiras noções de coordenadas 
cartesianas. 

Verificar se o aluno uti-
liza de diferentes re-
presentações para a 
localização de objetos 
no plano, a fim de de-
senvolver as primeiras 
noções de coordena-
das cartesianas. 

(EF05MA15) Interpretar, descrever e re-
presentar a localização ou movimenta-
ção de objetos no plano cartesiano (1º 
quadrante), utilizando coordenadas car-
tesianas, indicando mudanças de dire-
ção e de sentido e giros. 

Verificar se o aluno 
consegue interpretar, 
descrever e represen-
tar a localização ou 
movimentação de ob-
jetos no plano cartesi-
ano (1º quadrante), uti-
lizando coordenadas 
cartesianas. 
 

Figuras geomé-
tricas espaciais: 
reconheci-
mento, repre-
sentações, pla-
nificações e ca-
racterísticas. 

(EF05MA16) Associar figuras espaciais 
a suas planificações (prismas, pirâmi-
des, cilindros e cones) e analisar, no-
mear e comparar seus atributos. 

Avaliar se o aluno as-
socia de figuras espa-
ciais a suas planifica-
ções (prismas, pirâmi-
des, cilindros e cones) 
e analisa, nomeia e 
compara seus atribu-
tos. 

Figuras geomé-
tricas planas: 
características, 
representações 
e ângulos 

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e 
comparar polígonos, considerando la-
dos, vértices e ângulos, e desenhá-los, 
utilizando material de desenho ou tecno-
logias digitais. 

Analisar se o aluno re-
conhece, nomeia e 
compara polígonos, 
considerando lados, 
vértices e ângulos, e 
os desenha. 
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Ampliação e re-
dução de figu-
ras poligonais 
em malhas qua-
driculadas: re-
conhecimento 
da congruência 
dos ângulos e 
da proporciona-
lidade dos lados 
corresponden-
tes. 

(EF05MA18) Reconhecer a congruência 
dos ângulos e a proporcionalidade entre 
os lados correspondentes de figuras po-
ligonais em situações de ampliação e de 
redução em malhas quadriculadas e 
usando tecnologias digitais. 

Verificar se o aluno re-
conhece a congruên-
cia dos ângulos e a 
proporcionalidade en-
tre os lados correspon-
dentes de figuras poli-
gonais em situações 
de ampliação e de re-
dução. 

SD Maquetes; 
Batalha naval; 
malha quadriculada; 
simetria de desenhos; 
Recorte e dobraduras; 
Representações geométricas com massinha, material reciclável; 
Vídeos 3d (arestas- faces- vértices); 
Representação de formas geométricas através de desenhos;  
Mini oficinas.  

GRANDE-
ZAS E MEDI-

DAS 

Medidas de 
comprimento, 
área, massa, 
tempo, tempe-
ratura e capaci-
dade: utilização 
de unidades 
convencionais e 
relações entre 
as unidades de 
medida mais 
usuais. 
 

(EF05MA19) Resolver e elaborar proble-
mas envolvendo medidas das grande-
zas comprimento, área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade, recorrendo a 
transformações entre as unidades mais 
usuais em contextos socioculturais. 

Avaliar se o aluno, 
consegue realizar ativi-
dades de elaboração 
de problemas envol-
vendo medidas das 
grandezas compri-
mento, área, massa, 
tempo, temperatura e 
capacidade. 

Áreas e períme-
tros de figuras 
poligonais: algu-
mas relações 

(EF05MA20) Concluir, por meio de in-
vestigações, que figuras de perímetros 
iguais podem ter áreas diferentes e que, 
também, figuras que têm a mesma área 
podem ter perímetros diferentes. 

Analisar se o aluno 
conclui, por meio de in-
vestigações, que figu-
ras de perímetros 
iguais podem ter áreas 
diferentes e que, figu-
ras com a mesma área 
podem ter perímetros 
diferentes. 
 

Noção de vo-
lume 

(EF05MA21) Reconhecer volume como 
grandeza associada a sólidos geométri-
cos e medir volumes por meio de empi-
lhamento de cubos, utilizando, preferen-
cialmente, objetos concretos. 

Verificar se o aluno re-
conhece o volume 
como grandeza asso-
ciada a sólidos geomé-
tricos. 
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SD Pesquisa e entrevistas- medidas através do tempo; 
Utilização medidas (1 metro) noção de medidas (percepção compreensão do 
todo); 
Utilização da régua- metro- trena;  
Medida de área e perímetros; 
Gincana entre salas;  
Feira pedagógica. 

PROBABILI-
DADE E ES-
TATÍSTICA 

Espaço amos-
tral: análise de 
chances de 
eventos aleató-
rios. 

(EF05MA22) Apresentar todos os possí-
veis resultados de um experimento alea-
tório, estimando se esses resultados são 
igualmente prováveis ou não. 

Analisar se o aluno 
apresenta todos os 
possíveis resultados 
de um experimento 
aleatório, estimando 
se esses resultados 
são igualmente prová-
veis ou não. 
 

Cálculo de pro-
babilidade de 
eventos equi-
prováveis. 

(EF05MA23) Determinar a probabilidade 
de ocorrência de um resultado em even-
tos aleatórios, quando todos os resulta-
dos possíveis têm a mesma chance de 
ocorrer (equiprováveis). 

Analisar se o aluno de-
termina a probabili-
dade de ocorrência de 
um resultado em even-
tos aleatórios, quando 
todos os resultados 
possíveis têm a 
mesma chance de 
ocorrer (equiprová-
veis). 
 

Leitura, coleta, 
classificação in-
terpretação e 
representação 
de dados em ta-
belas de dupla 
entrada, gráfico 
de colunas 
agrupadas, grá-
ficos pictóricos 
e gráfico de li-
nhas. 

(EF05MA24) Interpretar dados estatísti-
cos apresentados em textos, tabelas e 
gráficos (colunas ou linhas), referentes a 
outras áreas do conhecimento ou a ou-
tros contextos, como saúde e trânsito, e 
produzir textos com o objetivo de sinteti-
zar conclusões. 
 
(EF05MA25) Realizar pesquisa envol-
vendo variáveis categóricas e numéri-
cas, organizar dados coletados por meio 
de tabelas, gráficos de colunas, pictóri-
cos e de linhas, com e sem uso de tec-
nologias digitais, e apresentar texto es-
crito sobre a finalidade da pesquisa e a 
síntese dos resultados. 

Analisar se o aluno in-
terpreta dados estatís-
ticos apresentados em 
textos, tabelas e gráfi-
cos (colunas ou li-
nhas), referentes a ou-
tras áreas do conheci-
mento ou a outros con-
textos. 
 

 
SD 

 
Utilização de situações do cotidiano; 
Coleções;  
Construção de cartazes explicativos (tabelas e gráficos) construído pelos alunos;   
Seminário feira de estudantes. 
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3.9.7 QUADRO ORGANIZADOR MATEMÁTICA: 6º ANO 

MATEMÁTICA - 6º ANO 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS 

DE 

CONHECIM. 

 

HABILIDADES 

CRITÉRIOS 

DE 

AVALIAÇÃO 

NÚMEROS Sistema de nu-
meração deci-
mal: característi-
cas, leitura, es-
crita e compara-
ção de números 
naturais e de nú-
meros racionais 
representados 
na forma deci-
mal. 

(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e es-
crever números naturais e números racio-
nais cuja representação decimal é finita, 
fazendo uso da reta numérica. 

Avaliar se o estu-
dante compara, or-
dena, lê e escreve 
números naturais e 
números racionais. 

(EF06MA02) Reconhecer o sistema de 
numeração decimal, como o que prevale-
ceu no mundo ocidental, e destacar seme-
lhanças e diferenças com outros sistemas, 
de modo a sistematizar suas principais ca-
racterísticas (base, valor posicional e fun-
ção do zero), utilizando, inclusive, a com-
posição e decomposição de números na-
turais e números racionais em sua repre-
sentação decimal. 
  

Avaliar se o estu-
dante reconhece o 
sistema de numera-
ção decimal, seme-
lhanças e diferenças 
com outros sistemas. 

Operações (adi-
ção, subtração, 
multiplicação, 
divisão e poten-
ciação) com nú-
meros naturais 
Divisão euclidi-
ana. 

(EF06MA03) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam cálculos (mentais ou 
escritos, exatos ou aproximados) com nú-
meros naturais, por meio de estratégias 
variadas, com compreensão dos proces-
sos neles envolvidos com e sem uso de 
calculadora. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvam cálculos 
(mentais ou escritos, 
exatos ou aproxima-
dos) com números 
naturais. 
 

Múltiplos e divi-
sores de um nú-
mero natural Nú-
meros primos e 
compostos. 

(EF06MA05) Classificar números naturais 
em primos e compostos, estabelecer rela-
ções entre números, expressas pelos ter-
mos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator 
de”, e estabelecer, por meio de investiga-
ções, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000.  

Avaliar se o estu-
dante classifica nú-
meros naturais em 
primos e compostos, 
estabelece relações 
entre números. 

(EF06MA06) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam as ideias de múltiplo e 
de divisor. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvam as ideias 
de múltiplo e de divi-
sor. 
 

Frações: signifi-
cados (medida, 
parte/todo, quo-
ciente), equiva-
lência, compara-
ção, adição e 
subtração; 

(EF06MA07) Compreender, comparar e 
ordenar frações associadas às ideias de 
partes de inteiros e resultado de divisão, 
identificando frações equivalentes. 

Avaliar se o estu-
dante compreende, 
compara e ordena 
frações e identifica 
frações equivalentes. 

(EF06MA08) Reconhecer que os números 
racionais positivos podem ser expressos 

Avaliar se o estu-
dante reconhece que 
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cálculo da fra-
ção de um nú-
mero natural; 
adição e subtra-
ção de frações. 

nas formas fracionária e decimal, estabe-
lecer relações entre essas representa-
ções, passando de uma representação 
para outra, e relacioná-los a pontos na reta 
numérica. 

os números racionais 
positivos podem ser 
expressos nas for-
mas fracionária e de-
cimal, estabelece re-
lações entre essas 
representações, e re-
laciona-os a pontos 
na reta numérica. 

(EF06MA09) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam o cálculo da fração de 
uma quantidade e cujo resultado seja um 
número natural, com e sem uso de calcu-
ladora. 
  

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvam o cálculo 
da fração. 

(EF06MA10) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam adição ou subtração 
com números racionais positivos na repre-
sentação fracionária. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvem adição ou 
subtração com núme-
ros racionais positi-
vos. 
 

Operações (adi-
ção, subtração, 
multiplicação, 
divisão e poten-
ciação) com nú-
meros racionais. 

(EF06MA11) Resolver e elaborar proble-
mas com números racionais positivos na 
representação decimal, envolvendo as 
quatro operações fundamentais e a poten-
ciação, por meio de estratégias diversas, 
utilizando estimativas e arredondamentos 
para verificar a razoabilidade de respos-
tas, com e sem uso de calculadora. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas com 
números racionais 
positivos na repre-
sentação decimal, 
envolvendo as quatro 
operações funda-
mentais e a potencia-
ção. 
 

Aproximação de 
números para 
múltiplos de po-
tências de 10. 

(EF06MA12) Fazer estimativas de quanti-
dades e aproximar números para múltiplos 
da potência de 10 mais próxima. 

Avaliar se o estu-
dante estima quanti-
dades e aproxima nú-
meros para múltiplos 
da potência de 10 
mais próxima. 
 

Cálculo de por-
centagens por 
meio de estraté-
gias diversas, 
sem fazer uso 
da “regra de 
três”. 

(EF06MA13) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam porcentagens, com 
base na ideia de proporcionalidade, sem 
fazer uso da “regra de três”, utilizando es-
tratégias pessoais, cálculo mental e calcu-
ladora, em contextos de educação finan-
ceira, entre outros. 

Avaliar se o estu-
dante resolver e ela-
bora problemas que 
envolvem porcenta-
gens, com base na 
ideia de proporciona-
lidade. 

ÁLGEBRA Propriedades da 
igualdade. 

(EF06MA14) Reconhecer que a relação 
de igualdade matemática não se altera ao 
adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os 
seus dois membros por um mesmo 

Avaliar se o estu-
dante reconhece que 
a relação de igual-
dade matemática não 
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número e utilizar essa noção para deter-
minar valores desconhecidos na resolu-
ção de problemas. 

se altera ao adicio-
nar, subtrair, multipli-
car ou dividir os seus 
dois membros por um 
mesmo número. 

Problemas que 
tratam da parti-
ção de um todo 
em duas partes 
desiguais, en-
volvendo razões 
entre as partes e 
entre uma das 
partes e o todo.  

(EF06MA15) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam a partilha de uma 
quantidade em duas partes desiguais, en-
volvendo relações aditivas e multiplicati-
vas, bem como a razão entre as partes e 
entre uma das partes e o todo. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvem a partilha 
de uma quantidade 
em duas partes desi-
guais. 

GEOMETRIA Plano cartesi-
ano: associação 
dos vértices de 
um polígono a 
pares ordena-
dos. 
  

(EF06MA16) Associar pares ordenados 
de números a pontos do plano cartesiano 
do 1º quadrante, em situações como a lo-
calização dos vértices de um polígono. 

Avaliar se o estu-
dante associa pares 
ordenados de núme-
ros a pontos do plano 
cartesiano do 1º qua-
drante. 

Prismas e pirâ-
mides: planifica-
ções e relações 
entre seus ele-
mentos (vérti-
ces, faces e 
arestas). 
  

(EF06MA17) Quantificar e estabelecer re-
lações entre o número de vértices, faces e 
arestas de prismas e pirâmides, em fun-
ção do seu polígono da base, para resol-
ver problemas e desenvolver a percepção 
espacial. 

Avaliar se o estu-
dante quantifica e es-
tabelece relações en-
tre o número de vérti-
ces, faces e arestas 
de prismas e pirâmi-
des. 

Polígonos: clas-
sificações 
quanto ao nú-
mero de vérti-
ces, às medidas 
de lados e ângu-
los e ao parale-
lismo e perpen-
dicularismo dos 
lados. 

(EF06MA18) Reconhecer, nomear e com-
parar polígonos, considerando lados, vér-
tices e ângulos, e classificá-los em regula-
res e não regulares, tanto em suas repre-
sentações no plano como em faces de po-
liedros. 

Avaliar se o estu-
dante reconhece, no-
meia e compara polí-
gonos. 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Problemas so-
bre medidas en-
volvendo gran-
dezas como 
comprimento, 
massa, tempo, 
temperatura, 
área, capaci-
dade e volume. 

(EF06MA24) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam as grandezas compri-
mento, massa, tempo, temperatura, área 
(triângulos retângulos e retângulos), capa-
cidade e volume (sólidos formados por 
blocos retangulares), sem uso de fórmu-
las, inseridos, sempre que possível, em 
contextos oriundos de situações reais e/ou 
relacionadas às outras áreas do conheci-
mento. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvam as grande-
zas comprimento, 
massa, tempo, tem-
peratura, área (triân-
gulos retângulos e re-
tângulos), capaci-
dade e volume (sóli-
dos formados por blo-
cos retangulares. 
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Plantas baixas e 
vistas aéreas. 

(EF06MA28) Interpretar, descrever e de-
senhar plantas baixas simples de residên-
cias e vistas aéreas. 

Avaliar se o estu-
dante interpreta, des-
creve e desenha 
plantas baixas. 
 

Perímetro de um 
quadrado como 
grandeza pro-
porcional à me-
dida do lado. 

(EF06MA29) Analisar e descrever mudan-
ças que ocorrem no perímetro e na área 
de um quadrado ao se ampliarem ou redu-
zirem, igualmente, as medidas de seus la-
dos, para compreender que o perímetro é 
proporcional à medida do lado, o que não 
ocorre com a área. 

Avaliar se o estu-
dante analisa e des-
creve mudanças que 
ocorrem no perímetro 
e na área de um qua-
drado ao se amplia-
rem ou reduzirem, 
igualmente, as medi-
das de seus lados. 
 

PROBABILI-
DADE E ES-
TATÍSTICA 

Leitura e inter-
pretação de ta-
belas e gráficos 
(de colunas ou 
barras simples 
ou múltiplas) re-
ferentes a variá-
veis categóricas 
e variáveis nu-
méricas. 

(EF06MA31) Identificar as variáveis e 
suas frequências e os elementos constitu-
tivos (título, eixos, legendas, fontes e da-
tas) em diferentes tipos de gráfico. 

Avaliar se o estu-
dante identifica as va-
riáveis e suas fre-
quências e os ele-
mentos constitutivos 
em diferentes tipos 
de gráfico. 

(EF06MA32) Interpretar e resolver situa-
ções que envolvam dados de pesquisas 
sobre contextos ambientais, sustentabili-
dade, trânsito, consumo responsável, en-
tre outros, apresentadas pela mídia em ta-
belas e em diferentes tipos de gráficos e 
redigir textos escritos com o objetivo de 
sintetizar conclusões. 
  

Avaliar se o estu-
dante interpreta e re-
solve situações que 
envolvam dados de 
pesquisas. 

Coleta de da-
dos, organiza-
ção e registro 
Construção de 
diferentes tipos 
de gráficos para 
representá-los e 
interpretação 
das informa-
ções. 

(EF06MA33) Planejar e coletar dados de 
pesquisa referente a práticas sociais esco-
lhidas pelos alunos e fazer uso de plani-
lhas eletrônicas para registro, representa-
ção e interpretação das informações, em 
tabelas, vários tipos de gráficos e texto. 

Avaliar se o estu-
dante planeja e coleta 
dados de pesquisa 
referente a práticas 
sociais escolhidas 
pelos alunos e fazer 
uso de planilhas ele-
trônicas para registro, 
representação e in-
terpretação das infor-
mações, em tabelas, 
vários tipos de gráfi-
cos e texto. 
 

 

3.9.8 QUADRO ORGANIZADOR MATEMÁTICA: 7º ANO 

MATEMÁTICA - 7º ANO 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS 

DE 

 

HABILIDADES 

CRITÉRIOS 

DE 
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CONHECIM. AVALIAÇÃO 

NÚMEROS 

Cálculo de por-
centagens e de 
acréscimos e 
decréscimos 
simples 

(EF07MA02) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam porcentagens, como 
os que lidam com acréscimos e decrésci-
mos simples, utilizando estratégias pesso-
ais, cálculo mental e calculadora, no con-
texto de educação financeira, entre outros. 
  

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvam porcenta-
gens. 

Números intei-
ros: usos, histó-
ria, ordenação, 
associação com 
pontos da reta 
numérica e ope-
rações. 

(EF07MA03) Comparar e ordenar núme-
ros inteiros, associá-los a pontos da reta 
numérica. 

Avaliar se o estu-
dante compara e or-
dena números intei-
ros. 

(EF07MA04) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam operações com núme-
ros inteiros. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvam operações 
com números intei-
ros. 
 

Números racio-
nais na repre-
sentação fracio-
nária e na deci-
mal: usos, orde-
nação e associ-
ação com pon-
tos da reta nu-
mérica e opera-
ções. 

(EF07MA10) Comparar e ordenar núme-
ros racionais positivos e negativos e asso-
ciá-los a pontos da reta numérica. 

Avaliar se o estu-
dante compara e or-
dena números racio-
nais positivos e nega-
tivos. 

(EF07MA11) Compreender e utilizar as 
operações de números racionais, a rela-
ção entre elas e suas propriedades opera-
tórias. 

Avaliar se o estu-
dante compreende e 
utiliza as operações 
de números racio-
nais. 

(EF07MA12) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam as operações com nú-
meros racionais. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvam as opera-
ções com números 
racionais. 

ÁLGEBRA Linguagem al-
gébrica:  incóg-
nita. 

(EF07MA13) Compreender a ideia de in-
cógnita para representar um valor desco-
nhecido. 

Avaliar se o estu-
dante compreende a 
ideia de incógnita 
para representar va-
lor desconhecido. 
 

Problemas en-
volvendo gran-
dezas direta-
mente proporci-
onais e grande-
zas inversa-
mente proporci-
onais. 
  

(EF07MA17) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam variação de proporcio-
nalidade direta e inversa entre duas gran-
dezas, utilizando sentença algébrica para 
expressar a relação entre elas. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvem variação 
de proporcionalidade 
direta e inversa. 
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Equações poli-
nomiais do 1º 
grau. 

(EF07MA18) Resolver e elaborar proble-
mas que possam ser representados por 
equações polinomiais de 1º grau, redutí-
veis à forma ax + b = c, fazendo uso das 
propriedades da igualdade. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
possam ser repre-
sentados por equa-
ções polinomiais de 
1º grau. 

GEOMETRIA Relações entre 
os ângulos for-
mados por retas 
paralelas inter-
sectadas por 
uma transversal.  

(EF07MA23) Verificar relações entre os 
ângulos formados por retas paralelas cor-
tadas por uma transversal, com e sem uso 
de softwares de geometria dinâmica. 

Avaliar se o estu-
dante verifica rela-
ções entre os ângulos 
formados por retas 
paralelas cortadas 
por uma transversal. 
 

Polígonos regu-
lares: quadrado 
e triângulo equi-
látero 

(EF07MA27) Calcular medidas de ângulos 
internos de polígonos regulares, sem o 
uso de fórmulas, e estabelecer relações 
entre ângulos internos e externos de polí-
gonos, preferencialmente vinculadas à 
construção de mosaicos e de ladrilhamen-
tos. 

Avaliar se o estu-
dante calcula medi-
das de ângulos inter-
nos de polígonos re-
gulares, sem o uso de 
fórmulas, e estabe-
lece relações entre 
ângulos internos e 
externos de polígo-
nos. 

(EF07MA28) Construir um polígono regu-
lar (como quadrado e triângulo equilátero), 
conhecida a medida de seu lado. 

Avaliar se o estu-
dante constrói um po-
lígono regular, co-
nhecida a medida de 
seu lado. 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Problemas en-
volvendo medi-
ções. 

(EF07MA29) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam medidas de grandezas 
inseridos em contextos oriundos de situa-
ções cotidianas ou de outras áreas do co-
nhecimento, reconhecendo que toda me-
dida empírica é aproximada. 
  

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvam medidas 
de grandezas. 

Cálculo de vo-
lume de blocos 
retangulares, 
utilizando unida-
des de medida 
convencionais 
mais usuais. 
  

(EF07MA30) Resolver e elaborar proble-
mas de cálculo de medida do volume de 
blocos retangulares, envolvendo as unida-
des usuais (metro cúbico, decímetro cú-
bico e centímetro cúbico). 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas de 
cálculo de medida do 
volume de blocos re-
tangulares. 

Volume de bloco 
retangular 
Medidas de ca-
pacidade. 

(EF08MA20) Reconhecer a relação entre 
um litro e um decímetro cúbico e a relação 
entre litro e metro cúbico, para resolver 
problemas de cálculo de capacidade de 
recipientes. 

Avaliar se o estu-
dante reconhece a re-
lação entre um litro e 
um decímetro cúbico 
e a relação entre litro 
e metro cúbico. 
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Ângulos: noção, 
usos e medida. 

(EF06MA25) Reconhecer a abertura do 
ângulo como grandeza associada às figu-
ras geométricas.  

Avaliar se o estu-
dante reconhece a 
abertura do ângulo. 

(EF06MA26) Resolver problemas que en-
volvam a noção de ângulo em diferentes 
contextos e em situações reais, como ân-
gulo de visão. 

Avaliar se o estu-
dante resolve proble-
mas que envolvam a 
noção de ângulo. 

(EF06MA27) Determinar medidas da 
abertura de ângulos, por meio de transfe-
ridor e/ou tecnologias digitais. 

Avaliar se o estu-
dante determina me-
didas da abertura de 
ângulos. 

PROBABILI-
DADE E ES-
TATÍSTICA 

Cálculo de pro-
babilidade como 
a razão entre o 
número de re-
sultados favorá-
veis e o total de 
resultados pos-
síveis em um es-
paço amostral 
equiprovável e 
por meio de mui-
tas repetições 
de um experi-
mento. 
  

(EF06MA30) Calcular a probabilidade de 
um evento aleatório, expressando-a por 
número racional (forma fracionária, deci-
mal e percentual) e comparar esse nú-
mero com a probabilidade obtida por meio 
de experimentos sucessivos. 

Avaliar se o estu-
dante calcula a pro-
babilidade de um 
evento aleatório, ex-
pressando-a por nú-
mero racional (forma 
fracionária, decimal e 
percentual). 

Experimentos 
aleatórios: es-
paço amostral e 
estimativa de 
probabilidade 
por meio de fre-
quência de ocor-
rências. 
  

(EF07MA34) Planejar e realizar experi-
mentos aleatórios ou simulações que en-
volvem cálculo de probabilidades ou esti-
mativas por meio de frequência de ocor-
rências. 

Avaliar se o estu-
dante planeja e rea-
liza experimentos 
aleatórios ou simula-
ções que envolvem 
cálculo de probabili-
dades ou estimativas. 

Estatística: mé-
dia e amplitude 
de um conjunto 
de dados. 

(EF07MA35) Compreender, em contextos 
significativos, o significado de média esta-
tística como indicador da tendência de 
uma pesquisa, calcular seu valor e relaci-
oná-lo, intuitivamente, com a amplitude do 
conjunto de dados. 

Avaliar se o estu-
dante compreende o 
significado de média 
estatística como indi-
cador da tendência 
de uma pesquisa e 
calcula seu valor. 
 

Pesquisa amos-
tral e pesquisa 
censitária 
Planejamento 
de pesquisa, co-
leta e organiza-
ção dos dados, 
construção de 
tabelas e 

(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa 
envolvendo tema da realidade social, 
identificando a necessidade de ser censi-
tária ou de usar amostra, e interpretar os 
dados para comunicá-los por meio de re-
latório escrito, tabelas e gráficos, com o 
apoio de planilhas eletrônicas. 

Avaliar se o estu-
dante planeja e rea-
liza pesquisa estatís-
tica, identificando a 
necessidade de ser 
censitária ou de usar 
amostra e interpreta 
os dados para comu-
nicá-los por meio de 



 

721 
 

 

gráficos e inter-
pretação das in-
formações.  

relatório escrito, tabe-
las e gráficos. 

Gráficos de se-
tores: interpreta-
ção, pertinência 
e construção 
para representar 
conjunto de da-
dos. 

(EF07MA37) Interpretar e analisar dados 
apresentados em gráfico de setores divul-
gados pela mídia e compreender quando 
é possível ou conveniente sua utilização. 

Avaliar se o estu-
dante interpreta e 
analisa dados apre-
sentados em gráfico 
de setores. 

 

3.9.9 QUADRO ORGANIZADOR MATEMÁTICA: 8º ANO 

MATEMÁTICA - 8º ANO 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS  

DE  

CONHECIM. 

 

HABILIDADES 

CRITÉRIOS  

DE  

AVALIAÇÃO 

NÚMEROS Necessidade 
dos números re-
ais para medir 
qualquer seg-
mento de reta 
Números irracio-
nais: reconheci-
mento e locali-
zação na reta 
numérica. 

(EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fi-
xada uma unidade de comprimento, exis-
tem segmentos de reta cujo comprimento 
não é expresso por número racional 
(como as medidas de diagonais de um po-
lígono e alturas de um triângulo, quando 
se toma a medida de cada lado como uni-
dade). 

Avaliar se o estu-
dante reconhece que, 
uma vez fixada uma 
unidade de compri-
mento, existem seg-
mentos de reta cujo 
comprimento não é 
expresso por número 
racional. 

(EF09MA02) Reconhecer um número irra-
cional como um número real cuja repre-
sentação decimal é infinita e não perió-
dica, e estimar a localização de alguns de-
les na reta numérica. 

Avaliar se o estu-
dante reconhece um 
número irracional 
como um número real 
cuja representação 
decimal é infinita e 
não periódica. 
 

Potenciação e 
radiciação. 

(EF08MA02) Resolver e elaborar proble-
mas usando a relação entre potenciação e 
radiciação, para representar uma raiz 
como potência de expoente fracionário. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas 
usando a relação en-
tre potenciação e ra-
diciação. 
 

O princípio mul-
tiplicativo da 
contagem. 

(EF08MA03) Resolver e elaborar proble-
mas de contagem cuja resolução envolva 
a aplicação do princípio multiplicativo. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas de 
contagem. 
 

Porcentagens. (EF08MA04) Resolver e elaborar proble-
mas, envolvendo cálculo de 

Avaliar se o estu-
dante resolve e 
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porcentagens, incluindo o uso de tecnolo-
gias digitais. 

elabora problemas, 
envolvendo cálculo 
de porcentagens. 
 

Dízimas periódi-
cas: fração ge-
ratriz. 

(EF08MA05) Reconhecer e utilizar proce-
dimentos para a obtenção de uma fração 
geratriz para uma dízima periódica. 

Avaliar se o estu-
dante reconhece uma 
fração geratriz para 
uma dízima perió-
dica. 

ÁLGEBRA Linguagem al-
gébrica: variável 
e incógnita. 

(EF07MA13 - do 7º ano) Compreender a 
ideia de variável, representada por letra ou 
símbolo, para expressar relação entre 
duas grandezas, diferenciando-a da ideia 
de incógnita. 

Avaliar se o estu-
dante compreende a 
ideia de variável, para 
expressar relação en-
tre duas grandezas, 
diferenciando-a da 
ideia de incógnita. 
 

Valor numérico 
de expressões 
algébricas. 

(EF08MA06) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam cálculo do valor numé-
rico de expressões algébricas, utilizando 
as propriedades das operações. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvem cálculo do 
valor numérico de ex-
pressões algébricas. 
 

Associação de 
uma equação li-
near de 1º grau 
a uma reta no 
plano cartesi-
ano. 

(EF08MA07) Associar uma equação linear 
de 1º grau com duas incógnitas a uma reta 
no plano cartesiano. 

Avaliar se o estu-
dante associa uma 
equação linear de 1º 
grau com duas incóg-
nitas a uma reta no 
plano cartesiano. 
 

Sistema de 
equações poli-
nomiais de 1º 
grau: resolução 
algébrica e re-
presentação no 
plano cartesi-
ano. 

(EF08MA08) Resolver e elaborar proble-
mas relacionados ao seu contexto pró-
ximo, que possam ser representados por 
sistemas de equações de 1º grau com 
duas incógnitas e interpretá-los, utili-
zando, inclusive, o plano cartesiano como 
recurso. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas, que 
possam ser repre-
sentados por siste-
mas de equações de 
1º grau com duas in-
cógnitas e interpretá-
los. 
 

Variação de 
grandezas: dire-
tamente propor-
cionais, inversa-
mente proporci-
onais ou não 
proporcionais. 

(EF08MA12) Identificar a natureza da va-
riação de duas grandezas, diretamente, 
inversamente proporcionais ou não pro-
porcionais, expressando a relação exis-
tente por meio de sentença algébrica e re-
presentá-la no plano cartesiano. 

Avaliar se o estu-
dante identifica a na-
tureza da variação de 
duas grandezas, dire-
tamente, inversa-
mente proporcionais 
ou não proporcionais. 

(EF08MA13) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam grandezas diretamente 
ou inversamente proporcionais, por meio 
de estratégias variadas. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvam grandezas 
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diretamente ou inver-
samente proporcio-
nais. 

GEOMETRIA Construção de 
retas paralelas e 
perpendicula-
res, fazendo uso 
de réguas, es-
quadros e sof-
twares. 

(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como 
réguas e esquadros, ou softwares para re-
presentações de retas paralelas e perpen-
diculares e construção de quadriláteros, 
entre outros. 

Avaliar uso que o es-
tudante faz de instru-
mentos, de medição 
para representações 
de retas paralelas e 
perpendiculares e 
construção de polígo-
nos. 
 

Transformações 
geométricas de 
polígonos no 
plano cartesi-
ano. 

(EF07MA20) Reconhecer e representar, 
no plano cartesiano, o simétrico de figuras 
em relação aos eixos e à origem. 

Avaliar se o estu-
dante reconhece e re-
presenta, no plano 
cartesiano, o simé-
trico de figuras em re-
lação aos eixos e à 
origem. 
 

Simetrias de 
translação, rota-
ção e reflexão. 

(EF07MA21) Reconhecer e construir figu-
ras obtidas por simetrias de translação, ro-
tação e reflexão, usando instrumentos de 
desenho ou softwares de geometria dinâ-
mica e vincular esse estudo a representa-
ções planas de obras de arte, elementos 
arquitetônicos, entre outros. 
  

Avaliar se o estu-
dante reconhece e 
constrói figuras obti-
das por simetrias de 
translação, rotação e 
reflexão. 

Polígonos: clas-
sificações 
quanto ao nú-
mero de vérti-
ces, às medidas 
de lados e ângu-
los e ao parale-
lismo e perpen-
dicularismo dos 
lados. 
  

(EF06MA20) Identificar características 
dos quadriláteros, classificá-los em rela-
ção a lados e a ângulos e reconhecer a in-
clusão e a intersecção de classes entre 
eles. 

Avaliar se o estu-
dante identifica ca-
racterísticas dos qua-
driláteros, os classi-
fica em relação a la-
dos e a ângulos. 

Triângulos: 
construção, con-
dição de exis-
tência e soma 
das medidas 
dos ângulos in-
ternos. 

(EF07MA24) Construir triângulos, usando 
régua e compasso, reconhecer a condição 
de existência do triângulo quanto à me-
dida dos lados e verificar que a soma das 
medidas dos ângulos internos de um triân-
gulo é 180°. 

Avaliar se o estu-
dante constrói triân-
gulos, reconhece a 
condição de existên-
cia do triângulo 
quanto à medida dos 
lados e que a soma 
das medidas dos ân-
gulos internos de é 
180°. 

(EF06MA19) Identificar características 
dos triângulos e classificá-los em relação 
às medidas dos lados e dos ângulos. 

Avaliar se o estu-
dante identifica ca-
racterísticas dos 
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triângulos e os classi-
fica em relação às 
medidas dos lados e 
dos ângulos. 

(EF07MA25) Reconhecer a rigidez geo-
métrica dos triângulos e suas aplicações, 
como na construção de estruturas arquite-
tônicas (telhados, estruturas metálicas e 
outras) ou nas artes plásticas. 

Avaliar se o estu-
dante reconhece a ri-
gidez geométrica dos 
triângulos e suas apli-
cações. 
 

Congruência de 
triângulos e de-
monstrações de 
propriedades de 
quadriláteros. 
  

(EF08MA14) Demonstrar propriedades de 
quadriláteros por meio da identificação da 
congruência de triângulos. 

Avaliar se o estu-
dante identifica pro-
priedades de quadri-
láteros. 

Construções ge-
ométricas: ân-
gulos de 90°, 
60°, 45° e 30° e 
polígonos regu-
lares. 

(EF08MA15) Construir, utilizando instru-
mentos de desenho ou softwares de geo-
metria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ân-
gulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos 
regulares. 

Avaliar se o estu-
dante constrói media-
triz, bissetriz, ângulos 
de 90°, 60°, 45° e 30° 
e polígonos regula-
res. 

(EF08MA16) Construir um hexágono re-
gular de qualquer área, a partir da medida 
do ângulo central e da utilização de esqua-
dros e compasso. 
  

Avaliar se o estu-
dante constrói um he-
xágono regular de 
qualquer área. 

Mediatriz e bis-
setriz como lu-
gares geométri-
cos: construção 
e problemas. 

(EF08MA17) Aplicar os conceitos de me-
diatriz e bissetriz como lugares geométri-
cos na resolução de problemas. 

Avaliar se o estu-
dante aplica os con-
ceitos de mediatriz e 
bissetriz como luga-
res geométricos na 
resolução de proble-
mas. 
 

Transformações 
geométricas: si-
metrias de 
translação, re-
flexão e rotação. 

(EF08MA18) Reconhecer e construir figu-
ras obtidas por composições de transfor-
mações geométricas (translação, reflexão 
e rotação), com o uso de instrumentos de 
desenho ou de softwares de geometria di-
nâmica. 

Avaliar se o estu-
dante reconhece e 
constrói figuras obti-
das por composições 
de transformações 
geométricas. 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Área de figuras 
planas. 

(EF08MA19) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam medidas de área de fi-
guras geométricas, utilizando expressões 
de cálculo de área (quadriláteros, triângu-
los), em situações como determinar me-
dida de terrenos. 
  

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvam medidas 
de área de figuras ge-
ométricas. 

Equivalência de 
área de figuras 
planas: cálculo 

(EF07MA31) Estabelecer expressões de 
cálculo de área de triângulos e de quadri-
láteros. 

Avaliar se o estu-
dante estabelece ex-
pressões de cálculo 
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de áreas de figu-
ras que podem 
ser decompos-
tas por outras, 
cujas áreas po-
dem ser facil-
mente determi-
nadas como tri-
ângulos e qua-
driláteros. 

de área de triângulos 
e de quadriláteros. 

(EF07MA32) Resolver e elaborar proble-
mas de cálculo de medida de área de figu-
ras planas que podem ser decompostas 
por quadrados, retângulos e/ou triângulos, 
utilizando a equivalência entre áreas. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas de 
cálculo de medida de 
área de figuras pla-
nas que podem ser 
decompostas por 
quadrados, retângu-
los e/ou triângulos. 
 

Volume de bloco 
retangular 
Medidas de ca-
pacidade. 

(EF08MA21) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam o cálculo do volume de 
recipiente cujo formato é o de um bloco re-
tangular. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvam o cálculo 
do volume de recipi-
ente (bloco retangu-
lar). 

PROBABILI-
DADE E ES-
TATÍSTICA 

Princípio multi-
plicativo da con-
tagem 
Soma das pro-
babilidades de 
todos os ele-
mentos de um 
espaço amos-
tral. 

(EF08MA22) Calcular a probabilidade de 
eventos, com base na construção do es-
paço amostral, utilizando o princípio multi-
plicativo, e reconhecer que a soma das 
probabilidades de todos os elementos do 
espaço amostral é igual a 1. 

Avaliar se o estu-
dante calcula a pro-
babilidade de even-
tos, utilizando o prin-
cípio multiplicativo, e 
reconhecer que a 
soma das probabili-
dades de todos os 
elementos do espaço 
amostral é 1. 
 

Organização 
dos dados de 
uma variável 
contínua em 
classes. 

(EF08MA24) Classificar as frequências de 
uma variável contínua de uma pesquisa 
em classes, de modo que resumam os da-
dos de maneira adequada para a tomada 
de decisões. 

Avaliar se o estu-
dante classifica as 
frequências de uma 
variável contínua de 
uma pesquisa em 
classes, resume os 
dados de maneira 
adequada. 
 

Medidas de ten-
dência central e 
de dispersão. 

(EF08MA25) Obter os valores de medidas 
de tendência central de uma pesquisa es-
tatística (média, moda e mediana) com a 
compreensão de seus significados e rela-
cioná-los com a dispersão de dados, indi-
cada pela amplitude. 

Avaliar se o estu-
dante obtém valores 
de medidas de ten-
dência central de 
uma pesquisa esta-
tística) com a com-
preensão de seus 
significados e relaci-
oná-los com a disper-
são de dados. 
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Análise de pro-
babilidade de 
eventos aleató-
rios: eventos de-
pendentes e in-
dependentes 

(EF09MA20) Reconhecer, em experimen-
tos aleatórios, eventos independentes e 
dependentes e calcular a probabilidade de 
sua ocorrência, nos dois casos. 

Avaliar se o estu-
dante reconhece, em 
experimentos aleató-
rios, eventos inde-
pendentes e depen-
dentes e calcular a 
probabilidade de sua 
ocorrência, nos dois 
casos. 

 

2.9.10 QUADRO ORGANIZADOR MATEMÁTICA: 9º ANO 

MATEMÁTICA - 9º ANO 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS  

DE  

CONHECIM. 

HABILIDADES 
CRITÉRIOS 

DE 

AVALIAÇÃO 

NÚMEROS Potências com 
expoentes ne-
gativos e fracio-
nários. 
  

(EF09MA03) Efetuar cálculos com núme-
ros reais, inclusive potências com expoen-
tes fracionários. 

Avaliar se o estu-
dante efetua cálculos 
com números reais. 

Notação cientí-
fica. 

(EF08MA01) Efetuar cálculos com potên-
cias de expoentes inteiros e aplicar esse 
conhecimento na representação de núme-
ros em notação científica. 
  

Avaliar se o estu-
dante efetua cálculos 
com potências de ex-
poentes inteiros. 

Números reais: 
notação cientí-
fica e proble-
mas. 

(EF09MA04) Resolver e elaborar proble-
mas com números reais, inclusive em no-
tação científica, envolvendo diferentes 
operações. 
  

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas com 
números reais. 

Porcentagens: 
problemas que 
envolvem cál-
culo de percen-
tuais sucessi-
vos. 

(EF09MA05) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam porcentagens, com a 
ideia de aplicação de percentuais sucessi-
vos e a determinação das taxas percentu-
ais, preferencialmente com o uso de tec-
nologias digitais, no contexto da educação 
financeira. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvam porcenta-
gens. 

ÁLGEBRA Equação polino-
mial de 2º grau 
do tipo ax² = b 

(EF08MA09) Resolver e elaborar, com e 
sem uso de tecnologias, problemas que 
possam ser representados por equações 
polinomiais de 2º grau do tipo ax² = b. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
possam ser repre-
sentados por equa-
ções polinomiais de 
2º grau. 
 

Funções: repre-
sentações nu-
mérica, algé-
brica e gráfica. 

(EF09MA06) Compreender as funções 
como relações de dependência unívoca 
entre duas variáveis e suas representa-
ções numérica, algébrica e gráfica e utili-
zar esse conceito para analisar situações 

Avaliar se o estu-
dante compreende as 
funções como rela-
ções de dependência 
unívoca entre duas 
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que envolvam relações funcionais entre 
duas variáveis. 

variáveis e suas re-
presentações numé-
rica, algébrica e grá-
fica. 
 

Expressões al-
gébricas: fatora-
ção e produtos 
notáveis 
Resolução de 
equações poli-
nomiais do 2º 
grau por meio de 
fatorações. 

(EF09MA09) Compreender os processos 
de fatoração de expressões algébricas, 
com base em suas relações com os pro-
dutos notáveis, para resolver e elaborar 
problemas que possam ser representados 
por equações polinomiais do 2º grau. 

Avaliar se o estu-
dante compreende os 
processos de fatora-
ção de expressões al-
gébricas, com base 
em suas relações 
com os produtos no-
táveis. 

GEOMETRIA A circunferência 
como lugar geo-
métrico. 

(EF07MA22) Construir circunferências, 
utilizando compasso, reconhecê-las como 
lugar geométrico e utilizá-las para fazer 
composições artísticas e resolver proble-
mas que envolvam objetos equidistantes. 

Avaliar se o estu-
dante constrói circun-
ferências, as reco-
nhece como lugar ge-
ométrico e as utiliza 
para resolver proble-
mas que envolvam 
objetos equidistan-
tes. 
 

Demonstrações 
de relações en-
tre os ângulos 
formados por re-
tas paralelas in-
tersectadas por 
uma transversal. 
  

(EF09MA10) Demonstrar relações sim-
ples entre os ângulos formados por retas 
paralelas cortadas por uma transversal. 

Avaliar se o estu-
dante demonstra re-
lações simples entre 
os ângulos formados 
por retas paralelas 
cortadas por uma 
transversal. 

Relações entre 
arcos e ângulos 
na circunferên-
cia de um cír-
culo. 

(EF09MA11) Resolver problemas por 
meio do estabelecimento de relações en-
tre arcos, ângulos centrais e ângulos ins-
critos na circunferência, fazendo uso, in-
clusive, de softwares de geometria dinâ-
mica. 

Avaliar se o estu-
dante resolve proble-
mas por meio do es-
tabelecimento de re-
lações entre arcos, 
ângulos centrais e 
ângulos inscritos na 
circunferência. 
 

Semelhança de 
triângulos. 

(EF09MA12) Reconhecer as condições 
necessárias e suficientes para que dois tri-
ângulos sejam semelhantes. 

Avaliar se o estu-
dante reconhece as 
condições necessá-
rias e suficientes para 
que dois triângulos 
sejam semelhantes. 
 

Relações métri-
cas no triângulo 
retângulo 
Teorema de 

(EF09MA13) Demonstrar relações métri-
cas do triângulo retângulo, entre elas o te-
orema de Pitágoras. 

Avaliar se o estu-
dante reconhece re-
lações métricas do tri-
ângulo retângulo. 
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Pitágoras: verifi-
cações experi-
mentais e de-
monstração 
Retas paralelas 
cortadas por 
transversais: te-
oremas de pro-
porcionalidade e 
verificações ex-
perimentais. 

 

(EF09MA14) Resolver e elaborar proble-
mas de aplicação do teorema de Pitágoras 
ou das relações de proporcionalidade en-
volvendo retas paralelas cortadas por se-
cantes. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas com 
o teorema de Pitágo-
ras ou relações de 
proporcionalidade 
envolvendo retas pa-
ralelas cortadas por 
secantes. 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Unidades de 
medida para 
medir distâncias 
muito grandes e 
muito pequenas 
Unidades de 
medida utiliza-
das na informá-
tica.  

(EF09MA18) Reconhecer e empregar uni-
dades usadas para expressar medidas 
muito grandes ou muito pequenas, tais 
como distância entre planetas e sistemas 
solares, tamanho de vírus ou de células, 
capacidade de armazenamento de com-
putadores, entre outros. 

Avaliar se o estu-
dante reconhece e 
emprega unidades 
usadas para expres-
sar medidas muito 
grandes ou muito pe-
quenas. 

Volume de pris-
mas e cilindros. 

(EF09MA19) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam medidas de volumes 
de prismas e de cilindros retos, inclusive 
com uso de expressões de cálculo, em si-
tuações cotidianas. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvam medidas 
de volumes de pris-
mas e de cilindros re-
tos. 
 

Área do círculo e 
comprimento de 
sua circunferên-
cia. 

(EF08MA19) Resolver e elaborar proble-
mas que envolvam medidas de área de fi-
guras geométricas, utilizando expressões 
de cálculo de área (círculos), em situações 
como determinar medida de terrenos. 

Avaliar se o estu-
dante resolve e ela-
bora problemas que 
envolvam medidas 
de área de figuras ge-
ométricas. 
 

Medida do com-
primento da cir-
cunferência. 

(EF07MA33) Estabelecer o número π 
como a razão entre a medida de uma cir-
cunferência e seu diâmetro, para compre-
ender e resolver problemas, inclusive os 
de natureza histórica. 

Avaliar se o estu-
dante estabelece o 
número π como a ra-
zão entre a medida 
de uma circunferên-
cia e seu diâmetro. 

PROBABILI-
DADE E ES-
TATÍSTICA 

Análise de gráfi-
cos divulgados 
pela mídia: ele-
mentos que po-
dem induzir a er-
ros de leitura ou 
de interpreta-
ção. 

(EF09MA21) Analisar e identificar, em 
gráficos divulgados pela mídia, os elemen-
tos que podem induzir, às vezes proposi-
tadamente, erros de leitura, como escalas 
inapropriadas, legendas não explicitadas 
corretamente, omissão de informações 
importantes (fontes e datas), entre outros. 

Avaliar se o estu-
dante analisa e iden-
tifica, em gráficos di-
vulgados pela mídia, 
os elementos que po-
dem induzir, às vezes 
propositadamente, 
erros de leitura. 
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Leitura, interpre-
tação e repre-
sentação de da-
dos de pesquisa 
expressos em 
tabelas de dupla 
entrada, gráfi-
cos de colunas 
simples e agru-
padas, gráficos 
de barras e de 
setores e gráfi-
cos pictóricos. 
  

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico 
mais adequado (colunas, setores, linhas), 
com ou sem uso de planilhas eletrônicas, 
para apresentar um determinado conjunto 
de dados, destacando aspectos como as 
medidas de tendência central. 

Avaliar se o estu-
dante escolhe e cons-
trói o gráfico mais 
adequado (colunas, 
setores, linhas). 

Planejamento e 
execução de 
pesquisa amos-
tral e apresenta-
ção de relatório. 

(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa 
amostral envolvendo tema da realidade 
social e comunicar os resultados por meio 
de relatório contendo avaliação de medi-
das de tendência central e da amplitude, 
tabelas e gráficos adequados, construídos 
com o apoio de planilhas eletrônicas. 

Avaliar se o estu-
dante planeja e exe-
cutar pesquisa amos-
tral comunica os re-
sultados por meio de 
relatório contendo 
avaliação de medidas 
de tendência central 
e da amplitude, tabe-
las e gráficos ade-
quados. 
 

Pesquisas cen-
sitária ou amos-
tral 
Planejamento e 
execução de 
pesquisa amos-
tral. 

(EF08MA26) Selecionar razões, de dife-
rentes naturezas (física, ética ou econô-
mica), que justificam a realização de pes-
quisas amostrais e não censitárias, e re-
conhecer que a seleção da amostra pode 
ser feita de diferentes maneiras (amostra 
casual simples, sistemática e estratifi-
cada). 

Avaliar se o estu-
dante seleciona ra-
zões, de diferentes 
naturezas, que justifi-
cam a realização de 
pesquisas amostrais 
e não censitárias, e 
reconhece que a se-
leção da amostra 
pode ser feita de dife-
rentes maneiras. 
 

Pesquisas cen-
sitária ou amos-
tral 
Planejamento e 
execução de 
pesquisa amos-
tral. 

(EF08MA27) Planejar e executar pesquisa 
amostral, selecionando uma técnica de 
amostragem adequada, e escrever relató-
rio que contenha os gráficos apropriados 
para representar os conjuntos de dados, 
destacando aspectos como as medidas de 
tendência central, a amplitude e as conclu-
sões. 

Avaliar se o estu-
dante planeja e exe-
cuta pesquisa amos-
tral, selecionando 
uma técnica de 
amostragem ade-
quada, e escrever re-
latório que contenha 
os gráficos apropria-
dos para representar 
os conjuntos de da-
dos. 
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Gráficos de bar-
ras, colunas, li-
nhas ou setores 
e seus elemen-
tos constitutivos 
e adequação 
para determi-
nado conjunto 
de dados. 

(EF08MA23) Avaliar a adequação de dife-
rentes tipos de gráficos para representar 
um conjunto de dados de uma pesquisa. 

Avaliar se o estu-
dante avalia a ade-
quação de diferentes 
tipos de gráficos para 
representar um con-
junto de dados de 
uma pesquisa. 
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