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APRESENTAÇÃO 
  

 É com grande satisfação que se devolve às escolas o Caderno 2 dos 

Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul - 

Planos de Estudo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Esse 

documento é fruto de uma caminhada conjunta dos professores da Rede, 

registra o pensamento pedagógico de todos que acreditam em uma educação 

com foco na aprendizagem.  

 As ações de 2009 e 2010, em especial, tiveram o objetivo de 

discutir/socializar construções teórico-metodológicas em cada área do 

conhecimento, possibilitaram a participação e o envolvimento de todos os 

professores da RME. Tenho certeza de que as ações, quando planejadas e 

executadas em parceria com a comunidade escolar, resultam positivamente em 

prol da aprendizagem.  

 Acredito que muito ainda há de ser feito para imprimir maior qualidade à 

Educação. No entanto, penso que, a partir dos Cadernos 1 e 2 dos 

Referenciais da Educação da RME, consolida-se a base, que, aliada ao desejo 

e ao comprometimento da comunidade escolar, possibilita o planejamento e a 

execução de ações didático-pedagógicas, que visem ao fazer-aprender. 

Buscamos uma educação de qualidade.  

 Quero agradecer o zelo, o carinho e o profissionalismo com que vocês 

têm gerenciado nossas escolas, nossas salas de aula.  Precisamos muito do 

empenho de todos em promover ações que sustentem a implementação desse 

Currículo. Desejo que todos possam sentir-se cada vez mais incluídos e 

motivados a aprender.  

      Um grande abraço, 

 

 

 

       Edson Paulo Theodoro da Rosa 
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INTRODUÇÃO 
 

 A Secretaria Municipal da Educação, em 2009, em consonância com o 

Ministério da Educação, deflagrou o debate nas escolas sobre a concepção de 

currículo e seus desdobramentos.  

 Considerando a relevância do tema e comprometida com uma educação 

de qualidade para todos, a Secretaria Municipal da Educação incentivou os 

educadores a participarem efetivamente desse processo de Reestruturação 

Curricular, por meio de momentos de estudo e discussão dos documentos 

intitulados Indagações sobre Currículo, análise das concepções curriculares, 

bem como formação continuada para professores, coordenadores pedagógicos 

e diretores. Essas ações materializaram-se na elaboração do Caderno 1 - 

Referenciais da Educação da Rede Municipal da Educação. 

 Neste ano, dando continuidade às reflexões realizadas nos encontros de 

professores em 2009, o estudo centralizou-se no planejamento e na avaliação 

(critérios qualitativos), mais precisamente no aprofundamento de competências 

a serem desenvolvidas, atitudes a serem adotadas, valores a serem 

constituídos, habilidades a serem desenvolvidas e conceitos a serem formados. 

Essa discussão resultou na elaboração do Caderno 2 - Planos de Estudo da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Municipal da 

Educação. 

 Esse documento, referencial base para o processo de ensino-

aprendizagem, permeia todos os componentes curriculares, constituindo-se 

numa rede na qual competências, valores, atitudes, habilidades e conceitos 

interligam-se, apontando o norte da aprendizagem, da Educação Infantil ao 

Ensino Fundamental. 

 Desse forma, estão explicitadas, neste caderno, as construções 

realizadas acerca dos Planos de Estudo, apresentando competências, atitudes 

e valores desde a Educação Infantil ao 9º ano, bem como objetivo geral, 

critérios de avaliação, habilidades e conceitos em cada área/componente 

curricular no ano/série.  
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1. COMPETÊNCIAS, ATITUDES E VALORES1  

 

 Este capítulo trata do detalhamento dos Planos de Estudo no que se 

refere às competências a serem desenvolvidas, atitudes a serem adotadas e 

valores a serem constituídos. Estes itens estão contemplados da Educação 

Infantil ao 9º ano permeando todos os macroplanejamentos anuais de cada 

área/componente curricular. 

1.1 Competências a serem desenvolvidas 

• Resolver problemas de forma viável e eficaz 

• Utilizar adequadamente diversas linguagens humanas, sejam verbais ou 

não verbais 

• Atuar em grupo 

• Usar adequadamente a informação acumulada 

• Avaliar criticamente dados, situações e fenômenos  

1.2 Atitudes a serem adotadas 
 

• Disposição em ouvir as ideias do grupo e expressar as suas 

• Cooperação com o grupo nas diferentes atividades propostas 

• Estímulo à participação dos colegas nas atividades propostas, 

priorizando a inclusão de todos 

• Valorização do uso de recursos tecnológicos como instrumento de 

aprendizagem 

• Cuidado com os materiais de uso pessoal e de uso comum  

• Busca de novas soluções frente a situações que se configurem problema 

para si, para o grupo e/ou para o ambiente 

• Valorização das relações interpessoais no contexto escolar 

 

 

                                                 
1 A adoção de atitudes e a constituição de valores são muito importantes para o pleno 
desenvolvimento do educando e para o exercício da cidadania. Assim, precisam estar 
claramente configuradas nos Planos de Estudo, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. 
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• Postura favorável à aprendizagem, incluindo atenção, concentração, 

dedicação 

• Desenvolvimento de ações preventivas e pró-ativas de respeito ao meio 

ambiente e ao ser humano 

• Preservação e melhoria da qualidade de vida do planeta e de todos os 

seres que nele habitam 

1.3 Valores a serem constituídos2 

• Amor 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Confiança 

• Cooperação 

• Espiritualidade 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Iniciativa 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 

 

 

 

                                                 
2
 Esse conjunto de valores listados explicita uma lista de sugestões. A escola poderá 

acrescentar e/ou priorizar na medida em que achar pertinente. 
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2 DETALHAMENTO DOS PLANOS DE ESTUDO 

 

 Este capítulo trata do detalhamento dos Planos de Estudo no que diz 

respeito ao objetivo geral do componente curricular, aos critérios 

qualitativos da avaliação do desempenho e às aprendizagens previstas, 

que estão explicitadas em habilidades a serem desenvolvidas e conceitos a 

serem formados no período. 

 Esses itens serão apresentados da Educação Infantil ao 9º ano 

contemplando os macroplanejamentos anuais de cada área/componente 

curricular. 

2.1 Macroplanejamento da Educação Infantil 

2.1.1 Objetivo Geral da Área de Comunicação e Expressão  

Promover o desenvolvimento das habilidades de comunicar e expressar-

se, a fim de que a criança entenda, interprete e represente os significados 

culturais, de diversos portadores de texto e práticas sociais, percebendo a 

escrita no seu caráter social (letramento), comunicando-se oral e graficamente, 

expressando-se corporal e esteticamente em situações de vivência familiar e 

escolar, adotando atitudes e constituindo valores pertinentes a esses 

contextos. 

2.1.1.1 Objetivo Geral de Arte  

 Oportunizar vivências em que o aluno se relacione esteticamente com os 

objetos no tempo, espaço e com o outro, experimentando e explorando 

materiais, suportes e técnicas nas diferentes linguagens (visual, teatral, musical 

e da dança), realizando articulações com o patrimônio artístico-cultural, 

respeitando a cultura dos contextos familiar e escolar. 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

Linguagem Visual 

• Experimenta e explora 

• Explorar materiais, suportes e 

técnicas na linguagem visual 
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adequadamente diferentes 

materiais, suportes e técnicas da 

linguagem visual 

• Interage de forma respeitosa com 

as manifestações artísticas do 

contexto familiar e escolar 

• Manipular formas tridimensionais 

• Identificar cores 

 

Linguagem Musical 

• Experimenta e explora diferentes 

elementos, materiais e técnicas na 

linguagem musical 

• Interage com as manifestações 

musicais do contexto familiar e 

escolar 

 

• Explorar elementos, materiais e 

técnicas diversas na linguagem 

musical 

• Expressar, interagir com os outros 

e ampliar seu conhecimento 

cultural 

• Ouvir, perceber e discriminar 

eventos sonoros diversos 

• Perceber e expressar sensações, 

sentimentos e pensamentos, por 

meio de improvisações, 

composições e interpretações 

musicais 

Linguagem Teatral 

• Experimenta e explora 

adequadamente os elementos 

estruturantes da linguagem teatral 

• Interage, de forma respeitosa, com 

as manifestações teatrais da sua 

comunidade 

• Explorar as possibilidades do jogo 

dramático em cenas de faz de 

conta e do cotidiano escolar 

• Relacionar os movimentos de seu 

corpo e da natureza com os jogos 

propostos 

 

Linguagem da Dança 

• Experimenta e explora com 

• Observar, explorar e interagir com 

o objeto e o outro 
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desenvoltura, diferentes 

movimentos corporais 

• Interage, de forma respeitosa, 

com as manifestações artísticas 

dos contextos familiar e escolar 

 

2.1.1.2 Objetivo Geral de Educação Física 
 

Oportunizar a prática de atividades de movimento e a exploração das 

habilidades fisicomotoras e perceptocognitivas básicas, para o 

desenvolvimento da consciência corporal e espaçotemporal, a fim de que o 

aluno perceba-se como sujeito no contexto das relações escolares, procurando 

adotar atitudes de respeito, cooperação e solidariedade. 

 

Critérios qualitativos de avaliação  Habilidades a serem desenvolvidas 

• Reconhece, nomeia e indica 

corretamente as partes do próprio 

corpo 

• Utiliza diferentes espaços e 

materiais como forma de exploração 

dos movimentos 

• Convive de forma harmoniosa 

dentro do contexto escolar 

• Alongar nos diferentes planos 

• Caminhar por planos estreitos 

no alto 

• Caminhar, correr e saltar em 

diferentes direções circundando 

obstáculos 

• Chutar a bola em diferentes 

direções 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Correr em diferentes 

velocidades 

• Criar sons ritmados com ou 

sem materiais 

• Cumprir ordens verbais e não-
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verbais, de acordo com o que 

for solicitado/demonstrado pelo 

professor 

• Deslizar/escorregar por planos 

inclinados 

• Deslocar-se apoiando-se 

invertidamente 

• Desviar-se de objetos e/ou 

pessoas 

• Discriminar visual e 

auditivamente diferentes 

estímulos (objetos e sons do 

ambiente) 

• Empurrar e puxar objetos ou 

pessoas 

• Equilibrar-se nos diferentes 

planos 

• Executar movimentos 

combinados de forma simples 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Fixar atenção e observar o que 

for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Imitar diferentes elementos 

(sons/gestos) de acordo com o 

que for solicitado 

• Localizar no tempo e espaço 
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objetos, seres e pessoas 

• Manusear diferentes materiais 

• Memorizar e reproduzir 

pequenas coreografias 

• Passar e receber a bola ou 

outro objeto no lugar 

• Pegar e soltar diferentes 

objetos 

• Pular por obstáculos nos 

diferentes níveis 

• Quadrupedar em diferentes 

direções 

• Quicar a bola de maneira 

simples 

• Rastejar em diferentes direções 

• Reagir a diferentes estímulos 

visual e/ou auditivos de 

imediato (freio inibitório) 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Representar situações 

solicitadas 

• Reproduzir movimentos simples 

• Rolar lateralmente 

• Rolar objetos de diferentes 

formas e direções 

• Saltar horizontalmente (dança e 
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ginástica) 

• Saltar por obstáculos no alto 

• Saltitar no lugar 

• Trotar/galopar em diferentes 

direções 

 

2.1.1.3 Objetivo Geral de Linguagem Oral e Escrita 
 
Oportunizar vivências que promovam a comunicação e a expressão de 

pensamentos, experiências e intenções, ampliando o desenvolvimento 

gradativo do falar, escutar, ler e escrever. 

 

Critérios qualitativos de avaliação  Habilidades a serem desenvolvidas 

• Relata oralmente fatos e 

acontecimentos do seu cotidiano 

observando uma sequência 

temporal-linear 

• Identifica diferentes suportes 

textuais em vivências das práticas 

sociais, nomeando-os 

corretamente 

• Reconta histórias conhecidas ou 

ouvidas com aproximação da 

história original, no que se refere à 

descrição de personagens, 

cenários e objetos 

• Elabora e responde 

adequadamente questionamentos 

pertinentes a situações, de acordo 

com os diferentes contextos de 

•  Relatar vivências nas diversas 

situações de interação presentes 

no cotidiano 

•  Contar e recontar histórias 

conhecidas 

•  Transmitir um recado 

•  Explicar jogos e procedimentos em 

situações contextualizadas 

•  Observar e identificar diferentes 

gêneros (orais e escritos) e 

suportes textuais contextualizados 

nas práticas sociais (jornal, revista, 

lista de compras, recado, encarte, 

catálogo, rótulo, receita culinária, 

canção,...) 

•   Compreender a função social da 
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que participa 

• Reconhece, identifica e escreve o 

próprio nome corretamente 

• Utiliza práticas de escrita, de 

acordo com o conhecimento de 

que dispõe sobre o sistema de 

escrita da língua materna 

• Reconhece e identifica 

corretamente imagens do seu 

cotidiano escolar 

escrita 

•   Elaborar e responder perguntas 

•   Reconhecer o seu primeiro nome 

escrito, identificando-o e 

escrevendo-o em situações 

cotidianas 

•   Expressar oralmente o seu nome 

completo 

•   Expressar desejos, necessidades, 

opiniões, ideias, preferências e 

sentimentos 

•   Narrar fatos em sequência 

temporal e causal 

•   Argumentar suas ideias e pontos 

de vista 

•   Hipotetizar a respeito da escrita 

conforme conhecimentos que 

dispõe 

•   Ler diferentes textos (verbais e não 

verbais) a partir de indícios 

fornecidos pelo contexto 

•   Ouvir textos lidos por outras 

pessoas 

•   Identificar palavras conhecidas em 

diferentes contextos 

•   Identificar o nome da professora e 

dos colegas 
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2.1.2 Objetivo Geral da Área Lógico-Matemática  
 

Promover o desenvolvimento das habilidades de experimentar e 

expressar-se a fim de que a criança formule, represente, comunique ideias e 

procedimentos de resolução de problemas, valide e defenda seu ponto de 

vista, localize-se temporal e espacialmente, busque informações e crie 

estratégias, para melhor interagir com os ambientes familiar e escolar. 

2.1.2.1 Objetivo Geral de Matemática 
 
 Oportunizar a resolução de problemas cotidianos com base em 

observações, experiências e ações que possibilitem à criança pensar sobre 

números, quantidades e operações, desenvolver noções espaço-temporais e 

utilizar medidas não convencionais, para que descubra as características dos 

objetos e suas possibilidades associativas. 

 

Critérios qualitativos de avaliação  Habilidades a serem desenvolvidas 

• Comunica ideias matemáticas e 

formula hipóteses relativas a 

quantidades e medidas não 

convencionais, utilizando 

adequadamente a linguagem oral e 

outros registros 

• Realiza contagens nas 

brincadeiras e em situações em 

que se faça necessário, utilizando 

adequadamente a sequência 

numérica um a um 

• Representa quantidades utilizando 

a notação numérica ou registros 

não convencionais 

• Nomeia corretamente atributos de 

• Formular e comunicar 

procedimentos de resolução de 

problemas defendendo seu ponto 

de vista 

• Contar oralmente utilizando a 

sequência numérica um a um 

• Classificar e seriar objetos de uso 

individual e coletivo 

• Representar quantidades 

utilizando a notação numérica ou 

registros não convencionais 

• Identificar numerais nos diferentes 

contextos 

• Localizar-se e localizar pessoas e 

objetos 
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objetos, indicando diferenças 

• Indica corretamente a posição de 

pessoas e objetos 

• Representa oralmente ou não, de 

forma adequada, percursos e 

trajetos realizados no contexto 

escolar observando pontos de 

referência 

• Compreende adequadamente 

informações apresentadas em 

quadros comparativos e gráficos 

 

• Representar percursos e trajetos 

observando pontos de referência 

• Observar, comparar e 

compreender informações 

apresentadas em gráficos e 

quadros comparativos 

• Explorar e observar objetos 

• Observar, comparar e identificar 

diferenças entre objetos 

2.1.3 Objetivo Geral da Área Sócio-histórica 

Propiciar experiências que possibilitem uma aproximação do 

conhecimento das diversas formas de representação e explicação do mundo 

social e natural, para que a criança possa estabelecer progressivamente a 

diferenciação entre explicações provenientes do “senso comum” e o 

conhecimento científico. 

2.1.3.1 Objetivo Geral de Natureza e Sociedade 
 

Oportunizar a criança vivências que promovam à observação, a 

exploração, a experimentação em diferentes ambientes, sejam sociais ou 

naturais, estabelecendo relações de organização dos grupos, papéis sociais 

existentes e seu modo de ser, viver e trabalhar (família e escola); descobrindo 

os lugares e suas paisagens, as formas de vida e fenômenos da natureza que 

ali se estabelecem, para que valorize a preservação das espécies e dos 

espaços coletivos, bem como a qualidade de vida das pessoas e dos 

ambientes do seu convívio social e familiar. 

 

Critérios qualitativos de avaliação  Habilidades a serem desenvolvidas 
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• Indica diferenças entre os grupos 

sociais aos quais pertence e 

aqueles com quem tem contato 

• Formula questões adequadas ao 

contexto 

• Descreve com clareza elementos 

que caracterizam os fenômenos, 

os procedimentos, as paisagens e 

os lugares explorados 

• Explica e representa 

adequadamente fenômenos da 

natureza observados 

• Realiza os devidos cuidados com 

seu corpo, com o outro, com 

animais, plantas e espaços 

coletivos 

• Utiliza adequadamente a 

linguagem corporal para 

representar alguns papéis 

existentes em seus grupos de 

convívio 

• Realiza leitura de imagens, 

verbalizando, com coerência, as 

relações com o que já conhece 

 

• Explorar e observar diferentes 

ambientes sociais e naturais a sua 

volta 

• Observar, identificar, comparar e 

relatar fenômenos da natureza 

visíveis nos contextos em que se 

insere 

• Observar, comparar e descrever 

mudanças ocorridas nas paisagens 

em diferentes tempos decorrentes 

ou não da ação do homem 

• Observar, comparar e descrever o 

crescimento de vegetais 

• Observar e relatar a ação da luz, 

do calor e da força na natureza e 

em outros contextos 

• Identificar papéis sociais existentes 

em seus grupos de convívio 

escolar 

• Identificar formas de organização, 

modo de viver e trabalhar do seu 

grupo social estabelecendo 

diferenças para com outros grupos 

• Comparar formas de vida (animais 

e vegetais)  

• Reconhecer objetos produzidos em 

diferentes épocas e suas funções 

em diferentes grupos sociais 

• Diferenciar espécies de seres 
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vivos, suas características e suas 

necessidades vitais 

• Compreender e interpretar 

registros não-verbais 

• Localizar-se temporal e 

espacialmente no contexto 

circundante 

• Formular questões frente ao 

observado 

• Hipotetizar resultados para 

experimentos 

• Confrontar suas ideias e as de 

outros verbalmente 

• Representar de diversas formas as 

observações e discussões feitas 

Conceitos hierarquizados da Educação Infantil      

Eu/Outro

Grupo

 

 

2.2 Macroplanejamento do 1º ano 

2.2.1 Objetivo Geral da Área de Comunicação e Expressão 

 Promover o desenvolvimento das habilidades de comunicar, representar 

e expressar-se discursiva, corporalmente e esteticamente, a fim de que o aluno 

avance no modo como entende e utiliza a escrita e a leitura, chegando ao nível 

alfabético pelo menos em enunciados, e, em termos de comunicação oral, 
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diferenciar situações enunciativas do contexto familiar e escolar, localizando-se 

no tempo e espaço nesses contextos, oportunizando a exploração e o 

desenvolvimento das habilidades fisicomotoras básicas, adotando atitudes e 

valores de convivência social pertinentes a esses grupos 

2.2.1.1 Objetivo Geral de Arte  
 

 Oportunizar situações de aprendizagem em que o aluno observe, 

aprecie e se relacione esteticamente com os objetos no tempo, espaço e com o 

outro, experimentando e explorando materiais, suportes e técnicas, a fim de 

desenvolver noções básicas sobre os elementos estruturantes que as 

diferentes linguagens artísticas oferecem: visual (representação bidimensional, 

manipulação das formas tridimensionais, cores e discriminação visual), musical 

(silêncio e som, discriminação auditiva de fontes sonoras, contraste, sons do 

corpo e da natureza), teatral (jogos dramáticos e lúdicos) e da dança (o corpo, 

movimento e o espaço em ritmos diferenciados), realizando articulações com o 

patrimônio artístico-cultural, respeitando a cultura dos contextos familiar e 

escolar. 

Critérios qualitativos de avaliação  Habilidades a serem desenvolvidas 

Linguagem Visual 

• Estabelece relações estéticas 

adequadas com objetos no tempo, 

espaço e com o outro 

• Experimenta e explora 

adequadamente diversos 

materiais, suportes e técnicas que 

a linguagem artística visual 

oferece 

• Reconhece, com clareza, os 

elementos estruturantes da 

• Observar e relacionar-se 

esteticamente com o objeto e com 

o outro nos contextos familiar e 

escolar 

• Explorar materiais, suportes e 

técnicas das diferentes linguagens 

• Manipular formas tridimensionais 

• Identificar cores 
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linguagem visual no seu fazer 

artístico 

• Interage, de forma respeitosa, 

com as manifestações artísticas 

do contexto familiar e escolar 

Linguagem Musical 

• Estabelece relações estéticas com 

a música no tempo/espaço e com o 

outro adequadamente 

• Experimenta e explora 

coerentemente diversos elementos, 

materiais e técnicas que a 

linguagem musical oferece 

• Reconhece com facilidade os 

elementos estruturantes da 

linguagem musical no seu fazer 

artístico 

• Interage, de forma respeitosa, com 

as manifestações musicais do 

contexto familiar e escolar 

• Observar e relacionar-se 

esteticamente com o objeto e com 

o outro no contexto familiar e 

escolar 

• Explorar materiais e técnicas 

diversas na linguagem musical, 

ouvindo, discriminando e 

reconhecendo eventos sonoros 

diversos, através de jogos e 

brincadeiras musicais 

Linguagem Teatral 

• Estabelece relações estéticas com 

objetos no tempo/espaço e com o 

outro 

• Experimenta e explora 

adequadamente diversas 

situações que o teatro oferece 

• Interage, de forma respeitosa, 

• Observar e relacionar-se 

esteticamente com o objeto e com 

o outro no contexto familiar e 

escolar 

• Explorar jogos dramáticos e 

lúdicos 

• Apreciar produções teatrais 
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com as manifestações teatrais na 

comunidade 

Linguagem da Dança 

• Estabelece relações estéticas 

com objetos no tempo/espaço e 

com o outro 

• Experimenta e explora 

adequadamente diversos 

movimentos da dança 

• Reconhece e utiliza 

coerentemente os elementos 

estruturantes da dança 

• Interage de forma respeitosa 

com as manifestações artísticas 

do contexto familiar e escolar 

• Observar e relacionar-se 

esteticamente com o objeto e com 

o outro no contexto familiar e 

escolar 

• Experimentar e explorar 

movimentos na dança 

 

Conceitos hierarquizados de Arte        

Eu/Outro

Grupo

Representação

 

 

2.2.1.2 Objetivo Geral de Educação Física 
 

 Oportunizar a prática de atividades de movimento, exploração e 

desenvolvimento das habilidades fisicomotoras e perceptocognitivas básicas, 

para o desenvolvimento da consciência corporal e espaçotemporal, a fim de 

que o aluno perceba-se e interaja como sujeito integrante no contexto das 
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relações escolares, adotando atitudes de respeito, cooperação e solidariedade. 

 

Critérios qualitativos de avaliação  Habilidades a serem desenvolvidas 

• Reconhece, nomeia e indica 

corretamente as partes do próprio 

corpo e do outro 

• Executa de forma adequada as 

habilidades fisicomotoras básicas 

na prática de atividades de 

movimento 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações corporais na prática de 

atividades de movimento 

• Relaciona-se com o grupo 

adotando atitudes de respeito, de 

acordo com as regras de 

convivência no contexto escolar 

• Alongar nos diferentes planos 

• Apanhar e rebater uma bola ou 

diferentes materiais 

• Caminhar e saltar por planos altos 

• Conduzir e chutar a bola  

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Correr em diferentes velocidades 

• Correr desviando-se de objetos 

• Criar movimentos com utilização e 

manipulação de materiais através 

de diferentes estímulos sonoros 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Cumprir ordens verbais e não-

verbais, de acordo com o que for 

solicitado/demonstrado pelo 

professor 

• Deslocar-se apoiando-se 

invertidamente em diferentes 

direções 

• Deslocar-se conduzindo a bola 
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com o pé 

• Deslocar-se de diferentes formas 

pelo chão e em planos elevados 

em diferentes direções 

• Desviar-se de objetos e/ou 

pessoas 

• Discriminar visual e auditivamente 

vários estímulos, diferenciando os 

sons do ambiente, cores básicas, 

formas geométricas simples, letras 

e números 

• Equilibrar-se nos diferentes planos 

e materiais, introduzindo 

mudanças posturais 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Fixar atenção e observar o que for 

solicitado nas diferentes situações 

de aprendizagens 

• Imitar diferentes elementos 

(sons/gestos) de acordo com o que 

for solicitado 

• Lançar e chutar de maneira 

combinada e em diferentes 

distâncias 

• Lançar e rolar objetos de 

diferentes formas e em diferentes 
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distâncias e direções 

• Localizar no tempo e espaço 

objetos, seres e pessoas 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado 

• Manusear diferentes materiais 

• Memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Passar e receber a bola ou outro 

objeto sem deslocamento 

• Quicar a bola de maneira simples 

introduzindo o deslocamento  

• Rastejar em diferentes direções e 

superfícies 

• Reagir a diferentes estímulos 

visual e/ou auditivos de imediato 

(freio inibitório) 

• Reconhece e utiliza espaços 

físicos para a prática de diferentes 

atividades de movimento 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Representar situações solicitadas  

• Reproduzir e imitar movimentos 

combinados 
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• Rolar em diferentes direções e 

posições (lateral, de frente e de 

costas) 

• Saltar com diferentes combinações 

e de superfícies mais altas 

• Saltar horizontalmente (ginástica e 

dança) 

• Saltitar em deslocamento  

• Trotar, galopar variando a corrida 

Conceitos hierarquizados de Educação Física 

Eu/Outro

Grupo

Regra

 

2.2.1.3 Objetivo Geral de Língua Portuguesa 
 

 Oportunizar situações de aprendizagem em que o aluno desenvolva a 

oralidade, reconheça as funções sociais da escrita e convenções gráficas, 

decodifique e compreenda palavras, enunciados e textos simples, compreenda 

a natureza alfabética da escrita e leia  textos do cotidiano escolar, a fim de que 

avance em sua hipótese de escrita até o nível alfabético, pelo menos em 

enunciados. 

 

Critérios qualitativos de avaliação  Habilidades a serem desenvolvidas 

• Expressa oralmente suas ideias 

com clareza, justificando suas 

• Expressar e justificar oralmente 

opiniões e preferências 
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opiniões e preferências 

• Lê, decodificando e 

compreendendo, palavras, 

enunciados e textos do cotidiano 

escolar 

• Utiliza a linguagem não-verbal 

como apoio para a compreensão 

• Escreve alfabeticamente, pelo 

menos enunciados 

• Relaciona-se com o outro 

adotando atitudes de respeito para 

com a produção oral e escrita do 

grupo 

• Decodificar e compreender 

palavras, enunciados e textos do 

cotidiano escolar 

• Reconhecer a função social da 

escrita 

• Reconhecer convenções gráficas 

• Compreender a natureza alfabética 

da escrita 

• Compreender auditivamente 

orientações e realizá-las com 

autonomia 

 

Conceitos hierarquizados de Língua Portuguesa 

Oral/Escrita

Imagem

Palavra/Texto

Código

Comunicação

 

2.2.2 Objetivo Geral da Área Lógico-Matemática  

 Proporcionar situações de aprendizagem, a partir da investigação de 

temas ou problemas científicos nos âmbitos social e ambiental, para que o 

aluno, observando direta e/ou indiretamente diferentes ambientes, identifique 

elementos e perceba fenômenos, bem como utilize procedimentos matemáticos 

para expressar e comunicar hipóteses referentes à solução de situações-
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problema, por meio da oralidade, da linguagem matemática e de outros 

registros.  

2.2.2.1 Objetivo Geral de Ciências 
 

 Proporcionar a investigação de temas ou problemas científicos nos 

âmbitos social e ambiental, relacionados ao espaço familiar, que envolvam o 

corpo humano, a saúde, os ambientes e seus componentes vivos e não vivos, 

para que o aluno, observando direta e/ou indiretamente diferentes ambientes 

identifique os respectivos elementos, bem como relações de pertencimento 

entre eles, expressando-se e comunicando diferenças e semelhanças 

existentes, através da oralidade e de outros registros (verbais e/ou não 

verbais), constitua valores e adote atitudes de responsabilidade consigo, com o 

outro e com o ambiente.   

Critérios qualitativos de avaliação  Habilidades a serem desenvolvidas 

• Nomeia e descreve corretamente 

elementos vivos e não vivos a 

partir da observação direta ou 

indireta de diferentes ambientes 

relacionados ao espaço familiar 

• Indica apropriadamente relações 

de pertencimento entre os 

elementos dos diferentes 

ambientes relacionados ao espaço 

familiar 

• Nomeia e relata oralmente, 

indicando corretamente diferenças 

e semelhanças entre os 

elementos dos ambientes 

observados 

• Manifesta atitudes de respeito 

• Identificar elementos vivos e não 

vivos em diferentes ambientes 

relacionados ao espaço familiar 

• Reconhecer relações de 

pertencimento entre os elementos 

dos diferentes ambientes 

• Descrever oralmente e 

representar através de registros 

variados diferenças e 

semelhanças entre os elementos 

dos ambientes observados 

• Demonstrar atitudes de 

responsabilidade consigo, com o 

outro e com o ambiente 
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consigo, com o outro e com o 

ambiente 

Conceitos hierarquizados de Ciências 

Eu/Outro

Diferença Semelhança

Ser Humano

Corpo

Vegetal Animal
Ser vivo

Parte/Todo

Vida

 

2.2.2.2 Objetivo Geral de Matemática 
 

 Oportunizar contextos de aprendizagem em que o aluno desenvolva a 

percepção e a orientação espacial do próprio corpo e de objetos, 

estabelecendo diferenças e semelhanças e perceba a existência do número 

natural a partir de seus diferentes usos, para resolver situações-problema 

relacionadas a contagens, medidas e códigos numéricos, apresentados 

também na forma de tabelas e gráficos, interpretando e produzindo escritas 

numéricas, não necessariamente na forma de algarismos, que envolvam ideias 

das quatro operações fundamentais, utilizando-se da oralidade, da linguagem 

matemática e de outros registros. 

 

Critérios qualitativos de avaliação  Habilidades a serem desenvolvidas 

• Utiliza elementos como referência 

para situar-se e movimentar-se 

• Localizar pessoas e objetos e 

localizar-se espacial e 
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adequadamente no espaço escolar 

e para localizar corretamente a 

posição de objetos 

• Indica apropriadamente diferenças 

globais e mais específicas e 

semelhanças mais evidentes entre 

objetos no espaço escolar 

• Utiliza adequadamente números 

naturais descrevendo diferentes 

usos no contexto escolar 

• Compara e ordena quantidades, 

relacionando-as com a 

correspondente representação 

simbólica, não necessariamente 

pelos algarismos 

• Produz escritas numéricas, não 

necessariamente na forma de 

algarismos utilizando corretamente 

as regularidades 

• Resolve eficazmente situações-

problema que envolvam contagens 

e medidas, utilizando de modo 

pertinente procedimentos pessoais 

e unidades de medida não-

convencionais 

temporalmente no espaço escolar 

utilizando pontos de referência 

• Identificar diferenças e 

semelhanças mais evidentes 

dando ênfase às diferenças entre 

objetos observados no espaço 

escolar 

• Reconhecer diferentes 

significados dos números naturais 

• Comparar e ordenar quantidades 

que expressem grandezas 

familiares com a correspondente 

representação simbólica, não 

necessariamente numérica 

• Reconhecer e representar escritas 

numéricas com base na 

observação de regularidades 

• Resolver situações-problema que 

envolvam contagens sem intervalo 

e medidas de tempo e 

comprimento, utilizando 

procedimentos pessoais e 

unidades de medida não-

convencionais 

Conceitos hierarquizados de Matemática 
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Parte

Igualdade/ Desigualdade

Todo

Representação

Eu/Outro
 

2.2.3 Objetivo Geral da Área Sócio-Histórica  

 Proporcionar situações de aprendizagem que favoreçam estabelecer 

diferenças e semelhanças entre o Eu/Outro, permeando valores, histórias de 

vida, sentimentos, qualidades e o pertencimento a diversos grupos (utilizando 

procedimentos básicos de observação e descrição na leitura direta ou indireta 

da paisagem, por meio da linguagem verbal e não verbal) reconhecendo no 

seu cotidiano os referenciais espaciais de localização, orientação e distância de 

modo a deslocar-se com autonomia e representar os lugares em que vive com 

os quais se relaciona, a fim de que se reconheça como ser humano atuante em 

diversos grupos.      

2.2.3.1 Objetivo Geral de Geografia 
 

 Proporcionar contextos de aprendizagem por meio dos quais o aluno 

possa localizar no espaço situações cotidianas da família, da escola e da 

coletividade e nelas se localizar, tendo como referência a anterioridade, 

posterioridade e a simultaneidade, a fim de que caracterize através da 

localização de pessoas, objetos e deslocamentos, os diferentes espaços a que 

pertencem. 

 

Critérios qualitativos de avaliação  Habilidades a serem desenvolvidas 

• Localiza corretamente situações • Localizar-se e localizar situações 
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cotidianas da família e da escola 

no tempo e no espaço 

• Localiza-se em situações 

cotidianas na escola  

• Caracteriza e descreve 

corretamente os diferentes 

espaços a que pertence através 

da localização de pessoas, 

objetos e deslocamentos 

cotidianas no tempo e no espaço 

 

• Observar, reconhecer, identificar, 

compreender e descrever os 

diferentes espaços a que 

pertencem pessoas, objetos e nos 

quais ocorrem deslocamentos 

 

 

Conceitos hierarquizados de Geografia 

Eu/Outro

Família

Cultura

Escola

Tempo

Natureza

Espaço

 

2.2.3.2 Objetivo Geral de História 
 

 Proporcionar situações de aprendizagem que favoreçam estabelecer 

diferenças e semelhanças entre o EU e o OUTRO, permeando valores, 

historias de vida, sentimentos, qualidades e o pertencimento a diversos grupos 

(utilizando procedimentos básicos de observação e descrição do contexto por 

meio da leitura verbal e não verbal), a fim de que se reconheça como ser 

humano atuante em diversos grupos. 

  

Critérios qualitativos de avaliação  Habilidades a serem desenvolvidas 

• Estabelece diferenças entre Eu e o 

Outro nos diversos grupos 

• Observar, comparar, identificar e 

estabelecer diferenças entre o Eu 
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• Reconhece-se como ser atuante 

nos diversos grupos a que 

pertence 

• Relaciona-se com o grupo 

adotando atitudes de respeito, de 

acordo com as regras de 

convivência no contexto escolar 

e o Outro 

• Reconhecer e identificar os 

diversos grupos a que pertence e 

sua função em cada um deles 

 

Conceitos hierarquizados de História 

 

Eu/Outro

Família

Cultura

Escola

Tempo

Natureza

Espaço

 

            

2.2.4 Objetivo Geral de Ensino Religioso 

 Proporcionar vivências no cotidiano escolar para desenvolver atitudes de 

respeito e responsabilidade consigo mesmo, com o outro, com a natureza e 

com o transcendente, a fim de desenvolver noções básicas de identidade, 

alteridade e transcendência. 

 

Critérios qualitativos de avaliação  Habilidades a serem desenvolvidas 

• Demonstra atitudes adequadas de 

respeito e responsabilidade, 

consigo mesmo, com o outro, com 

natureza e com o Transcendente 

• Observar, comparar e identificar 

atitudes de respeito e 

responsabilidade consigo, com o 

outro, com a natureza e com o 
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• Demonstra atitudes de tolerância, 

assumindo a identidade pessoal 

com segurança e liberdade 

transcendente 

• Conhecer e demonstrar atitudes de 

respeito e responsabilidade 

• Observar, comparar e identificar 

atitudes de tolerância, consigo e 

com o outro 

• Reconhecer atitudes de tolerância 

assumindo sua identidade pessoal 

 

Conceitos hierarquizados de Ensino Religioso 

 

Eu/Outro Representação
 

 

2.3 Macroplanejamento do 2º ano 

 

2.3.1 Objetivo Geral da Área de Comunicação e Expressão  

 Oportunizar o desenvolvimento das habilidades de comunicar, 

representar e expressar-se discursiva, corporalmente e esteticamente, a fim de 

que o aluno avance no modo como entende e utiliza comunicação oral, visual, 

a escrita e a leitura, chegando ao nível alfabético em produção de narrativas 

lineares, diferenciando situações enunciativas, localizando-se no tempo e 

espaço ampliando as habilidades fisicomotoras básicas, adotando atitudes e 

valores de convivência social próprias desses grupos. 

2.3.1.1 Objetivo Geral de Arte 
 

 Proporcionar ao aluno a observação, a apreciação e a interação estética 

com os objetos no tempo, espaço e com o outro, experimentando e explorando 

materiais, suportes e técnicas e expressando-se, a fim de que desenvolva 

noções básicas sobre os elementos estruturantes que as linguagens artísticas 
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oferecem: visual (linhas reta, curva, aberta e fechada; cores primárias e 

discriminação visual), musical (discriminação auditiva; duração longo/curto, 

intensidade forte/fraco, altura grave/agudo e timbre fonte sonora), teatral (jogos 

dramáticos e lúdicos representando cenas do cotidiano) e da dança 

(movimentos do corpo em espaços, direções, planos e ritmos diferenciados), 

realizando articulações com o patrimônio artístico-cultural, respeitando a sua 

cultura e a dos grupos a que pertence. 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

Linguagem Visual 

• Experimenta e explora 

adequadamente diferentes 

materiais, suportes e técnicas da 

linguagem artística visual 

• Reconhece e utiliza, com clareza, 

os elementos estruturantes da 

linguagem visual no seu fazer 

artístico 

• Relaciona-se e interage com sua 

cultura e a dos grupos a que 

pertence, respeitosamente 

• Observar e interagir esteticamente 

com o objeto e com o outro, 

respeitando a sua cultura e a do 

grupo a que pertence 

 

 

• Explorar materiais, suportes e 

técnicas e expressar-se por meio 

das diferentes linguagens 

Linguagem Musical 

• Experimenta e explora 

adequadamente diferentes 

elementos, materiais e técnicas 

em música 

• Reconhece e utiliza de forma 

significativa os elementos 

estruturantes da linguagem 

musical no seu fazer artístico 

• Observar e interagir esteticamente 

com o objeto e com o outro, 

respeitando a sua cultura e a do 

grupo a que pertence 

• Explorar elementos, materiais e 

técnicas, expressando-se por meio 

da linguagem musical 

• Manusear elementos musicais, 

imitar, inventar e reproduzir 
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• Relaciona-se e interage com sua 

cultura e a dos grupos a que 

pertence, respeitosamente 

criações musicais, expressando-

se por meio da linguagem musical 

Linguagem Teatral 

• Experimenta e explora 

adequadamente jogos dramáticos 

e lúdicos 

• Reconhece corretamente os 

elementos estruturantes da 

linguagem teatral no seu fazer 

artístico 

• Relaciona-se e interage com sua 

cultura e a dos grupos a que 

pertence, respeitosamente 

• Observar e interagir esteticamente 

com o objeto e com o outro, 

respeitando a sua cultura e a do 

grupo a que pertence 

• Explorar jogos dramáticos e 

lúdicos expressando-se por meio 

de cenas do cotidiano no teatro 

• Apreciar produções teatrais 

Linguagem da Dança 

• Experimenta e explora 

adequadamente diferentes 

movimentos no espaço 

• Reconhece e utiliza 

corretamente os elementos 

estruturantes da dança 

• Relaciona-se e interage com 

sua cultura e a dos grupos a 

que pertence, respeitosamente 

• Observar e interagir esteticamente 

com os elementos da dança e 

com o outro 

• Explorar movimentos, 

expressando-se por meio da 

dança 

• Reproduzir movimentos em ritmos 

diferenciados 

Conceitos hierarquizados de Arte 
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Eu/Outro

Grupo

Representação

 

2.3.1.2 Objetivo Geral de Educação Física 
 

 Oportunizar a prática de atividades de movimento e a ampliação das 

habilidades fisicomotoras e perceptocognitivas básicas para o desenvolvimento 

da consciência corporal e espaçotemporal, a fim de que o aluno perceba-se e 

interaja como sujeito integrante e aprendente no contexto das relações 

escolares, adotando atitudes de respeito, cooperação e solidariedade. 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Utiliza adequadamente e amplia 

as habilidades fisicomotoras 

básicas na prática de atividades 

de movimento 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações corporais na prática de 

atividades de movimento 

• Relaciona-se com o grupo 

adotando atitudes de respeito, de 

acordo com as regras de 

convivência no contexto escolar  

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos 

• Apanhar e rebater uma bola ou 

diferentes materiais 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

• Conduzir e chutar a bola em alvos 

pré-determinados 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Correr em diferentes velocidades 

• Correr e saltar de forma 

combinada 

• Correr quicando a bola desviando-
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se de objetos 

• Criar movimentos com utilização e 

manipulação de materiais através 

de diferentes estímulos sonoros 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Cumprir ordens verbais e não-

verbais, de acordo com o que for 

solicitado/demonstrado pelo 

professor 

• Deslocar-se se apoiando 

invertidamente em diferentes 

direções e velocidades 

• Deslocar-se conduzindo a bola 

com o pé em diferentes direções 

• Desviar-se de objetos e/ou 

pessoas utilizando ou não 

materiais 

• Discriminar visual e auditivamente 

diferentes estímulos, 

diferenciando e agrupando por 

categorias (animais, meios de 

transporte, letras, números, 

formas geométricas, cores, sons 

do ambiente) 

• Equilibrar-se com e sem 

deslocamento, nos diferentes 

segmentos corporais e 

equilibrando materiais 
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• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Executar o rolo de frente e o rolo 

de costas de forma simples 

• Fixar atenção (concentrar-se) e 

observar o que for solicitado nas 

diferentes situações de 

aprendizagens 

• Girar o corpo para receber 

diferentes objetos 

• Imitar diferentes elementos 

(sons/gestos) de acordo com o 

que for solicitado 

• Lançar/arremessar em alvos 

definidos e em diferentes níveis, 

alcances e direções 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado 

• Manusear diferentes materiais 

Memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Passar e receber a bola ou outro 

objeto de diferentes formas e 

direções, com e sem 

deslocamento 

• Quicar a bola de forma contínua 

em diferentes direções 

• Reagir a diferentes estímulos 

visual e/ou auditivos de imediato 
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(freio inibitório) 

• Reconhece e utiliza espaços 

físicos para a prática de diferentes 

atividades de movimento 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Representar situações solicitadas  

• Rolar objetos de diferentes formas 

e em diferentes distâncias, 

esforços e direções 

• Saltar horizontalmente (ginástica 

e dança) 

• Saltar/pular alturas e distâncias de 

diferentes formas 

• Saltitar em deslocamento e com 

alternância rítmica 

• Trotar, galopar variando a corrida 

em diferentes direções 

 

Conceitos hierarquizados de Educação Física 

Eu/Outro

Grupo Regra

Parte/Todo
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2.3.1.3 Objetivo Geral de Língua Portuguesa 
 

 Propiciar atividades contextualizadas de aprendizagem em que o aluno 

desenvolva: a expressão oral relatando fatos de sua rotina; a leitura 

compreensiva e fluente de textos do cotidiano familiar e escolar; e reconheça 

as regularidades ortográficas básicas, a fim de que avance em sua hipótese de 

escrita, produzindo textos com sequência temporal linear adequando-os às 

situações enunciativas propostas. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Lê fluentemente textos do 

cotidiano familiar e escolar 

• Lê, com compreensão, textos do 

cotidiano familiar e escolar 

• Produz textos alfabeticamente, 

com sequência temporal, e 

adequados às situações 

enunciativas propostas 

• Relata oralmente fatos do 

cotidiano com clareza e sequência 

linear temporal 

• Reconhece os recursos da 

linguagem não-verbal 

• Relaciona-se com o outro, 

adotando atitudes de respeito e 

cooperação para com o grupo 

• Reconhecer a função social da 

escrita 

• Ler, decodificar e compreender 

textos do cotidiano familiar e 

escolar  

• Escrever textos alfabeticamente, 

com sequência temporal linear 

• Relatar fatos do cotidiano 

• Compreender auditivamente 

orientações e realizá-las com 

autonomia 

 

Conceitos hierarquizados de Língua Portuguesa 
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Sequência

Regra/Regularidade

Linearidade

Relato

Oral/Escrita

Imagem

Palavra/Texto

Código

Comunicação

 

2.3.2 Objetivo Geral da Área Lógico-Matemática  

 Proporcionar situações de aprendizagem a partir da investigação de 

temas ou problemas científicos nos âmbitos social e ambiental, para que o 

aluno, valendo-se da observação, comparação e busca de informações, 

identifique os ambientes, seus componentes e as transformações de materiais, 

perceba fenômenos e utilize procedimentos matemáticos como forma de 

expressar e comunicar a solução de situações-problema, por meio da 

oralidade, da linguagem matemática e de outros registros. 

2.3.2.1 Objetivo Geral de Ciências 
 

 Proporcionar a investigação de temas ou problemas científicos nos 

âmbitos social e ambiental, relacionados aos espaços familiar e escolar, que 

envolvam o corpo humano, a saúde, os ambientes, seus componentes e as 

transformações de seus materiais, por meio de técnicas criadas pelo ser 

humano, para que o aluno, através da observação, comparação, busca e 

registro de informações, constitua valores e adote atitudes de responsabilidade 

consigo, com o outro e com o ambiente.   

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Indica, descreve e classifica 

corretamente elementos vivos e 

• Observar, comparar e classificar os 

elementos dos diferentes 
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não vivos em diferentes contextos 

relacionados ao espaço escolar 

• Busca e registra adequadamente 

informações sobre os elementos 

que compõem os ambientes 

observados 

• Manifesta atitudes de respeito 

consigo, com o outro e com o 

ambiente 

ambientes, nos âmbitos familiar e 

escolar 

• Identificar elementos vivos e não 

vivos em diferentes ambientes nos 

âmbitos familiar e escolar 

• Buscar e registrar informações 

sobre os elementos que compõem 

os ambientes observados 

• Demonstrar atitudes de 

responsabilidade consigo, com o 

outro e com o ambiente 

 

Conceitos hierarquizados de Ciências 

Eu/Outro

Diferença Semelhança

Ser Humano

Corpo

Vegetal Animal

Ser vivo

Parte/Todo

Vida

Ambiente

Interdependência Fatores não vivos

 

 

2.3.2.2 Objetivo Geral de Matemática 
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 Oportunizar contextos de aprendizagem em que o aluno desenvolva a 

percepção e a orientação espacial do próprio corpo e de objetos, explorando e 

descrevendo relações de posição, direção e sentido, estabelecendo diferenças 

e semelhanças, identificando formas tridimensionais e bidimensionais, e 

construa o significado do número natural a partir de seus diferentes usos, para 

resolver situações-problema relacionadas a contagens, medidas e códigos 

numéricos, apresentados também na forma de tabelas e gráficos, interpretando 

e produzindo escritas numéricas de acordo com as regras do sistema de 

numeração decimal, em especial da ordem de grandeza das dezenas simples, 

utilizando-se da oralidade, da linguagem matemática e de outros registros, 

incluindo algoritmos da adição sem reserva e da subtração sem recurso. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Utiliza elementos como referência 

para situar-se e movimentar-se 

adequadamente no espaço 

escolar e para localizar 

corretamente a posição de objetos 

descrevendo oralmente ou 

registrando de forma escrita 

• Indica apropriadamente diferenças 

e semelhanças entre objetos no 

espaço escolar, com ênfase nas 

diferenças, identificando formas 

tridimensionais e bidimensionais 

• Compara, ordena de forma 

crescente, compõe e decompõe 

corretamente números naturais 

em especial da ordem de 

grandeza das dezenas simples 

relacionando-os com a 

• Localizar pessoas e objetos e 

localizar-se espacial e 

temporalmente no espaço escolar 

utilizando pontos de referência 

• Identificar diferenças e 

semelhanças, com ênfase nas 

diferenças, entre objetos 

observados no espaço escolar 

reconhecendo formas 

tridimensionais e bidimensionais 

• Reconhecer o significado dos 

números naturais 

• Comparar, ordenar, compor e 

decompor quantidades que 

expressem grandezas familiares, 

relacionando-as com a 

correspondente representação 
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correspondente representação 

simbólica 

• Produz escritas numéricas 

utilizando corretamente as regras 

do sistema de numeração 

decimal, em especial da ordem de 

grandeza das dezenas simples, 

descrevendo seus diferentes usos 

no contexto escolar 

• Resolve eficazmente situações-

problema que envolvam contagem 

( um em um em ordem crescente) 

e medida (tempo  comprimento), 

significados das operações e 

procedimentos de cálculo bem 

como a utilização dos algoritmos 

de adição e subtração simples 

simbólica incluindo por algarismos  

• Interpretar e produzir escritas 

numéricas de acordo com as 

regras do sistema de numeração 

decimal 

• Resolver situações-problema que 

envolvam contagem e medidas,  

significados das operações e 

procedimentos de cálculo, bem 

como utilização de algoritmos 

 

Conceitos hierarquizados de Matemática 

Parte

Igualdade/ Desigualdade

Todo

Representação

Eu/Outro

UnidadeQuantidade
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2.3.3 Objetivo Geral da Área Sócio-Histórica  

 Proporcionar contextos de aprendizagens em que os alunos possam 

localizar-se e localizar situações cotidianas da família, da escola e da 

coletividade no tempo e no espaço tendo como referência a anterioridade, a 

posterioridade e a simultaneidade, a fim de estabelecer relações entre o 

passado e o presente nesses contextos. 

2.3.3.1 Objetivo Geral de Geografia 
  

 Proporcionar situações de aprendizagem que favoreçam ao aluno 

estabelecer diferenças e semelhanças entre paisagens, utilizando 

procedimentos básicos (de observação e descrição da leitura verbal e não 

verbal), reconhecendo no seu cotidiano os referenciais espaciais de 

localização, orientação e distância, de modo a deslocar-se com autonomia e  a 

representar os lugares onde vive e com os quais se  relaciona, preservando-os, 

a fim de que se reconheça como ser humano atuante em diversos grupos.  

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Usa adequadamente os 

referenciais espaciais de 

localização, orientação e distância 

na resolução de situações-

problema 

• Desloca-se com autonomia e 

representa adequadamente os 

lugares onde vive e convive, no 

âmbito escolar 

• Demonstra atitudes de respeito 

consigo e com o outro, 

preservando os lugares onde vive 

• Observar, reconhecer, identificar e 

representar os referenciais 

espaciais de localização, 

orientação e distância 

• Localizar-se e localizar os lugares 

onde vive e convive no âmbito 

escolar 
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Conceitos hierarquizados de Geografia 

Eu/Outro

Família

Cultura

Escola

Tempo

Natureza

Espaço

Paisagem/Entorno

 

 

2.3.3.2 Objetivo Geral de História 
  

 Proporcionar contextos de aprendizagem por meio dos quais os alunos 

possam localizar, no tempo e no espaço, situações cotidianas da escola, da 

família e da coletividade, tendo como referência a anterioridade, a 

simultaneidade e a posterioridade, a fim de estabelecer relações passado-

presente-futuro nesses contextos.  

  

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Localiza no tempo e no espaço 

situações cotidianas da escola, da 

família e da coletividade 

• Estabelece relações de 

anterioridade, simultaneidade e 

posterioridade nos contextos em 

que vive 

• Localizar situações cotidianas no 

tempo e no espaço 

• Observar, reconhecer, comparar, 

identificar e relacionar situações 

nos tempos passado-presente-

futuro 

 

 

Conceitos hierarquizados de História 
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Eu/Outro

Família

Cultura

Escola

Tempo

Natureza

Espaço

Coletividade

Grupo

 

2.3.4 Objetivo Geral de Ensino Religioso 

 Promover situações de aprendizagem em que estabeleçam interações 

para além do seu convívio familiar, através da dimensão religiosa (símbolos: 

forma de conversar com o transcendente), consigo e com o outro, permeadas 

de valores, a fim de construir sua identidade e o respeito ao outro. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Diferencia adequadamente os 

símbolos religiosos dos símbolos 

do cotidiano conforme a sua 

crença 

• Demonstra atitudes adequadas de 

respeito com o outro 

• Observar, comparar e identificar 

símbolos religiosos 

• Reconhecer e analisar símbolos 

religiosos conforme sua crença 

• Reconhecer e analisar atitudes de 

respeito com o outro 

 

Conceitos hierarquizados de Ensino Religioso 

Eu/Outro Representação

SímboloLimite
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2.4 Macroplanejamento do 3º ano 

 

2.4.1 Objetivo Geral da Área de Comunicação e Expressão  

 

               Proporcionar o desenvolvimento das habilidades de comunicar, 

representar e expressar-se discursiva, corporalmente e esteticamente, a fim de 

que o aluno avance no modo como entende e utiliza a comunicação oral; 

planejando e adequando sua fala, realizando relatos; bem como a escrita e a 

leitura, chegando ao nível alfabético em narrativas com elementos descritivos; 

atuando em seu bairro, localizando-se nesse contexto ampliando e combinando 

as habilidades fisicomotoras básicas, adotando atitudes e valores de 

convivência social pertinentes a esses grupos. 

2.4.4.1 Objetivo Geral de Arte  
 
 Proporcionar situações de aprendizagem em que o aluno observe, 

aprecie e reconheça esteticamente objetos no tempo e espaço, 

experimentando e explorando materiais, suportes e técnicas, expressando-se e 

criando, a fim de desenvolver noções fundamentais sobre os elementos 

estruturantes que as linguagens artísticas oferecem: visual (linhas sinuosa, 

quebrada e mista, horizontal, vertical e diagonal; cores primárias, secundárias e 

terciárias), musical (intensidade forte/fraco, duração longo/curto, altura 

grave/agudo, timbre vocais/instrumentais e registro musical), teatral (jogos 

dramáticos, lúdicos e improvisação) e da dança (ampliação e combinação de 

movimentos do corpo em espaços e ritmos diferenciados), realizando 

articulações com o patrimônio artístico-cultural, ampliando o conhecimento 

sobre a cultura da sua comunidade e respeitando-a.  

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 



Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul 

 
48 

 

Linguagem Visual 

• Experimenta e explora 

adequadamente materiais, 

suportes e técnicas que a 

linguagem artística visual 

oferece 

• Expressa-se coerentemente por 

meio da linguagem artística 

visual 

• Reconhece e utiliza 

corretamente os elementos 

estruturantes da linguagem 

artística visual no seu fazer 

artístico 

• Respeita a diversidade cultural 

da sua comunidade 

• Observar e reconhecer 

esteticamente os objetos, ampliando 

o conhecimento sobre a cultura da 

sua comunidade 

• Explorar materiais, suportes e 

técnicas, criando composições com 

os elementos estruturantes da 

linguagem visual 

Linguagem Musical 

• Experimenta e explora 

adequadamente elementos, 

materiais e técnicas que a 

linguagem musical oferece 

• Se expressa com clareza por 

meio da linguagem musical 

• Reconhece e utiliza 

coerentemente os elementos 

estruturantes da linguagem 

musical no seu fazer artístico 

• Respeita a diversidade cultural 

• Observar e reconhecer 

esteticamente os objetos, ampliando 

o conhecimento sobre a cultura da 

sua comunidade 

• Explorar elementos, materiais e 

técnicas, por meio da interpretação, 

composição e improvisação em 

música 
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da sua comunidade 

Linguagem Teatral 

• Experimenta e explora 

adequadamente jogos 

dramáticos e lúdicos 

• Expressa-se e cria 

adequadamente por meio de 

pequenas improvisações 

teatrais 

• Reconhece e utiliza 

corretamente os elementos 

estruturantes da linguagem 

teatral 

• Respeita a diversidade cultural 

da sua comunidade 

• Observar e reconhecer esteticamente 

elementos da linguagem teatral, 

ampliando o conhecimento sobre a 

cultura da sua comunidade 

• Explorar, criar e representar 

pequenas composições na 

linguagem teatral 

Linguagem da Dança 

• Experimenta e explora 

adequadamente técnicas da 

dança 

• Expressa-se corretamente por 

meio de diferentes elementos 

da dança 

• Respeita a diversidade cultural 

da sua comunidade 

• Observar e reconhecer esteticamente 

movimentos 

• Explorar elementos e técnicas da 

dança 

• Criar movimentos corporais ritmados 

 

Conceitos hierarquizados de Arte 
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Eu/Outro

Grupo

Representação

 

2.4.4.2 Objetivo Geral de Educação Física  
 

 Oportunizar a prática de atividades de movimento e a ampliação e 

combinação das habilidades fisicomotoras e perceptocognitivas básicas, para o 

desenvolvimento da consciência corporal e espaçotemporal, a fim de que o 

aluno interaja e participe no grupo, adotando atitudes de respeito, cooperação 

e solidariedade. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Combina de forma adequada e 

amplia as habilidades 

fisicomotoras básicas através da 

prática de atividades de 

movimento 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações corporais procurando 

superá-las, no contexto da aula 

• Interage no grupo adotando 

atitudes cooperativas e solidárias, 

de acordo com as regras de 

convivência no contexto escolar 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Correr em diferentes velocidades 

• Correr e saltar/pular diferentes 

distâncias e alturas 

• Criar movimentos com utilização e 

manipulação de materiais através 

de diferentes estímulos sonoros 
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• Cumprir ordens verbais e não-

verbais, de acordo com o que for 

solicitado e demonstrado pelo 

professor 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Deslocar-se em zigue-zague 

quicando a bola ou conduzindo-a 

com o pé com velocidade variada 

• Desviar-se de objetos e/ou 

pessoas utilizando materiais 

variados 

• Discriminar visual e auditivamente 

diferentes estímulos, identificando 

de uma forma mais detalhada 

sons/grafia, figuras, objetos, cores 

e outros 

• Equilibrar-se com e sem 

deslocamento equilibrando 

diferentes materiais com 

mudanças posturais 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Executar o rolo de frente e o rolo 

de costas grupado 

• Fixar atenção (concentrar-se) e 

observar o que for solicitado nas 

diferentes situações de 

aprendizagens 
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• Girar o corpo para receber 

diferentes objetos 

• Imitar diferentes elementos 

(sons/gestos) de acordo com o 

que for solicitado 

• Lançar/arremessar em alvos 

definidos e em diferentes direções 

e níveis 

• Localizar no tempo e espaço 

objetos, seres e pessoas 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado 

• Manusear diferentes materiais 

• Memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Passar e receber a bola ou outro 

objeto de diferentes formas e 

direções, com deslocamentos 

variados 

• Quicar a bola em diferentes 

direções e níveis com e sem 

deslocamento 

• Reagir a diferentes estímulos 

visual e/ou auditivos de imediato 

(freio inibitório) 

• Reconhece e utiliza espaços 

físicos para a prática de diferentes 

atividades de movimento 
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• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Representar e interpretar 

diferentes situações  

• Rolar objetos de diferentes formas 

e em diferentes distâncias, 

esforços e direções 

• Saltar horizontalmente (ginástica 

e dança) 

• Saltar verticalmente de forma 

estendida e grupada (ginástica) 

Conceitos hierarquizados de Educação Física 

Eu/Outro

Grupo/Equipe

Corpo

Parte/Todo
Jogo

Regra

Dança

 

 

2.4.4.3 Objetivo Geral de Língua Portuguesa 
 

 Promover situações enunciativas em que o aluno amplie a compreensão 

leitora, considerando pistas textuais, intertextuais e contextuais, relacionando 

informações explícitas e implícitas do texto e utilize a escrita alfabeticamente, 

reconhecendo regularidades básicas, visando à produção de narrativas com 

elementos descritivos e outras sequências, orais e escritas, pertinentes aos 

contextos sociais nos quais circula. 
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Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Lê com compreensão e fluência, 

estabelecendo relações textuais, 

intertextuais e contextuais em 

diferentes textos 

• Escreve alfabeticamente, 

produzindo textos adequados às 

situações enunciativas propostas 

• Relata situações cotidianas com 

clareza e riqueza de detalhes 

• Utiliza a linguagem não- verbal 

como apoio para a produção e 

compreensão do texto verbal 

• Relaciona-se com o grupo 

adotando atitudes e valores 

pertinentes às diferentes situações 

de convívio escolar 

• Reconhecer a função social da 

escrita 

• Ler com compreensão e fluência 

textos 

• Relacionar informações implícitas 

e explícitas 

• Produz, oralmente e por escrito, 

narrativas com elementos 

descritivos 

• Planejar a produção, oral e escrita, 

de um texto 

• Reconhecer regularidades 

ortográficas básicas 

 

Conceitos hierarquizados de Língua Portuguesa 

Sequência

Regra/Regularidade

Linearidade

Relato

Oral/Escrita

Imagem

Palavra/Texto

Código

Comunicação

Adequação

Narrativa

Descrição
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2.4.2 Objetivo Geral da Área Lógico-Matemática  

 Proporcionar situações de aprendizagem a partir da investigação de 

temas ou problemas científicos nos âmbitos social e ambiental, para que o 

aluno reconheça fenômenos e as relações do ser humano nos ambientes, 

utilize procedimentos matemáticos, como forma de expressar e comunicar a 

solução de situações-problema, descreva e justifique atitudes de preservação 

da saúde e manutenção de um ambiente saudável, por meio da oralidade, da 

linguagem matemática e de outros registros. 

2.4.2.1 Objetivo Geral de Ciências 
 

 Proporcionar a investigação de temas ou problemas científicos nos 

âmbitos social e ambiental, relacionadas ao espaço local (bairro), que 

envolvam o corpo humano, a saúde, os ambientes, seus componentes e as 

transformações de seus materiais, por meio de técnicas criadas pelo ser 

humano, para que o aluno, investigando como o ser humano se relaciona com 

tais ambientes, diferencie ambiente natural e ambiente construído e seja capaz 

de coletar informações sobre como os seres vivos se relacionam com outros 

seres vivos e com os demais componentes dos ambientes, bem como 

demonstre atitudes de valorização da vida em sua diversidade e preservação 

dos componentes naturais das paisagens, descrevendo e justificando atitudes 

de prevenção, preservação e recuperação da saúde pessoal, interpessoal e 

ambiental. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Nomeia e caracteriza 

corretamente, elementos vivos e 

não vivos através da observação 

direta ou indireta de diferentes 

ambientes relacionados ao espaço 

local (bairro) 

• Identificar e caracterizar elementos 

vivos e não vivos de diferentes 

ambientes, no âmbito local (bairro) 

• Diferenciar ambiente natural de 

ambiente construído, a partir da 

investigação de como o ser 
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• Descreve corretamente ambiente 

natural e ambiente construído 

indicando como o ser humano se 

relaciona e interfere em tais 

ambientes 

• Busca eficazmente informações 

sobre como os seres vivos e os 

componentes dos ambientes se 

relacionam apresentando-as 

através de diferentes formas de 

registros 

• Descreve, justifica e demonstra 

apropriadamente atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 

humano se relaciona com tais 

ambientes e neles interfere 

• Buscar e selecionar informações 

sobre como se relacionam os 

seres vivos e os componentes dos 

ambientes, apresentando-as de 

diferentes formas  

• Descrever, justificar e demonstrar 

atitudes de prevenção, 

preservação e recuperação da 

saúde pessoal, interpessoal e 

ambiental 

 

Conceitos hierarquizados de Ciências 
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Eu/Outro

Diferença Semelhança

Ser Humano

Corpo

Vegetal Animal

Ser vivo

Parte/Todo

Vida

Ambiente

Interdependência Fatores não vivos

Ar

Lo
co
m
o
çã
o

A
lim
e
n
ta
çã
o

Saúde/Doença

Prevenção Preservação Recuperação

Água

R
e
p
ro
d
u
çã
o

 

 

2.4.2.2 Objetivo Geral de Matemática 
 

 Oportunizar contextos de aprendizagem em que o aluno desenvolva a 

percepção e a orientação espacial do próprio corpo e de objetos, explorando, 

descrevendo e registrando graficamente relações de posição, direção e 

sentido, estabelecendo diferenças e semelhanças, identificando e 

representando formas tridimensionais e bidimensionais, e construa o 

significado do número natural para resolver situações-problema relacionadas a 

contagens, medidas e códigos numéricos, apresentados também na forma de 

gráficos e tabelas, interpretando e produzindo escritas numéricas de acordo 

com as regras do sistema de numeração decimal, em especial da ordem de 

grandeza das centenas simples, utilizando-se da oralidade, da linguagem 

matemática e de outros registros, incluindo os algoritmos da adição com 

reserva, da subtração com recurso, da multiplicação e da divisão com 

multiplicador e divisor menores que dez. 
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Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Utiliza elementos como referência 

para situar-se e movimentar-se 

adequadamente no espaço 

escolar e para localizar 

corretamente a posição de objetos 

descrevendo e registrando 

coerentemente suas percepções 

sobre eles 

• Indica apropriadamente diferenças 

e evidencia semelhanças entre 

objetos no espaço escolar, 

desmontando e montando formas 

tridimensionais e desenhando 

formas geométricas 

bidimensionais corretamente 

• Compara, ordena de forma 

crescente e decrescente, compõe 

e decompõe corretamente 

números naturais em especial da 

ordem de grandeza das centenas 

simples relacionando-os com a 

correspondente representação 

simbólica 

• Produz escritas numéricas 

utilizando corretamente as regras 

do sistema de numeração 

decimal, em especial da ordem de 

grandeza das centenas simples, 

descrevendo seus diferentes usos 

• Localizar pessoas e objetos e 

localizar-se espacial e 

temporalmente utilizando pontos 

de referência 

• Descrever oralmente e por escrito 

e representar graficamente a 

posição de objetos em espaços 

familiares 

• Estabelecer relações de diferença 

e semelhança, enfatizando 

semelhanças entre objetos 

observados no espaço escolar, 

reconhecendo e representando 

graficamente formas 

tridimensionais e bidimensionais 

• Comparar, ordenar, compor e 

decompor quantidades que 

expressem grandezas familiares 

relacionando-as com a 

correspondente representação 

simbólica 

• Reconhecer o significado dos 

números naturais através de seus 

diferentes usos no contexto social 

• Interpretar e produzir escritas 

numéricas de acordo com as 

regras do sistema de numeração 

decimal 
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no contexto social 

• Resolve eficazmente situações-

problema que envolvam contagem 

com diferentes intervalos 

regulares (dois em dois, cinco em 

cinco, dez em dez) e medidas 

(tempo, comprimento e massa), 

significados das operações e 

procedimentos de cálculo, bem 

como, utilização dos algoritmos de 

adição com reserva e subtração 

com recurso, multiplicação e 

divisão com multiplicador e divisor 

menores que dez  

• Resolver situações-problema que 

envolvam contagem e medida, 

significados das operações e 

procedimentos de cálculo (mental, 

escrito, exato, aproximado), bem 

como, utilização dos algoritmos 

 

Conceitos hierarquizados de Matemática 

Parte

Igualdade/ Desigualdade

Todo

Representação

Eu/Outro

UnidadeQuantidade

Elemento Conjunto
Número

DiferençaSoma Produto Quociente
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2.4.3 Objetivo Geral da Área Sócio-Histórica  

 Oportunizar o reconhecimento da paisagem do bairro/localidade, 

caracterizando os diversos tipos, suas relações sociais, econômicas, políticas, 

culturais e étnicas (indígena), a fim de diferenciar os aspectos da comunidade 

em que estão inseridos.   

2.4.3.1 Objetivo Geral de Geografia 
 

 Oportunizar aos alunos o reconhecimento da paisagem local (bairro), a 

fim de que caracterize e diferencie relações econômicas, físicas e culturais da 

comunidade em que estão inseridos. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Reconhece e representa 

adequadamente, de forma 

imagética e verbal, a paisagem 

local (bairro) 

• Diferencia e descreve gráfica e 

verbalmente as relações 

econômicas e culturais que 

configuram o bairro 

• Demonstra atitudes de respeito 

consigo e com o outro, 

preservando os lugares onde vive 

• Localizar, observar, reconhecer e 

identificar elementos na paisagem 

local 

• Comparar, diferenciar e descrever 

as relações econômicas e culturais 

que configuram o bairro 

 

Conceitos hierarquizados de Geografia 
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Eu/Outro

Família

Cultura

Escola

Tempo

Natureza

Espaço

Paisagem/Entorno

Coletividade

Bairro

 

 

2.4.3.2 Objetivo Geral de História 
 

 Oportunizar contextos de aprendizagem por meio dos quais o aluno 

reconheça elementos culturais do bairro/localidade, caracterizando os diversos 

tipos de relações sociais, políticas e étnicas, nos contextos passado e 

presente, a fim de diferenciar esses aspectos na comunidade em que estão 

inseridos. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Reconhece elementos culturais 

próprios do bairro em que vive 

• Reconhece os tipos de relações 

sociais, políticas e étnicas 

estabelecidas no passado e no 

contexto em que está inserido 

• Relaciona-se com o grupo 

adotando atitudes de respeito, de 

acordo com as regras de 

• Observar, identificar, localizar e 

reconhecer os aspectos culturais 

do bairro em que vive 

• Reconhecer relações sociais, 

políticas e étnicas no contexto em 

que está inserido 
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convivência no contexto escolar 

 

Conceitos hierarquizados de História 

Eu/Outro

Família

Cultura

Escola

Tempo

Natureza

Espaço

Grupo

Comunidade

Bairro

 

2.4.4 Objetivo Geral de Ensino Religioso 

 Proporcionar situações de aprendizagem que ampliem as relações 

humanas, descobrindo e respeitando as diferenças no convívio com os outros, 

conhecendo o significado dos Símbolos Religiosos e dos elementos da 

natureza utilizados nas celebrações, a fim de valorizar a vida e o ambiente 

natural como criação do transcendente, reconhecendo a responsabilidade da 

sua preservação em busca da construção da sua identidade e o respeito ao 

outro. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Diferencia atribuindo significado 

aos Símbolos Religiosos 

• Atribui significado aos elementos 

da natureza utilizado nas 

celebrações 

• Demonstra atitudes adequadas de 

• Observar, identificar, reconhecer 

e analisar símbolos religiosos 

• Observar, identificar, reconhecer 

e analisar os elementos da 

natureza utilizados nas 

celebrações 
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responsabilidade com o outro e 

com o ambiente natural 

• Observar, identificar e comparar 

atitudes de respeito com o outro e 

com o ambiente natural 

 

Conceitos hierarquizados de Ensino Religioso 

Eu/Outro Representação

SímboloLimite

Regra Crença

 

 

2.5 Macroplanejamento do 4º ano 

 

2.5.1 Objetivo Geral da Área de Comunicação e Expressão 

 Promover o desenvolvimento das habilidades de comunicar, representar 

e expressar-se discursiva, corporalmente e esteticamente, a fim de que o aluno 

compreenda e utilize a linguagem não-verbal, a escrita e a leitura, 

estabelecendo relações e refletindo sobre a organização textual e registrando 

informações; e produzindo interlocuções em diferentes contextos no âmbito 

municipal planejando e adequando sua fala; localizando-se no tempo e espaço 

ampliando, combinando e aplicando as habilidades fisicomotoras básicas, 

adotando atitudes e valores pertinentes aos contextos nos quais circula. 

2.5.1.1 Objetivo Geral de Arte  
 
 Possibilitar que o aluno observe e aprecie esteticamente objetos e 

produções artísticas existentes no Município, experimentando e explorando 

materiais, suportes e técnicas, expressando-se, criando e recriando, a fim de 

desenvolver noções fundamentais sobre os elementos estruturantes que as 

linguagens artísticas oferecem: visual (texturas tátil e visual; superfície; luz e 
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sombra; cores primárias, secundárias e terciárias), musical (duração/ritmo, 

altura, intensidade/dinâmica, notação musical/representação, timbre/famílias 

dos instrumentos musicais, jogos de criação e improvisação musical, jogo 

lúdico), teatral (representação, jogo dramático, improvisação e encenação de 

narrativas), e da dança (identificar movimentos do corpo em espaços e tempos 

diferenciados, envolvendo danças folclóricas com variados ritmos), realizando 

articulações com o patrimônio artístico-cultural, respeitando a cultura e os 

artistas locais e aprimorando o contato com a arte. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

      Linguagem Visual 

• Aprecia esteticamente objetos e 

produções artísticas locais 

• Experimenta e explora 

adequadamente materiais, 

suportes e técnicas que a 

linguagem artística oferece 

• Expressa-se, cria e recria com 

coerência por meio da linguagem 

visual 

• Reconhece e utiliza, com clareza, 

os elementos estruturantes da 

linguagem visual no seu fazer 

artístico 

• Manifesta ações de respeito com 

a cultura e os artistas locais 

• Observar e contextualizar 

esteticamente objetos e 

produções artísticas, respeitando 

a cultura e os artistas locais 

• Explorar materiais, suportes e 

técnicas da linguagem visual 

• Expressar, criar e recriar 

composições, utilizando 

elementos estruturantes da 

linguagem visual 

       Linguagem Musical 

• Aprecia esteticamente objetos e 

• Observar e contextualizar 

esteticamente produções 

musicais, respeitando a cultura e 
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produções musicais locais 

• Experimenta e explora 

adequadamente elementos, 

materiais e técnicas que a 

linguagem musical oferece 

• Se expressa, cria e recria, com 

clareza, por meio da linguagem 

musical 

• Reconhece e utiliza, com clareza, 

os elementos estruturantes da 

linguagem musical no seu fazer 

artístico 

• Manifesta ações de respeito com 

a cultura e os artistas locais 

os compositores locais 

• Explorar e reconhecer elementos, 

materiais e técnicas da linguagem 

musical 

• Expressar, criar e recriar 

composições e improvisações, 

utilizando elementos estruturantes 

da linguagem musical 

       Linguagem Teatral 

• Aprecia esteticamente objetos e 

produções teatrais locais 

• Experimenta e explora 

adequadamente elementos e 

técnicas que a linguagem teatral 

possibilita 

• Expressa-se, cria e recria, 

corretamente, por meio da 

linguagem teatral 

• Reconhece e utiliza 

coerentemente os elementos 

estruturantes da linguagem teatral 

no seu fazer artístico 

• Observar e contextualizar 

esteticamente objetos e produções 

teatrais, respeitando a cultura e os 

artistas locais 

• Explorar elementos e técnicas da 

linguagem teatral 

• Expressar, criar e recriar 

composições, utilizando 

elementos estruturantes do teatro 
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• Manifesta ações de respeito com 

a cultura e os artistas locais 

Linguagem da Dança 

• Aprecia esteticamente diferentes 

gêneros da dança local 

• Experimenta e explora 

adequadamente movimentos e 

técnicas em diferentes ritmos 

• Expressa-se, cria e recria, 

corretamente, por meio de 

diferentes elementos da dança 

• Manifesta ações de respeito à 

cultura e aos artistas locais 

• Observar, contextualizar e explorar 

técnicas nas diversas linguagens 

da dança 

• Expressar, criar e recriar 

composições, utilizando elementos 

estruturantes da dança 

 

Conceitos hierarquizados de Arte 

Eu/Outro

Grupo

RepresentaçãoComposição

 

 

2.5.1.2 Objetivo Geral de Educação Física 
 

 Oportunizar a prática de atividades de movimento e a ampliação, 

combinação e aplicação das habilidades fisicomotoras e perceptocognitivas 

básicas, para o desenvolvimento da consciência corporal e espaçotemporal, a 

fim de que o aluno interaja e participe no grupo, adotando atitudes de 

cooperação, respeito e solidariedade. 
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Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Combina e aplica adequadamente 

e amplia as habilidades 

fisicomotoras básicas através da 

prática de atividades de 

movimento 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações corporais procurando 

superá-las no contexto da aula 

• Interage no grupo adotando 

atitudes cooperativas e solidárias, 

de acordo com as regras de 

convivência no contexto escolar 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Chutar a bola de diferentes 

distâncias, níveis, alcances e 

direções 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

• Conduzir a bola com o pé em 

diferentes direções, velocidades, 

alcances, desviando-se de 

obstáculos 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Correr em diferentes velocidades 

• Correr e saltar/pular diferentes 

distâncias e alturas 

• Criar movimentos com utilização e 

manipulação de materiais através 

de diferentes estímulos sonoros 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Desviar-se 

• Equilibrar-se, com e sem 

deslocamento, nos diferentes 

segmentos corporais com 
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mudanças posturais 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Executar o rolo de frente e de 

costas grupado, em diferentes 

situações de aprendizagem, 

combinando-o com outras 

habilidades (caminhar, correr, 

saltitar, trotar, saltar) 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar e transferir o que for 

solicitado nas diferentes situações 

de aprendizagens 

• Imitar diferentes elementos 

(sons/gestos) de acordo com o 

que for solicitado 

• Lançar/arremessar em alvos 

definidos e em diferentes direções 

e níveis com deslocamento 

• Localizar no tempo e espaço 

objetos, seres e pessoas 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado  

• Manusear diferentes materiais 

• Memorizar, reproduzir e criar 

coreografias 

• Passar e receber a bola ou outro 

objeto, com e sem deslocamento 

e em níveis, direções e alcances 
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variados 

• Quicar a bola em diferentes 

direções, velocidades e níveis 

com deslocamentos variados, 

desviando-se de obstáculos 

• Reconhecer e utilizar espaços 

físicos para a prática de diferentes 

atividades de movimento 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

• Rolar objetos de diferentes formas 

e em diferentes distâncias, 

esforços e direções 

• Saltar horizontalmente (ginástica 

e dança) 

• Saltar verticalmente de forma 

carpada e afastada 

 

Conceitos hierarquizados de Educação Física 

Eu/Outro

Grupo/Equipe

Corpo

Parte/Todo
Jogo

Regra

Dança

Higiene
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2.5.1.3 Objetivo Geral de Língua Portuguesa 
 

 Promover situações de aprendizagem em que o aluno desenvolva a 

compreensão e interpretação de texto, percebendo a intertextualidade 

contextual e estabelecendo relações de comparação, explicação, causa e 

consequência e que produza discursos adequados à situação enunciativa, 

planejando, elaborando e revisando textos orais e escritos, a fim de que amplie 

a fluência na leitura, aprimore a compreensão e também a produção textual. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Decodifica, compreende, 

interpreta e estabelece relações 

de comparação, explicação, causa 

e consequência 

• Planeja e elabora a fala, 

adequando-a as situações 

enunciativas propostas 

• Produza e revise textos, 

adequando-os às situações 

enunciativas propostas 

• Utiliza linguagem não-verbal como 

recurso para a produção de textos 

verbais 

• Relaciona-se com o grupo 

adotando atitudes e valores de 

convivência social pertinentes ao 

ambiente escolar 

• Reconhecer a função social da 

escrita 

• Compreender e interpretar textos 

• Estabelecer relações de 

comparação, explicação, causa e 

conseqüência 

• Planejar a produção, oral e escrita, 

de um texto 

• Adequar a produção à situação 

enunciativa 

• Revisar o texto escrito 

• Reconhecer e aplicar regras 

ortográficas 

 

Conceitos hierarquizados de Língua Portuguesa 
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Sequência

Regra/Regularidade

Linearidade

Relato

Oral/Escrita

Imagem

Palavra/Texto

Código

Comunicação

Adequação

Narrativa

Descrição

Explicação

Causa/Consequência

Comparação

Enunciação

 

 

2.5.2 Objetivo Geral da Área Lógico-Matemática  

       Proporcionar situações de aprendizagem a partir da investigação de 

temas ou problemas científicos nos âmbitos social e ambiental, para que o 

aluno, reconhecendo-se  como integrante da natureza, estabeleça relações de 

causa e consequência e utilize procedimentos matemáticos, como forma de 

expressar e comunicar a solução de situações-problema do cotidiano  que 

pressuponham atitudes de preservação da saúde e manutenção de um 

ambiente saudável, por meio da oralidade, da linguagem matemática e de 

outros registros. 

2.5.2.1 Objetivo Geral de Ciências 
 

 Proporcionar a investigação de temas ou problemas de interesse 

científico nos âmbitos social e ambiental, relacionados aos espaços local e 

municipal, que envolvam o corpo humano, a saúde, os ambientes e seus 

componentes vivos e não vivos e as tecnologias da atualidade, para que o 

aluno, reconhecendo-se como integrante da natureza, compreenda as 

transformações que nela ocorrem e seja capaz de estabelecer relações de 

causa e consequência, elaborando suposições acerca de que as ações 

implicam em mudanças no meio e interferem nas condições de saúde e resolva 

situações do cotidiano que pressuponham atitudes de prevenção, preservação 

e recuperação da saúde pessoal, interpessoal e ambiental.   
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Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Nomeia, descreve e classifica 

corretamente elementos vivos e 

não vivos através da observação 

direta ou indireta de diferentes 

ambientes, relacionados aos 

espaços local e municipal, 

reconhecendo-se como integrante 

da natureza 

• Aponta corretamente 

transformações que ocorrem na 

natureza elaborando 

apropriadamente suposições 

acerca de que as ações interferem 

nas condições de saúde pessoal e 

ambiental 

• Indica corretamente relações de 

causa e consequência, 

registrando de diferentes formas, 

que as ações do ser humano 

implicam em mudanças no meio 

• Busca eficazmente informações 

sobre como os seres vivos e os 

componentes dos ambientes se 

relacionam organizando diferentes 

formas de registros 

• Resolve eficazmente situações do 

cotidiano demonstrando atitudes 

de preservação de um ambiente 

• Identificar, descrever e classificar 

elementos vivos e não vivos em 

diferentes ambientes, no âmbito do 

município, reconhecendo-se como 

integrante da natureza 

• Buscar, analisar e selecionar 

informações sobre como os seres 

vivos e os componentes dos 

ambientes se relacionam, 

organizando-as de diferentes 

formas 

• Estabelecer relações de causa e 

consequência, explicando e 

registrando, de diferentes formas, 

que as ações do ser humano 

implicam em mudanças no meio  

• Compreender e relatar as 

transformações que ocorrem na 

natureza, elaborando suposições 

acerca de que as ações interferem 

nas condições de saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 

• Resolver situações do cotidiano, 

demonstrando atitudes de 

prevenção preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental  
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saudável 

 

Conceitos hierarquizados de Ciências 

Eu/Outro

Diferença Semelhança

Ser Humano

Corpo

Vegetal Animal

Ser vivo

Parte/Todo

Vida

Ambiente

Interdependência Fatores não vivos

Ar

Lo
co
m
o
çã
o

A
li
m
en
ta
çã
o

Saúde/Doença

Prevenção Preservação Recuperação

ÁguaSolo

R
e
p
ro
d
u
çã
o

GasosoLíquidoSólido

 

 

2.5.2.2 Objetivo Geral de Matemática 
 

 Oportunizar contextos de aprendizagem em que o aluno estabeleça 

pontos de referência para interpretar e representar a localização e 

movimentação de pessoas ou objetos, utilizando terminologia adequada para 

descrever posições, sentidos e direções, bem como, identifique características 

e represente formas tridimensionais e bidimensionais, interpretando e 

produzindo escritas numéricas, também em tabelas e gráficos, de acordo com 

as regras do sistema de numeração decimal, em especial das ordens de 

grandeza dos milhares, para resolver situações-problema relacionadas às 

quatro operações fundamentais utilizando-se da linguagem matemática. 
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Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Utiliza pontos de referência para 

situar-se e movimentar-se 

adequadamente no espaço 

escolar, bem como, para localizar 

corretamente a posição, sentidos 

e direções de objetos 

descrevendo-os e registrando 

suas percepções sobre eles, 

utilizando terminologia adequada 

• Indica apropriadamente diferenças 

e semelhanças mais específicas 

(mais detalhadas) entre objetos no 

espaço escolar, descrevendo 

características, desmontando e 

montando formas tridimensionais 

e desenhando corretamente 

formas geométricas 

bidimensionais 

• Compara e ordena de forma 

crescente e decrescente, 

compõem e decompõem 

corretamente números naturais 

em especial das ordens de 

grandeza dos milhares 

relacionando-os com a 

correspondente representação 

simbólica 

• Produz escritas numéricas, 

utilizando corretamente as regras 

• Localizar pessoas e objetos e 

localizar-se espacial e 

temporalmente utilizando pontos 

de referência 

• Descrever oralmente e por escrito 

e representar graficamente a 

posição de objetos em espaços 

familiares 

• Estabelecer relações de diferença 

e de semelhança mais específicas 

entre objetos observados no 

espaço escolar descrevendo e 

representando graficamente 

formas tridimensionais e 

bidimensionais 

• Comparar, ordenar, compor e 

decompor números naturais em 

especial das ordens de grandeza 

dos milhares relacionando-os com 

a correspondente representação 

numérica e outras representações 

simbólicas  

• Interpretar e produzir escritas 

numéricas utilizando as regras do 

sistema de numeração decimal 

• Resolver situações-problema que 

envolvam contagem e medida, 

significados das operações e 

procedimentos de cálculo, (mental, 
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do sistema de numeração 

decimal, em especial das ordens 

de grandeza dos milhares, 

descrevendo seus diferentes usos 

no contexto social 

• Resolve eficazmente situações-

problema que envolvam contagem 

com diferentes intervalos 

regulares e medidas (tempo,  

comprimento, massa e 

capacidade), significados das 

operações e procedimentos de 

cálculo, bem como, utilização dos 

algoritmos das quatro operações 

fundamentais 

escrito, exato, aproximado  

utilizando algoritmos das quatro 

operações fundamentais 

 

Conceitos hierarquizados de Matemática 

Parte

Igualdade/ Desigualdade

Todo

Representação

Eu/Outro

UnidadeQuantidade

Elemento Conjunto

Número

DiferençaSoma Produto Quociente

FormaMedida

Tempo

Espaço

Ordem
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2.5.3 Objetivo Geral da Área Sócio-histórica  

 Oportunizar o reconhecimento da paisagem urbana e rural do município 

utilizando procedimentos básicos (observação, descrição, comparação e de 

registros de fontes escrita ou imagéticas), a fim de que possa estabelecer as 

diferenças e semelhanças entre o modo de vida, trabalho, construções, 

moradias, hábitos cotidianos, lazer e cultura que pertencem a sua localidade. 

2.5.3.1 Objetivo Geral de Geografia 
 

 Oportunizar situações de reconhecimento e inter-relação das paisagens 

urbana e rural do município, utilizando procedimentos básicos (de observação, 

descrição, comparação e registro de fontes escritas e imagéticas), a fim de que 

o aluno  estabeleça diferenças e semelhanças entre o modo de produção, as 

construções, moradias e a cultura do município e da localidade a que pertence.  

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Reconhece e descreve 

corretamente paisagens urbanas e 

rurais do município e suas inter-

relações 

• Estabelece semelhanças e 

diferenças pertinentes quanto ao 

modo de produção, às 

construções, moradias e aos 

aspectos da cultura local com as 

paisagens urbana e rural do 

município 

• Demonstra atitudes de respeito 

consigo, com o outro e com o 

meio em que vive 

• Observar, comparar, identificar e 

reconhecer paisagens urbanas e 

rurais do município 

• Observar, comparar, identificar e 

relacionar semelhanças e 

diferenças aos aspectos da cultura 

local nas paisagens urbanas e 

rurais do município 
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Conceitos hierarquizados de Geografia 

Eu/Outro

Família

Cultura

Escola

Tempo

Natureza

Espaço

Paisagem/Entorno

Coletividade

Bairro

Rural

Município

Urbana

 

 

2.5.3.2 Objetivo Geral de História 
 

 Oportunizar o reconhecimento dos aspectos econômicos, políticos, 

sociais e culturais do município, utilizando procedimentos básicos (observação, 

comparação, descrição e registro de fontes escritas e/ou imagéticas), a fim de 

que possa estabelecer diferenças e semelhanças, dos contextos passado e 

presente, do modo de vida, lazer e hábitos cotidianos que pertencem a sua 

localidade. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Reconhece e diferencia os 

aspectos econômicos, políticos, 

sociais e culturais do município  

• Estabelece diferenças e 

• Observar, reconhecer, comparar e 

identificar os aspectos 

econômicos, políticos, sociais e 

culturais, dos contextos passado e 
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semelhanças, dos contextos 

passado e presente, do modo de 

vida, lazer e hábitos cotidianos de 

sua localidade 

• Relaciona-se com o grupo 

adotando atitudes de respeito, de 

acordo com os diferentes modos 

de vida, lazer e hábitos cotidianos 

existentes em sua localidade 

presente do município 

 

 

Conceitos hierarquizados de História 

Eu/Outro

Família

Cultura

Escola

Tempo

Natureza

Espaço

Grupo

Comunidade

Bairro

Município

 

 

2.5.4 Objetivo Geral de Ensino Religioso 

 Proporcionar situações de convivência social, observar e reconhecer 

espaços sagrados (casa, religiosos, comunidade, monumentos, templos) seus 

significados, a fim de que compreendam que o trabalho em grupo depende de 

uma organização que assegure a participação de cada um e contemple os 

diferentes pontos de vista, ampliando assim a inserção social e cultural. 

 



Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul 

 
79 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Reconhece e respeita 

adequadamente espaços 

sagrados, atribuindo significado 

• Atua nos trabalhos em grupo 

assegurando a participação de 

todos respeitando os diferentes 

pontos de vista 

• Observar, identificar, comparar, 

reconhecer e analisar espaços 

sagrados 

• Expor e defender suas ideias, 

comparar diferentes pontos de 

vista no trabalho em grupo 

 

Conceitos hierarquizados de Ensino Religioso 

Eu/Outro Representação

Símbolo

Regra Crença

Grupo

Templo

Monumento

 

 

2.6 Macroplanejamento do 5º ano 

 

2.6.1 Objetivo Geral da Área de Comunicação e Expressão 

 Promover o desenvolvimento das habilidades de comunicar, representar 

e expressar-se discursiva, corporalmente e esteticamente, a fim de que o aluno 

compreenda, interprete e utilize a linguagem não-verbal, a escrita e a leitura, 

considerando as regularidades ortográficas, analisando textos, reduzindo 

informação, refletindo sobre a organização textual e utilizando estratégias de 

leitura adequadas; participe de situações enunciativas orais, planejando e 

adequando sua fala, localizando-se no tempo e espaço aplicando as 
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habilidades fisicomotoras básicas nos ambientes pré-esportivo e recreacional, 

adotando atitudes e valores pertinentes aos contextos nos quais circula. 

2.6.1.1 Objetivo Geral de Arte  
 

 Promover situações de aprendizagem em que o aluno aprecie e 

contextualize esteticamente objetos e produções artísticas existentes no 

Estado, experimentando e explorando materiais, suportes e técnicas, 

expressando-se, criando e recriando, a fim de desenvolver noções 

fundamentais que as linguagens artísticas oferecem: visual (planos, desenho 

figurativo e abstrato, cores quentes/frias, neutras, monocromia e policromia), 

musical (confecção de instrumentos musicais, exploração e execução de 

diversos ritmos, timbres, intensidades e sonoridades), teatral (criação e 

encenação de textos, pesquisa e elaboração de cenário e figurino) e da dança 

(execução de movimentos, repetição de sequências e ritmos, criação de 

coreografia folclórica gaúcha), realizando articulações com o patrimônio 

artístico-cultural, respeitando a cultura e os artistas regionais. 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

Linguagem Visual 

• Contextualiza, de forma 

adequada, objetos e produções 

artísticas existentes no Estado 

• Experimenta e explora 

adequadamente materiais, 

suportes e técnicas que a 

linguagem visual oferece 

• Expressa-se cria e recria, com 

coerência, por meio da linguagem 

visual 

• Reconhece e utiliza, com clareza, 

• Observar, contextualizar e apreciar 

esteticamente objetos e produções 

artísticas, respeitando a cultura e 

os artistas regionais 

• Explorar materiais, suportes e 

técnicas na linguagem visual 

• Expressar, criar e recriar 

composições na linguagem visual 
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os elementos estruturantes da 

linguagem visual no seu fazer 

artístico 

• Manifesta ações de respeito com 

a cultura e os artistas regionais 

Linguagem Musical 

• Contextualiza adequadamente 

produções musicais existentes no 

estado 

• Experimenta e explora 

coerentemente elementos, 

materiais e técnicas que a 

linguagem musical oferece 

• Expressa-se, compõe e improvisa 

por meio da linguagem musical 

• Reconhece e utiliza corretamente 

os elementos estruturantes da 

linguagem musical no seu fazer 

artístico 

• Manifesta ações de respeito com 

a cultura e os artistas regionais 

• Apreciar e contextualizar 

esteticamente produções musicais, 

respeitando a cultura e os artistas 

regionais 

• Explorar elementos, materiais e 

técnicas na linguagem musical 

• Expressar, criar e improvisar 

utilizando elementos da linguagem 

musical 

Linguagem Teatral 

• Contextualiza corretamente 

objetos e produções teatrais 

existentes no Estado 

• Experimenta e explora, 

adequadamente, elementos e 

técnicas da linguagem teatral 

• Observar, contextualizar e apreciar 

esteticamente objetos e produções 

teatrais, respeitando a cultura, os 

artistas e as produções teatrais da 

região 

• Explorar elementos e técnicas que 

a linguagem teatral possibilita 
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• Expressa-se, cria,  recria e 

representa  adequadamente por 

meio do teatro 

• Reconhece e utiliza, 

coerentemente, os elementos 

estruturantes que compõem a 

linguagem teatral no seu fazer 

artístico 

• Manifesta ações de respeito com 

a cultura, os artistas e as 

produções teatrais da região 

• Expressar, criar, recriar e 

representar composições na 

linguagem teatral 

Linguagem da Dança 

• Contextualiza corretamente 

diversas manifestações de dança 

existentes no Estado 

• Experimenta e explora, 

adequadamente, técnicas de 

dança de diferentes culturas 

• Expressa-se,  cria e recria 

esteticamente por meio de 

diferentes elementos da dança                                            

• Manifesta ações de respeito com 

a cultura e os artistas regionais 

• Observar, contextualizar e 

apreciar esteticamente 

manifestações de dança 

• Explorar elementos e técnicas da 

dança 

Expressar, criar e recriar 

composições ritmadas 

 

Conceitos hierarquizados de Arte 
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Eu/Outro

Grupo

RepresentaçãoComposição

 

2.6.1.2 Objetivo Geral de Educação Física 
 

 Oportunizar a prática de atividades de movimento e a aplicação das 

habilidades fisicomotoras e perceptocognitivas básicas nos contextos pré-

esportivo e recreacional, para o desenvolvimento da consciência corporal e 

espaçotemporal, a fim de que o aluno interaja e participe no grupo adotando 

atitudes de cooperação, solidariedade e respeito à individualidade e à 

coletividade.  

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Aplica de forma adequada as 

habilidades fisicomotoras básicas 

na prática de atividades de 

movimento nos contextos pré-

esportivo e recreacional 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações corporais de forma a 

poder estabelecer e superar 

algumas metas pessoais no 

contexto da aula 

• Interage no grupo adotando 

atitudes de cooperação, 

solidariedade e respeito à 

individualidade e à coletividade, 

de acordo com as regras de 

convivência no contexto escolar 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Chutar a bola em alvos pré-

determinados e em diferentes 

distâncias e alturas (níveis) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

• Conduzir a bola com o pé em 

diferentes direções, velocidades, 

alcances, desviando-se de 

obstáculos 

• Construir, memorizar e reproduzir 

coreografias 
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• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Correr em diferentes velocidades  

• Correr e saltar/pular diferentes 

distâncias e alturas 

• Criar movimentos com utilização e 

manipulação de materiais através 

de diferentes estímulos sonoros 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Desviar-se de acordo com a 

situação de jogo, ampliando e 

reduzindo espaços 

• Equilibrar-se, com e sem 

deslocamento, nos diferentes 

segmentos corporais com 

mudanças posturais 

• Executar a roda 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Executar o rolo de frente e de 

costas de forma carpada e 

afastada  

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar e transferir o que for 

solicitado nas diferentes situações 

de aprendizagens 

• Imitar diferentes elementos 
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(sons/gestos) de acordo com o 

que for solicitado 

• Lançar/arremessar em alvos 

definidos e em diferentes direções 

e níveis com deslocamentos 

variados 

• Localizar no tempo e espaço 

objetos, seres e pessoas 

• Localizar-se no tempo e espaço 

delimitado 

• Manusear diferentes materiais 

• Passar e receber a bola com e 

sem deslocamentos, nas 

diferentes posições, direções, 

níveis e alcances variados  

• Quicar a bola em diferentes 

direções, velocidades e níveis 

com deslocamentos variados, 

desviando-se de obstáculos 

• Reconhece e utiliza espaços 

físicos para a prática de diferentes 

atividades de movimento 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações  

• Saltar estendido com meio giro 

(ginástica) 
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• Saltar horizontalmente (ginástica 

e dança) 

 

Conceitos hierarquizados de Educação Física 

Eu/Outro

Grupo/Equipe

Corpo

Parte/Todo

Dança

Regra

Jogo

Higiene

Ginástica

Movimento

 

2.6.1.3 Objetivo Geral de Língua Portuguesa 
 

 Proporcionar aos alunos situações em que desenvolvam estratégias de 

leitura ampliando a compreensão, interpretação e desenvolvendo crítica de 

textos, reduzindo informação por meio de paráfrase, estabelecendo relações de 

condicionalidade, finalidade e oposição, para que aprimore a leitura e a 

expressão oral, planejando e adequando a fala e a escrita a diferentes 

situações enunciativas e produza textos coerentes considerando as principais 

convenções ortográficas. 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Decodifica, compreende, 

interpreta e critica diferentes 

textos 

• Expressa-se coerentemente,  em 

nível oral,  de forma adequada à 

situação 

• Reconhecer a função social da 

escrita 

• Desenvolver estratégias de leitura 

• Decodificar com fluência, 

compreendendo e interpretando 
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• Estabelece relações de 

condicionalidade, finalidade e 

oposição 

• Reduz, com coerência, 

informações por meio de 

paráfrase  

• Produz textos com coerência, 

respeitando as principais 

convenções ortográficas 

• Utiliza linguagem não-verbal como 

recurso para a produção de textos 

verbais 

• Relaciona-se com o grupo 

adotando atitudes e valores de 

convivência social pertinentes ao 

ambiente escolar 

diferentes textos 

• Reduzir informações por meio de 

paráfrase 

• Estabelecer relações de 

condicionalidade, finalidade e 

oposição, tanto em nível de 

recepção quanto de produção 

• Planejar a produção oral e escrita, 

de um texto 

• Expressar-se oralmente em 

diferentes situações enunciativas 

• Reconhecer e aplicar regras 

ortográficas 

 

Conceitos hierarquizados de Língua Portuguesa 

Sequência

Regra/Regularidade

Linearidade

Relato

Oral/Escrita

Imagem

Palavra/Texto

Código

Comunicação

Adequação

Narrativa

Descrição

Explicação

Causa/Consequência

Comparação

Enunciação

Condição

Finalização

Oposição

Argumentação
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2.6.2 Objetivo Geral da Área Lógico-Matemática  

 Proporcionar situações de aprendizagem a partir da investigação de 

temas ou problemas científicos nos âmbitos social e ambiental, para que o 

aluno, reconhecendo-se como integrante da natureza, estabeleça relações de 

causa e consequência, descreva implicações da ação do ser humano no 

ambiente e utilize procedimentos matemáticos, como forma de expressar e 

comunicar a solução de situações-problema que pressuponham atitudes de 

preservação da saúde e manutenção de um ambiente saudável, por meio da 

oralidade, da linguagem matemática (numérica, geométrica, estatística e 

probabilística) e de outros registros. 

2.6.2.1 Objetivo Geral de Ciências 
 

 Proporcionar a investigação de temas ou problemas científicos nos 

âmbitos social e ambiental, relacionados aos espaços regional e estadual, que 

envolvam o corpo humano, a saúde, os ambientes e seus componentes vivos e 

não vivos, bem como as tecnologias da atualidade, para que o aluno, 

reconhecendo-se como integrante da natureza, compreenda as transformações 

que nela ocorrem e seja capaz de estabelecer relações de causa e 

consequência, deduzindo que as ações implicam em mudanças no meio e 

interferem nas condições de saúde, resolva situações do cotidiano e proponha 

soluções que pressuponham atitudes de prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, interpessoal e ambiental. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Caracteriza e descreve 

apropriadamente elementos vivos 

e não vivos através da observação 

direta ou indireta de diferentes 

ambientes, relacionados ao 

espaço regional e estadual, 

demonstrando reconhecer-se 

• Identificar, caracterizar e 

descrever elementos vivos e não 

vivos em diferentes ambientes, 

nos âmbitos regional e estadual, 

reconhecendo-se como integrante 

da natureza 
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como integrante da natureza 

• Aponta e descreve corretamente 

as transformações que ocorrem 

na natureza indicando que as 

ações interferem nas condições 

de saúde pessoal e ambiental 

• Indica e explica corretamente 

relações de causa e 

consequência, registrando de 

diferentes formas, que as ações 

do ser humano implicam em 

mudanças no meio 

• Busca e seleciona eficazmente 

informações sobre como os seres 

vivos e os componentes dos 

ambientes se relacionam, 

organizando diferentes formas de 

registros  

• Resolve adequadamente 

situações do cotidiano 

demonstrando e propondo 

atitudes de preservação de um 

ambiente saudável  

• Investigar e avaliar informações 

sobre como os seres vivos e os 

componentes dos ambientes se 

relacionam, organizando-as de 

diferentes formas 

• Estabelecer relações de causa e 

consequência, reconhecendo e 

registrando de diferentes formas, 

que as ações do ser humano 

implicam em mudanças no outro e 

no meio 

• Compreender e relatar as 

transformações que ocorrem na 

natureza e suas implicações nas 

condições de saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 

• Resolver situações do cotidiano, 

demonstrando e propondo 

atitudes de prevenção, 

preservação e recuperação da 

saúde pessoal, interpessoal e 

ambiental   

 

Conceitos hierarquizados de Ciências 
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Eu/Outro

Diferença Semelhança

Ser Humano

Corpo

Vegetal Animal

Ser vivo

Parte/Todo

Vida

Ambiente

Interdependência Fatores não vivos

Ar

Lo
co
m
o
çã
o

A
lim
e
n
ta
çã
o

Saúde/Doença

Prevenção Preservação Recuperação

ÁguaSolo

R
e
p
ro
d
u
çã
o

Luz/Calor

Su
st
e
n
ta
çã
o

E
xc
re
çã
o

R
es
p
ir
a
çã
o

GasosoLíquidoSólido

Fotossíntese

Cadeia Alimentar

 

2.6.2.2 Objetivo Geral de Matemática 
 

 Oportunizar contextos de aprendizagem em que o aluno estabeleça 

pontos de referência para interpretar e representar a localização e 

movimentação de pessoas ou objetos, utilizando terminologia adequada para 

descrever posições, sentidos e direções bem como, identifique características e 

represente figuras geométricas, percebendo diferenças, semelhanças e 

simetrias e construa o significado de fração e sua representação, interpretando 

e produzindo escritas numéricas, também em tabelas e gráficos, de acordo 

com as regras do sistema decimal, em especial das ordens de grandeza dos 

milhões, para resolver situações-problema envolvendo as quatro operações 

fundamentais com números naturais, incluindo os algoritmos da multiplicação e 

da divisão por dois ou mais algarismos. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Utiliza corretamente pontos de 

referência para descrever e 

representar graficamente a 

• Orientar e orientar-se espacial e 

temporalmente utilizando pontos 
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localização e a movimentação de 

pessoas e objetos no espaço, 

empregando terminologia 

adequada 

• Indica apropriadamente 

diferenças, semelhanças e 

simetrias entre objetos no espaço 

escolar, por meio de composição 

e decomposição, ampliações e 

reduções, identificando 

características, representando-as 

graficamente e construindo figuras 

geométricas bidimensionais e 

tridimensionais corretamente 

• Compara e ordena de forma 

crescente e decrescente, compõe 

e decompõe corretamente 

números naturais em especial das 

ordens de grandeza dos milhões 

relacionando-os com a 

correspondente representação 

simbólica 

• Produz escritas numéricas 

utilizando corretamente as regras 

do sistema de numeração 

decimal, em especial das ordens 

de grandeza dos milhões, 

descrevendo seus diferentes usos 

no contexto social 

• Utiliza adequadamente frações e 

suas representações (numérica e 

de referência 

• Descrever e representar 

graficamente a posição de objetos 

e explicar deslocamentos 

• Estabelecer relações de 

diferença, semelhança e simetria 

entre objetos no espaço escolar, 

identificando características, 

representando graficamente e 

construindo figuras geométricas 

• Comparar, ordenar, compor e 

decompor números naturais 

relacionando-os com a 

correspondente representação 

numérica  

• Interpretar e produzir escritas 

numéricas utilizando as regras do 

sistema de numeração decimal  

• Reconhecer e representar frações 

• Resolver situações-problema que 

envolvam contagem e medida, 

significados das operações e 

procedimentos de cálculo (mental, 

escrito, exato, aproximado),  

utilizando algoritmos das quatro 

operações fundamentais 
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desenho) 

• Resolve eficazmente situações-

problema que envolvam contagem 

com diferentes intervalos 

regulares e medidas (tempo,  

comprimento, massa e 

capacidade),    significados das 

operações e procedimentos de 

cálculo, bem como, utilização dos 

algoritmos das quatro operações 

fundamentais incluindo 

multiplicação e divisão por dois ou 

mais algarismos com números 

inteiros 

 

Conceitos hierarquizados de Matemática 

Parte

Igualdade/ Desigualdade

Todo

Representação

Eu/Outro

UnidadeQuantidade

Elemento Conjunto

Número

DiferençaSoma Produto Quociente

FormaMedida

Te
m
p
o

Espaço

Ordem

Inteiro

Fração

C
a
p
a
ci
d
ad
e

M
as
sa

C
o
m
p
ri
m
en
to
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2.6.3 Objetivo Geral da Área Sócio-Histórica 

 Proporcionar diálogos entre o presente, o passado e os espaços locais, 

regionais e Estadual, utilizando procedimentos básicos (observação, descrição, 

análise, interpretação e registro de fontes escritas ou imagéticas), a fim de 

valorizar as ações coletivas que repercutem na melhoria das condições de vida 

e identificar as relações de poder em diferentes tempos e espaços. 

2.6.3.1 Objetivo Geral de Geografia 
 

 Proporcionar a compreensão da inter-relação dos espaços local, regional 

e estadual, utilizando procedimentos básicos (de observação, descrição, 

comparação, análise, interpretação e registro gráfico de fontes escritas e/ou 

imagéticas), a fim de que o aluno valorize as ações individuais e coletivas que 

visem à melhoria das condições de vida em diferentes espaços. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Avalia criteriosamente ações 

individuais e coletivas que visam a 

melhoria das condições de vida de 

determinados locais 

• Estabelece inter-relações dos 

diferentes espaços local, regional 

e estadual de forma coerente 

• Demonstra atitudes de respeito 

em relação aos diferentes pontos 

de vista 

• Observar e reconhecer a 

repercussão de ações individuais 

e coletivas quanto à melhoria das 

condições de vida de 

determinados locais 

• Inter-relacionar os diferentes 

espaços local, regional e estadual 

de forma coerente 

 

 

Conceitos hierarquizados de Geografia 
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Eu/Outro

Família

Cultura

Escola

Tempo

Natureza

Espaço

Paisagem/Entorno

Coletividade

Bairro

Município

Estado

 

 

2.6.3.2 Objetivo Geral de História 
 

 Proporcionar diálogos entre o presente e o passado, sobre os poderes 

políticos local, regional e estadual, a fim de que o aluno por meio de 

observação, descrição, comparação, análise, interpretação e registro gráfico de 

fontes escritas e/ou imagéticas e identifique as relações sociais, políticas, 

econômicas e culturais em diferentes tempos e espaços.  

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Identifica e descreve 

adequadamente o poder político 

local, regional e estadual e as 

relações entre eles 

• Identifica e descreve corretamente 

as relações sociais, políticas, 

econômicas e culturais em 

diferentes tempos e espaços 

• Relaciona-se com o grupo 

• Localizar, localizar-se, observar, 

reconhecer e descrever o poder 

político local, regional e estadual 

• Identificar e descrever as relações 

sociais, políticas, econômicas e 

culturais em diferentes tempos e 

espaços 
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adotando atitudes de respeito, de 

acordo com as regras de 

convivência existentes 

 

Conceitos hierarquizados de História 

Eu/Outro

Família

Cultura

Escola

Tempo

Natureza

Espaço

Grupo

Comunidade

Bairro

Município

Estado

 

2.6.4 Objetivo Geral de Ensino Religioso  

 Proporcionar o diálogo do sagrado às culturas, práticas religiosas e a 

composição desta identidade (símbolos, rituais, práticas, orações) a fim de 

desenvolver a autonomia na convivência grupal e o seu relacionamento com o 

Transcendente no diálogo religioso e na comunidade em que está inserido. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Identifica e respeita 

adequadamente símbolos, rituais, 

práticas e orações nas diversas 

• Observar, identificar, comparar, 

reconhecer e analisar símbolos, 

rituais, práticas e orações nas 



Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul 

 
96 

 

culturas 

• Demonstra autonomia na 

participação dos trabalhos em 

grupo 

• Respeita a diversidade religiosa 

existente no grupo 

diversas culturas 

• Expor e defender suas ideias, 

comparar diferentes pontos de 

vista no trabalho em grupo 

• Observar, identificar, comparar, 

reconhecer e analisar a 

diversidade religiosa 

 

Conceitos hierarquizados de Ensino Religioso 

 

Eu/Outro Representação

SímboloLimite

Regra Crença

Grupo

Templo

Monumento

Direito/Dever

Tradição

Ritual

 

 

2.7 Macroplanejamento do 6º ano 

 

2.7.1 Objetivo Geral de Arte  

 Oportunizar situações de aprendizagem que envolvam os elementos 

formais e estruturantes  das linguagens:  visual (ponto, linha, superfície, 

textura, volume, luz e cor), teatral (personagem, ação e espaço), musical 

(altura, duração, timbre, intensidade, registro e grafia musical) e da dança 

(movimento corporal, tempo e espaço), de modo que o aluno compreenda, 

produza e aprimore o seu fazer artístico em diferentes linguagens, bi e 
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tridimensional, relacionando-os, apreciando-os e contextualizando-os 

esteticamente com a arte da Pré-História até a Idade Média (nas diferentes 

matrizes culturais), realizando articulações com o patrimônio artístico-cultural. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

Linguagem Visual 

• Reconhece e utiliza esteticamente 

os elementos da linguagem visual 

• Compreende e produz, com 

coerência, composições na 

linguagem visual 

• Relaciona, aprecia e contextualiza 

adequadamente a linguagem visual 

da arte, desde a Pré-História até a 

Idade Média 

• Interage e relaciona-se com o 

outro, com o fazer artístico alheio 

e com a arte, respeitosamente 

• Reconhecer, identificar, 

compreender e utilizar os 

elementos formais estruturantes da 

linguagem visual nas produções 

culturais apreciadas esteticamente 

• Contextualizar e apreciar 

manifestações e produções 

artísticas da Pré-História à Idade 

Média 

• Criar composições na linguagem 

visual, utilizando suportes, 

materiais e técnicas variadas 

Linguagem Musical 

• Reconhece e utiliza esteticamente 

os elementos da linguagem 

musical 

• Compreende e produz 

adequadamente composições na 

linguagem musical 

• Relaciona, aprecia e contextualiza 

corretamente a linguagem musical 

desde a Pré-História até a Idade 

• Reconhecer, identificar, 

compreender e utilizar os 

elementos formais estruturantes da 

linguagem musical nas produções 

culturais apreciadas esteticamente 

• Contextualizar e apreciar 

manifestações e produções 

musicais da Pré-História à Idade 

Média 

• Criar composições e 

improvisações musicais utilizando 
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Média 

• Interage e relaciona-se com o 

outro, com o fazer musical alheio 

e com a música, respeitosamente 

elementos e materiais variados 

Linguagem Teatral 

• Reconhece e utiliza esteticamente 

os elementos formais e 

estruturantes do teatro 

• Compreende e produz 

adequadamente composições na 

linguagem teatral 

• Relaciona, aprecia e contextualiza 

coerentemente o teatro da Pré-

História até a Idade Média 

• Interage e relaciona-se com o outro, 

com o fazer artístico alheio e com o 

teatro, respeitosamente 

• Reconhecer, identificar, 

compreender e utilizar os 

elementos formais estruturantes 

do teatro 

• Apreciar esteticamente produções 

teatrais  

• Contextualizar e apreciar 

manifestações e produções 

teatrais da Pré-História à Idade 

Média 

• Criar composições cênicas, 

utilizando suportes, materiais e 

técnicas variadas 

Linguagem da Dança 

• Reconhece e utiliza esteticamente 

os elementos da dança 

• Compreende e produz 

adequadamente composições com 

os elementos da dança 

• Relaciona, aprecia e contextualiza 

corretamente a dança, desde a Pré-

História até a Idade Média (nas 

diferentes matrizes culturais) 

• Interage e relaciona-se com o 

• Reconhecer, identificar, 

compreender e utilizar os 

elementos estruturantes da dança 

• Contextualizar e apreciar 

manifestações e produções 

artísticas da Pré-História à Idade 

Média 

Criar composições na dança 
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outro, com o fazer artístico alheio e 

com a dança, respeitosamente 

 

Conceitos hierarquizados de Arte 

 

Eu/Outro

Grupo

RepresentaçãoComposição

 

 

2.7.2 Objetivo Geral de Ciências  

 Proporcionar situações de construção de noções fundamentais: de 

ecologia; de compreensão da natureza como um sistema dinâmico de relações 

de interdependência entre os componentes vivos e os recursos naturais (ar, 

água e solo); de desequilíbrio dos ecossistemas; de localização do planeta no 

universo; de matéria, seus diferentes estados e suas propriedades, para que o 

aluno desenvolva ações preventivas e proativas de respeito ao meio ambiente. 

 
 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Utiliza adequadamente estratégias 

para a solução viável e eficaz das 

situações-problema propostas 

• Reconhece de forma pertinente a 

interdependência dos seres vivos 

com os recursos naturais 

• Adota atitudes coerentes 

relacionadas à preservação dos 

•  Observar a natureza e os seres 

que a constituem, o contexto em 

que se inserem e relacioná-los com 

aqueles existentes no planeta 

• Identificar e compreender inter-

relações existentes entre seres do 

ecossistema e os recursos naturais 

brasileiros 
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recursos naturais no contexto 

escolar 

• Avalia adequadamente 

intervenções humanas no que diz 

respeito às transformações e ao 

uso dos recursos naturais 

• Aplica adequadamente no dia a dia 

escolar procedimentos de 

conservação e manejo dos 

recursos naturais com os quais 

interage 

• Identifica corretamente o estado 

físico e as características de 

diferentes materiais 

• Elabora de forma pertinente, 

relatos orais, escritos e outras 

formas de registros, acerca do 

tema em estudo, considerando 

informações obtidas por meio de 

observação, experimentação, 

textos ou outras fontes 

• Compreender a transferência de 

matéria e energia nos ecossistemas 

para o equilíbrio ambiental 

• Reconhecer o sol como fonte de luz 

e calor 

• Identificar condições dos ambientes 

e as diferentes comunidades que 

integram os ecossistemas 

brasileiros 

• Selecionar, organizar, relacionar, 

interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas 

• Coletar, organizar e interpretar 

informações sobre transformações 

nos ambientes provocadas pelos 

resíduos provenientes da atividade 

humana, particularmente da região 

em que vive o aluno 

• Compreender fatores responsáveis 

pelas transformações do meio 

ambiente 

• Analisar e interpretar situações de 

exploração dos componentes do 

ecossistema 

• Compreender a relação entre os 

problemas ambientais e as ações 

humanas 

• Relacionar informações e 

conhecimentos disponíveis em 
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situações concretas para construir 

argumentação consistente 

• Classificar seres vivos e não vivos 

(recursos naturais: ar, água e solo) 

a partir da observação de suas 

características 

• Compreender a estrutura geológica 

do planeta Terra  

• Reconhecer a importância da água, 

do ar e do solo nos ecossistemas, 

para o equilíbrio do planeta e para 

a sobrevivência dos seres vivos 

•  Caracterizar materiais de 

diferentes estados físicos 

• Reconhecer alterações da 

atmosfera (aquecimento global, 

destruição da camada de ozônio, 

chuva ácida) decorrentes da 

interferência do homem na 

natureza 

• Identificar e explicar causas e 

consequências da poluição e da 

contaminação da água, do ar e do 

solo 

• Reconhecer as noções básicas de 

matéria e energia 

 

Conceitos hierarquizados de Ciências  
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Vida

Vegetal Animal

Fotossíntese

Ser Vivo
Cadeia Alimentar

Fatores
não vivos

Contaminação/Poluição

Ambiente

Sustentabilidade

Planeta
Terra 

Ecossistema

Preservação/Prevenção/Recuperação

Interdependência

Saúde/Doença

Energia

Ser Humano

Corpo

Semelhança Diferença

Matéria

Ar Solo Água

Resíduo

Estado Físico

Equilíbrio/Desequilíbrio

Ação/Reação
Natureza
Cultura

Transformação
Tecnologia  

 

 

2.7.3 Objetivo Geral de Educação Física 

 Oportunizar a iniciação dos movimentos específicos, a prática de 

diferentes modalidades esportivas, atividades rítmicas e expressivas e 

conhecimento sobre o corpo, por meio dos quais o aluno interaja de forma 

significativa e participativa no grupo, adotando atitudes de cooperação, 

solidariedade, respeito à individualidade e à coletividade, com finalidades de 

lazer, expressão de sentimentos, afetos, emoções e com possibilidades de 

promoção, recuperação e manutenção da saúde, bem como melhoria das 

capacidades física, mental (cognitiva, emocional) e social. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Executa basicamente os 

movimentos dos fundamentos de 

acordo com a modalidade 

•  Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 
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esportiva 

• Identifica corretamente os 

fundamentos e as regras básicas 

de acordo com a modalidade 

esportiva a que pertence 

•  Demonstra suas possibilidades e 

limitações de expressão do próprio 

corpo controlando suas posturas e 

atividades corporais 

•  Identifica algumas relações entre 

as diferentes manifestações da 

cultura corporal do movimento com 

a melhoria da saúde, a integração 

entre pessoas e a prática de lazer 

• Prioriza os interesses da equipe 

reconhecendo-se como parte 

integrante dela, respeitando o 

espaço, seus limites e do outro 

•  Arremessar a bola parado e em 

suspensão 

•  Arremessar com e sem 

deslocamento 

•  Atacar e marcar de forma simples 

(individual) 

•  Cabecear a bola jogada com as 

mãos 

•  Caminhar em velocidade 

mantendo sempre o contato dos 

pés com o solo (marcha atlética) 

•  Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

•  Chutar de diferentes distâncias e 

de modo simples (com a parte 

interna e externa do pé) 

•  Combinar deslocamento com o 

rolo grupado (ginástica) 

•  Conduzir a bola com o pé de 

forma simples (parte interna e 

externa do pé, e alternando os 

pés) 

•  Construir, memorizar e reproduzir 

coreografias 

•  Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

•  Correr com velocidade com e sem 
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material (bastão) 

•  Correr de forma contínua 

(resistência) 

•  Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

•  Defender e atacar deslocando-se, 

ampliando e reduzindo espaços 

(jogo, esporte e luta) 

•  Desequilibrar o adversário (luta) 

•  Desviar-se e esquivar-se do 

oponente (luta) 

•  Dominar a bola de forma simples 

(com a sola) 

•  Driblar a bola com e sem 

deslocamento 

•  Driblar com a bola (adversário) 

•  Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

•  Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

•  Executar o apoio invertido com 

meio giro (parada de mãos) 

•  Executar o rodante 

•  Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o 

que for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 
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•  Girar completo sobre um pé 

(ginástica/dança) 

•  Golpear a bola (com a mão) 

•  Lançar com e sem deslocamento 

(atletismo) 

•  Localizar-se no tempo e no 

espaço de forma ofensiva e 

defensiva (modalidades 

esportivas) 

•  Manusear diferentes materiais 

•  Observar e compreender as 

atitudes corporais e 

comportamentais (suas e do outro) 

•  Opor-se em situação de ataque e 

defesa (luta) 

•  Passar e receber a bola, ou outro 

material, em diferentes distâncias, 

direções, esforços e modos, com e 

sem deslocamento e em 

suspensão 

•  Proteger-se em situação de 

defesa (luta) 

•  Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

•  Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

•  Rolar de diferentes maneiras 

(grupado, afastado para frente e 
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para trás) 

•  Saltar em altura e em distância 

com estilo pré-determinado 

•  Saltar grupado com meio giro e 

estendido com giro completo 

(ginástica) 

 

Conceitos hierarquizados de Educação Física 

Eu/Outro

Grupo/Equipe

Corpo

Parte/Todo

Luta

Regra

Jogo

Higiene

Ginástica

Movimento
Esporte

Dança

Lazer

 
 

2.7.4 Objetivo Geral de Ensino Religioso 

Proporcionar ao aluno o diálogo inter-religioso, partindo das diferenças 

histórico-sócio-culturais entre os povos, identificando e valorizando os símbolos 

religiosos e o transcendente na vida, a fim de fortalecer o relacionamento com 

o outro, impulsionando-o para redimensionar o seu eu e analisar criticamente 

os símbolos religiosos presentes no cotidiano e veiculado nos meios de 

comunicação. 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Identifica e valoriza 

adequadamente os símbolos 

religiosos e o Transcendente no 

• Observar, identificar, comparar, 

reconhecer e analisar o 

Transcendente no seu contexto 
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seu contexto escola 

• Analisa criticamente os símbolos 

religiosos utilizados nos meios de 

comunicação 

escolar 

• Observar, identificar, comparar, 

reconhecer, analisar, criticar e 

contextualizar os símbolos 

religiosos 

 
Conceitos Hherarquizados de Ensino Religioso 

Eu/Outro Representação

SímboloLimite

Regra Crença

Grupo

Templo

Monumento

Direito/Dever

Cidadania

Tradição

Celebração

Sagrado

Divindade

Ritual

 

 

2.7.5 Objetivo Geral de Geografia   

 Proporcionar ao aluno situações de aprendizagem que envolvam a 

compreensão  das características naturais da paisagem e de suas inter-

relações, dos fenômenos da natureza,  da paisagem humanizada, das noções 

de astronomia,  de localização e orientação, de cartografia, de espaço 

geográfico, de atividades econômicas, de relações sociais, de questões 

ambientais e de cidadania, para que se perceba pertencente ao lugar e 

compreenda  que a   utilização racional  do patrimônio natural  é condição   

para o  desenvolvimento sustentável e a preservação do planeta. 
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Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Compreende, identifica, localiza, 

reconhece, representa e inter-

relaciona adequadamente 

diferentes tipos de paisagens da 

Terra, fenômenos da natureza, 

ação do ser humano na 

transformação da paisagem, 

atividades econômicas, relações 

sociais, questões ambientais e 

cidadania 

• Localiza-se no espaço geográfico 

através de noções de astronomia, 

orientação e cartografia 

• Observar, reconhecer, identificar e 

inter-relacionar os aspectos da 

paisagem (clima, relevo, 

vegetação e hidrografia) 

• Identificar e compreender os 

fenômenos da natureza 

distinguindo suas características 

• Distinguir paisagem natural e 

paisagem humanizada 

• Decodificar, compreender, 

interpretar formas de 

representação do espaço 

geográfico 

• Representar bi e 

tridimensionalmente o espaço 

geográfico 

• Observar, identificar e reconhecer 

a importância da astronomia e sua 

aplicação na vida cotidiana 

• Reconhecer os meios de 

orientação, localizando-se no 

espaço e localizando lugares 

• Compreender a ação do homem 

na transformação da paisagem 

• Compreender a relação entre as 

características econômicas das 

sociedades e a construção do 
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espaço geográfico 

• Valorizar e respeitar a própria 

cultura e a cultura de outros 

grupos sociais, reconhecendo a 

sua importância para a construção 

da cidadania 

Conceitos hierarquizados de Geografia   

Eu/Outro

Direito

Cultura

Regra

Tempo

Natureza

Espaço

Grupo
Escola/Família/Comunidade

Dever

Sociedade

Homem/Pessoa

Cidadania

Trabalho

Relação

Relação de 
Poder

Relação 
Social

Espaço 
Geográfico

Desenvolvimento

Passagem

Território

Humanização

RuralUrbano

Lugar

Contexto
Representação
Transformação

Permanência
Continuidade

 

 

2.7.6 Objetivo Geral de História 

 Oportunizar ao aluno situações de aprendizagem de forma a que 

compreenda as noções de processo histórico, identidade e sujeito histórico, 

tempo e espaço, fontes, registro e documento histórico, trabalho e cultura, 

partindo da origem dos seres humanos, da organização das sociedades da 

antiguidade clássica até impérios antigos para que reconheça a evolução da 

humanidade e o legado desses povos na constituição das sociedades atuais. 
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Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Compara e compreende de forma 

coerente os tempos vivido, 

percebido e concebido, 

reconhecendo anterioridade, 

posterioridade e simultaneidade e 

situando-se temporalmente 

• Identifica e compreende a origem 

da humanidade e a organização da 

sociedade como um processo de 

transformação contínua 

• Identifica e compreende 

corretamente as relações de 

trabalho e a produção de cultura 

das primeiras civilizações até os 

impérios antigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reconhecer e compreender 

noções de processo histórico 

• Identificar, reconhecer, 

compreender e inter-relacionar 

identidade e sujeito histórico 

• Identificar, compreender, localizar 

acontecimentos e eventos e 

localizar-se no tempo e no espaço 

vivido, percebido e concebido 

• Comparar acontecimentos no 

tempo e no espaço, tendo como 

referência anterioridade, 

posterioridade, simultaneidade 

• Relacionar, compreender e 

interpretar diversas fontes e 

documentos históricos 

• Identificar e compreender a 

importância do registro para a 

preservação do patrimônio cultural 

da humanidade 

• Identificar, comparar e distinguir a 

cultura dos povos primitivos e da 

antiguidade 

• Reconhecer, analisar e 

compreender as principais 

características das teorias que 

explicam o surgimento da 

humanidade  



Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul 

 
111 

 

• Identificar, reconhecer e inter-

relacionar aspectos da Pré-História 

mundial e americana 

• Identificar, relacionar e 

compreender os períodos da Pré-

História 

• Identificar, localizar, analisar e 

compreender as teorias que 

explicam o povoamento e 

reconhecer suas características 

principais 

• Identificar, compreender e inter-

relacionar os fatores que 

determinaram o fim da Pré-História 

• Reconhecer, analisar e 

compreender as relações de 

trabalho dos povos primitivos até o 

Feudalismo 

• Identificar, reconhecer e localizar a 

organização das sociedades da 

antiguidade clássica, em seus 

aspectos econômicos, sociais, 

políticos e religiosos, 

estabelecendo inter-relações entre 

os mesmos e o seu legado para as 

sociedades atuais 

• Identificar, reconhecer, 

compreender e localizar impérios 

antigos, comparando-os e inter-

relacionando-os em seus aspectos 
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sociais, políticos, econômicos, 

religiosos e culturais 

 
Conceitos hierarquizados de História 

 

Eu/Outro

Direito

Cultura

Regra

Tempo

Natureza

Espaço

Grupo
Escola/Família/Comunidade

Dever

Sociedade

Homem/ Pessoa

Cidadania

Trabalho

Relação

Relação de 
Poder

Relação 
Social

Histórico

Cronológico

Patrimônio

ImaterialMaterial

Contexto
Representação
Transformação

Permanência
Continuidade

 

 

2.7.7 Objetivo Geral de Língua Estrangeira 

 Desencadear a aprendizagem de uma língua estrangeira por meio de 

práticas de linguagem de textos simples (orais e escritos) que focalizem 

apresentações, informações pessoais, instruções e descrições, a fim de 

proporcionar o acesso à nova cultura e promover o início do desenvolvimento 

das habilidades de ler, compreender auditivamente, falar e escrever nessa 

língua, tendo como base situações de uso do idioma.  

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Será considerado atingido o 

objetivo se o aluno compreender e 

produzir textos simples (orais e 

escritos) envolvendo 

O trabalho em sala de aula com textos 

simples (orais e escritos) que 

focalizem apresentações, informações 

pessoais, instruções e descrições, 
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apresentações, informações 

pessoais, instruções e descrições, 

empregando recursos linguísticos 

e lexicais adequados à finalidade 

de cada texto 

deve contemplar, além do acesso à 

nova cultura, o desenvolvimento das 

seguintes habilidades: 

• Ler diferentes textos, 

compreendendo a ideia geral e as 

informações específicas e 

observando a grafia de palavras e 

expressões, pontuação e 

estruturas morfossintáticas 

• Compreender auditivamente 

diferentes textos, envolvendo 

apresentações, informações 

pessoais, instruções e descrições 

• Escrever, grafando as palavras 

corretamente e empregando 

vocabulário e estruturas 

morfossintáticas estudadas em 

diferentes situações enunciativas 

• Falar, observando pronúncia, 

tonicidade, entonação e o emprego 

do vocabulário e das estruturas 

estudadas em diferentes situações 

enunciativas 

 

Conceitos hierarquizados de Língua Estrangeira 
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Comunicação Expressão

Verbal

Código

Representação

TextoPalavra

Oral Escrita

Locutor
(Eu)

Situação Enunciativa

Alocutário
(Outro)

Interlocução
Intenção/

Intencionalidade

Língua Estrangeira

Não-Verbal

 

 

2.7.8 Objetivo Geral de Língua Portuguesa 

 Oportunizar aos alunos situações de aprendizagem que pressuponham 

a leitura e a produção de textos (orais e escritos, literários e não literários) em 

que predominem sequências narrativas e dialogais, bem como a leitura de 

textos em que se evidenciem sequências explicativas, focalizando relações de 

temporalidade, sequenciação, causalidade, justificação e redução de 

informação (esquema), para que compreendam as finalidades enunciativas 

dessas sequências, empregando-as em diferentes contextos por meio de 

diversos gêneros discursivos de circulação social. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Será considerado atingido o 

objetivo se o aluno compreender, 

interpretar e produzir textos (orais e 

escritos, literários e não-literários) 

O trabalho em sala de aula com 

textos de diferentes gêneros (orais e 

escritos, literários e não-literários) em 

que predominem as sequências 
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em que predominem sequências 

narrativas e dialogais, bem como 

realizar leitura compreensiva de 

textos em que se evidenciem 

sequências explicativas, 

compreendendo e fazendo uso 

adequado da temporalidade, 

sequenciação, causalidade, 

justificação e redução de 

informação (esquema) em 

diferentes situações enunciativas, 

por meio de variados gêneros, para 

a configuração do texto como 

unidade de sentido 

narrativas, dialogais e explicativas 

deve contemplar o desenvolvimento 

das seguintes habilidades: 

• Observar a totalidade do texto, 

reconhecendo elementos verbais e 

não-verbais como parte do mesmo 

• Compreender informações 

explícitas presentes nos textos 

• Inferir informações implícitas 

presentes nos textos 

• Interpretar informações, 

relacionando-as aos contextos de 

recepção e de produção 

• Identificar a intencionalidade do 

texto 

• Analisar e compreender a 

intertextualidade presente nos 

textos 

• Reconhecer os elementos que 

estruturam a narrativa e inter-

relacioná-los discursivamente 

(enredo, personagens, foco 

narrativo, tempo e espaço) 

• Distinguir fatos principais de 

secundários 

• Identificar o conflito gerador do 

enredo 

• Identificar marcas linguísticas que 

caracterizam o locutor, o alocutário, 
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o tempo e o espaço do texto 

• Estabelecer relações de 

temporalidade, sequenciação, 

causalidade e justificação no texto  

• Identificar, compreender e distinguir 

a macroestrutura da narrativa, do 

diálogo e da explicação 

• Identificar a função discursiva dos 

recursos semânticos e 

morfossintáticos mais 

característicos e/ou frequentes nos 

textos 

• Produzir textos introduzindo o 

emprego de 

operadores/articuladores para 

estabelecer relações temporais, 

sequenciais, causais e 

consecutivas 

• Planejar a produção de textos, 

considerando a situação 

enunciativa 

• Revisar o texto produzido em cada 

contexto enunciativo, avaliando-o e 

reformulando-o, se necessário 

• Empregar marcas linguísticas que 

caracterizam o locutor, o alocutário, 

o tempo e o espaço em sua 

produção 

• Usar recursos de textualização 
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diretamente vinculados à situação 

enunciativa, ao gênero, ao suporte 

e ao objetivo da interlocução 

• Empregar nas produções o 

vocabulário adquirido nas práticas 

de leitura 

• Reduzir informações por meio de 

esquema, preservando a essência 

temática 

• Ler textos literários (prosa, poesia e 

teatro) como fonte de fruição 

• Interpretar textos literários, 

percebendo as possibilidades de 

sentido que os mesmos oferecem 

• Analisar e identificar os aspectos 

estéticos de composição do texto 

literário 

 
Conceitos hierarquizados de Língua Portuguesa 
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Comunicação Expressão

Verbal

Código

Representação

TextoPalavra

Oral Escrita

Locutor
(Eu)

Situação Enunciativa

Alocutário
(Outro)

Interlocução
Intenção/

Intencionalidade

Não-Verbal

Narração Diálogo
 

 

 

2.7.9 Objetivo Geral de Matemática  

 Oportunizar situações de aprendizagem que promovam, a partir de 

contextos concretos, abstrações gradativas, para que o aluno desenvolva os 

pensamentos numérico, geométrico, algébrico, estatístico e probabilístico, 

relacionados ao conjunto dos números naturais e às medidas expressas por 

números fracionários e decimais, utilizando linguagens adequadas frente a 

diferentes situações-problema, interagindo com o grupo e avaliando suas 

próprias construções.  

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Utiliza adequadamente diferentes 

estratégias (cálculo mental 

incluindo estimativas, 

arredondamentos e algoritmos) na 

• Constituir significado de número 

natural a partir de seus diferentes 

usos no cotidiano 

• Ampliar a compreensão do 
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resolução de problemas 

envolvendo números naturais e 

medidas expressas por números 

fracionários e decimais 

• Usa corretamente técnicas 

operatórias na resolução viável e 

eficaz de situações-problema 

envolvendo números naturais 

• Utiliza adequadamente 

instrumentos e unidades de medida 

em contextos diários 

• Representa corretamente e associa 

adequadamente entes geométricos 

à elementos do contexto diário 

• Usa corretamente técnicas simples 

de contagem 

• Interage produtiva e 

cooperativamente com o grupo 

• Avalia coerentemente suas 

construções 

significado de soma, diferença, 

produto e quociente e aplicá-los em 

variados contextos, reconhecendo 

e utilizando a inversibilidade das 

operações 

• Calcular potências de números 

naturais associando-as a situações 

que representam multiplicação de 

fatores iguais 

• Calcular a raiz quadrada de 

números quadrados perfeitos como 

operação inversa da potenciação 

• Ler, escrever e operar com 

números decimais e frações, 

associando-os a medidas e 

reconhecendo a relação entre parte 

e todo (geométrica e 

numericamente) 

• Calcular possibilidades frente a 

combinações entre elementos e 

conjunto 

• Identificar e representar ponto, 

reta, superfícies planas e curvas 

relacionando-os com elementos de 

seu contexto diário 

• Utilizar unidades de medida padrão 

em contextos diários 

• Interpretar e construir gráficos 

utilizando escalas inteiras e 
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positivas 

 
Conceitos hierarquizados de Matemática  

Número

Medida
Natural

Diferença Soma

Produto

Potência

Quociente

Raiz quadrada

Parte Todo

Ordem

Classe

Sistema de 
Numeração Decimal

Unidade de 
Medida

CurvoPlano

RetaPonto

Fração

Possibilidade

Decimal

 

 

2.8 Macroplanejamento do 7º ano 

 

2.8.1 Objetivo Geral de Arte 

 

 Proporcionar situações de aprendizagem que envolvam os elementos 

formais e estruturantes das linguagens: visual (proporção, figura/fundo, 

perspectiva, profundidade; cores complementares,  análogas, matizes), musical 

(pulsação, andamento, valores e figuras rítmicas, dinâmica, intensidade, 

melodia, harmonia, contraste), teatral (enredo, roteiro, espaço cênico) e da 

dança (movimento corporal, ritmo, direção, planos), para que o aluno analise, 

compreenda e aprecie, esteticamente e de forma significativa, composições 

nas diferentes linguagens, bi e tridimensional, relacionando-as e 

contextualizando-as com a arte  do Renascimento e nascimento dos “ismos” 

(romantismo, realismo, impressionismo, simbolismo e expressionismo), 
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realizando articulações com o patrimônio artístico-cultural. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

      Linguagem Visual 

• Identifica e utiliza esteticamente os 

elementos estruturantes da 

linguagem visual 

• Compreende e produz 

corretamente composições na 

linguagem visual 

• Relaciona e contextualiza 

adequadamente a arte brasileira 

com os movimentos artísticos 

estudados 

• Respeita o seu espaço e fazer 

artístico, assim como o do outro 

 

• Compreender, produzir, 

contextualizar e apreciar 

esteticamente as composições na 

linguagem visual 

• Relacionar a arte do renascimento, 

romantismo, realismo, 

impressionismo, simbolismo e 

expressionismo com o seu fazer 

artístico e alheio 

• Criar composições na linguagem 

visual, utilizando suportes, 

materiais e técnicas variadas e os 

elementos estruturantes 

trabalhados 

     Linguagem Musical 

• Identifica, reconhece e utiliza 

esteticamente os elementos 

estruturantes da linguagem musical 

• Compreende e produz 

adequadamente composições e 

improvisações na linguagem 

musical 

• Relaciona e contextualiza 

corretamente a linguagem musical 

com a música dos períodos 

• Compreender, produzir, 

contextualizar e apreciar 

esteticamente as composições na 

linguagem musical 

• Relacionar a música medieval, 

renascentista e barroca com o seu 

fazer musical e alheio 

• Criar composições, arranjos e 

improvisações musicais, utilizando 

técnicas, materiais e elementos 

estruturantes trabalhados 
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estudados 

• Respeita o seu espaço e fazer 

musical, assim como o do outro 

    Linguagem Teatral 

• Identifica e utiliza esteticamente os 

elementos estruturantes da 

linguagem teatral 

• Compreende e produz 

adequadamente composições 

teatrais 

• Relaciona e contextualiza 

corretamente a arte teatral 

brasileira com os movimentos 

artísticos estudados 

• Respeita o seu espaço e o fazer 

artístico, assim como o do outro 

• Compreender, produzir, 

contextualizar e apreciar 

esteticamente composições 

teatrais 

• Relacionar a arte teatral do 

renascimento, romantismo, 

realismo, impressionismo, 

simbolismo e expressionismo com 

o seu fazer artístico e o alheio 

• Criar composições na linguagem 

teatral, utilizando materiais e 

técnicas variadas e os elementos 

estruturantes trabalhados 

Linguagem da Dança 

• Identifica e utiliza esteticamente os 

elementos estruturantes da dança 

• Compreende e produz 

coerentemente composições na 

dança 

• Relaciona e contextualiza 

adequadamente os movimentos 

artísticos da dança estudados 

• Respeita o seu espaço e fazer 

artístico, assim como o do outro 

• Compreender, produzir, 

contextualizar e apreciar 

esteticamente as composições 

• Relacionar os movimentos 

artísticos estudados com a 

produção realizada na escola 

• Criar composições utilizando os 

elementos da dança 
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Conceitos hierarquizados de Arte 

Eu/Outro

Grupo

Representação

Arte

Composição

Manifestação

 

2.8.2 Objetivo Geral de Ciências  

 Proporcionar situações de compreensão da biodiversidade; da 

localização dos organismos no seu meio; de percepção da diversidade como 

um dos fatores que permite o equilíbrio na natureza; de entendimento da 

evolução biológica como um processo contínuo e natural de mudança e 

adaptação, para que o aluno situe o ser humano entre as demais espécies 

vivas e delas dependente, comparando a natureza biológica deste à dos 

demais seres vivos, valorizando a vida em sua diversidade e a conservação 

dos ambientes. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Utiliza adequadamente estratégias 

para a solução viável e eficaz das 

situações-problema propostas 

• Caracteriza, de forma apropriada, 

as condições e a diversidade de 

vida no planeta Terra em diferentes 

espaços, particularmente nos 

ecossistemas brasileiros 

• Apresenta razões ou motivos 

coerentes, pertinentes e 

• Identificar as relações ecológicas e 

compreender sua importância para 

o equilíbrio ecológico 

• Reconhecer elementos bióticos e 

abióticos em diversos ambientes, 

principalmente em contextos 

regionais 

• Reconhecer problemas gerados 

nos ecossistemas pela 

interferência humana ou por 
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fundamentados sobre a extinção, 

adaptação e evolução de 

determinadas espécies 

• Constrói argumentações plausíveis 

no que se refere à defesa da 

preservação da biodiversidade 

• Adota atitudes coerentes 

relacionadas à valorização da vida 

em sua diversidade e à 

conservação dos ambientes nos 

contextos de sua comunidade 

• Interpreta situações de equilíbrio e 

desequilíbrio ambiental, 

relacionando adequadamente 

informações sobre a interferência 

do ser humano nessas situações 

• Avalia adequadamente que, na 

natureza, os seres vivos mantêm 

relações de interdependência, que 

podem ou não ser vantajosas 

• Situa biologicamente a espécie 

humana em relação às demais 

espécies animais 

• Identifica e descreve corretamente 

as características peculiares dos 

diferentes reinos 

• Classifica corretamente os seres 

vivos utilizando como critério as 

características ou as categorias 

reino e filo, estabelecidas 

fatores naturais 

• Identificar as principais 

necessidades para a manutenção 

da vida na Terra 

• Reconhecer a importância do uso 

sustentável dos biomas da Terra 

como medida de preservação da 

biodiversidade do planeta 

• Reconhecer o conceito de vida no 

Universo e no Planeta Terra, em 

escalas diferenciadas de tempo e 

espaço 

• Reconhecer as características 

comuns a todos os seres vivos 

• Compreender a diversidade e a 

interação dos seres vivos em 

diferentes ambientes do planeta 

• Identificar as principais estruturas 

celulares e reconhecer suas 

funções 

• Compreender a sequência 

evolutiva dos seres vivos 

• Reconhecer que todo ser vivo 

desempenha importante papel na 

teia da vida 

• Explicar causas e efeitos da 

extinção de determinadas espécies 

• Entender a relação biodiversidade 

versus equilíbrio, a ação humana e 
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cientificamente   

• Elabora, de forma pertinente 

relatos orais, escritos, além de 

outras formas de registros, acerca 

do tema em estudo, considerando 

informações obtidas por meio de 

observação, experimentação, 

textos ou outras fontes 

as extinções 

• Descrever as características dos 

animais e destacar as 

especificidades de cada grupo, 

representantes e sua relação com 

os outros seres vivos e o ambiente 

• Relacionar características e 

comportamentos dos seres vivos 

com condições do meio ambiente 

em que vivem 

• Descrever as características das 

plantas e destacar as 

especificidades de cada grupo e 

representantes 

• Descrever as características de 

vírus, bactérias, fungos, 

protozoários, algas, plantas e 

animais e destacar especificidades 

de cada grupo, representantes e 

sua relação com os outros seres 

vivos no meio ambiente 

• Compreender que o desequilíbrio 

ecológico pode ser evitado se o 

homem conhecer e respeitar o 

ambiente e os outros seres vivos 

do planeta 

• Selecionar, organizar, relacionar, 

interpretar dados e informações, 

representados de diferentes 

formas 
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Conceitos hierarquizados de Ciências  

Vida

Ser Vivo Fatores Não Vivos

Ambiente

Equilíbrio/DesequilíbrioEcossistema

Preservação/Prevenção/Recuperação

Desenvolvimento

Interdependência

Ciclo Biológico

Função/Disfunção

Saúde/Doença

Sistema

Evolução

Seleção
Natural

Adaptação

Extinção

Biodiversidade

Corpo

Ser Humano

Semelhança Diferença

Parte/Todo

Animal Vegetal

Sustentabilidade

Ação/Reação
Natureza
Cultura

Transformação
Tecnologia  

 

2.8.3 Objetivo Geral de Educação Física 

 Oportunizar o desenvolvimento dos movimentos específicos, a prática de 

diferentes modalidades esportivas, atividades rítmicas e expressivas e 

conhecimento sobre o corpo, por meio dos quais o aluno interaja de forma 

significativa e participativa no grupo, adotando atitudes de cooperação, 

solidariedade, respeito à individualidade e à coletividade, com finalidades de 

lazer, expressão de sentimentos, afetos, emoções e com possibilidades de 

promoção, recuperação e manutenção da saúde, bem como melhoria das 

capacidades física, mental (cognitiva, emocional) e social. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Executa de forma apropriada os 

movimentos dos fundamentos de 

cada modalidade esportiva 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 
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• Aplica basicamente os 

fundamentos e as regras de acordo 

com a modalidade esportiva a que 

pertencem 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações de expressão do próprio 

corpo controlando suas posturas e 

atividades corporais 

• Identifica algumas relações entre 

as diferentes manifestações da 

cultura corporal do movimento com 

a melhoria da saúde, a integração 

entre pessoas e a prática de lazer 

• Prioriza os interesses da equipe 

reconhecendo-se como parte 

integrante dela, respeitando o 

espaço, seus limites e do outro 

• Arremessar com e sem 

deslocamento ou em suspensão 

• Caminhar em velocidade mantendo 

sempre o contato dos pés com o 

solo (marcha atlética) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

• Chutar de diferentes modos (com a 

parte interna, externa e peito do 

pé) e em diferentes distâncias e 

níveis 

• Conduzir a bola com o pé de 

diferentes modos e distâncias 

• Construir, memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Correr de forma contínua 

(resistência) aumentando as 

distâncias 

• Correr em velocidade com e sem 

material (bastão) 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Defender e atacar deslocando-se, 

ampliando e reduzindo espaços 

(jogo, esporte, luta) 
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• Desequilibrar o adversário (luta) 

• Desviar-se e esquivar-se do 

oponente (luta) 

• Dominar a bola com o pé de 

diferentes formas 

• Driblar a bola com e sem 

deslocamento em diferentes níveis 

• Driblar com a bola (adversário) 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Fintar de forma simples e driblar 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o que 

for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagens 

• Girar sobre um dos pés com um 

giro e meio (ginástica) 

• Golpear a bola em suspensão (com 

salto) 

• Localizar-se no tempo e no espaço 

de forma ofensiva e defensiva 

(modalidades esportivas) 

• Marcar individualmente 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais e 
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comportamentais (suas e do outro) 

• Opor-se em situação de ataque e 

defesa (luta) 

• Passar a bola de cabeceio 

• Passar e receber a bola com 

cabeceio, com e sem 

deslocamento 

• Passar e receber a bola, ou outro 

material, em diferentes distâncias, 

direções, esforços e modos, com e 

sem deslocamento e em 

suspensão 

• Proteger-se em situação de defesa 

(luta) 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

• Rolar para trás e finalizar com 

parada de mão (ginástica) 

• Saltar em altura e em distância 

com estilo pré-determinado 

• Saltar estendido com um giro e 

meio e grupado com um giro 

(ginástica) 

 

Conceitos hierarquizados de Educação Física 
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Eu/Outro

Grupo/Equipe

Corpo

Parte/Todo

Luta

Regra

Jogo

Higiene

Ginástica

Movimento

Esporte

Dança

Lazer

Alimentação Saúde

 

2.8.4 Objetivo Geral de Ensino Religioso 

Propiciar o diálogo inter-religioso, partindo das diferenças histórico-

sócio-culturais entre os povos, dando sentido ao sagrado e ao seu espaço bem 

como aos ritos e celebrações para que os alunos tenham subsídios na busca 

da autonomia, da inserção social e do Transcendente conscientizando-se da 

evolução da sua própria religiosidade. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Respeita o sagrado e o seu espaço 

• Diferencia adequadamente e 

respeita ritos e celebrações nas 

diferentes culturas 

• Observar, identificar, comparar, 

reconhecer, analisar, argumentar o 

sagrado e o seu espaço 

• Observar, identificar, comparar, 

reconhecer, analisar, argumentar 

ritos e celebrações nas diferentes 

culturas 

 

Conceitos hierarquizados de Ensino Religioso  
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Eu/Outro Representação

SímboloLimite

Regra Crença

Grupo

Templo

Monumento

Direito/Dever

Cidadania

Tradição

Celebração

Sagrado

Divindade

Ritual

RitoNatureza

Espaço

Cultura

Tempo

Sociedade

 

 

2.8.5 Objetivo Geral de Geografia   

 Oportunizar ao aluno situações de aprendizagem que envolvam análise 

sobre a organização/estruturação do espaço brasileiro (Estado, poder político, 

governo e cidadania), a formação e divisão do território, a paisagem natural, os 

problemas ambientais, a industrialização, a modernização do país e a dinâmica 

demográfica, para que compreenda as desigualdades sociais, minimizando-as, 

respeitando as diferenças e  desenvolvendo o sentimento de pertença e  

identidade nacional. 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Identifica, reconhece, localiza, 

compreende coerentemente e 

representa corretamente a 

formação, estruturação e 

organização do espaço brasileiro, 

• Identificar e compreender a 

formação do espaço brasileiro, 

localizando as regiões 

• Identificar e localizar a Brasil no 

espaço americano e no espaço 
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inter-relacionando a ocupação do 

espaço (nacional e mundial) com 

o processo de industrialização do 

Brasil e a geração das 

desigualdades, bem como os 

movimentos populacionais do país 

 

mundial 

• Identificar e compreender os 

conceitos de Estado, poder 

político, governo e cidadania 

• Identificar as regiões brasileiras 

conforme a classificação do IBGE 

e compreender os complexos 

regionais 

• Compreender e relacionar a 

paisagem natural, a ocupação 

racional do espaço e os problemas 

ambientais gerados pela 

exploração desordenada 

• Compreender as relações de 

causa e consequência da 

modernização e industrialização do 

país, relacionando-as entre si e 

com a dinâmica demográfica  

• Analisar, compreender, avaliar e 

opinar sobre as diferenças sociais 

respeitando a diversidade nacional 

• Identificar, reconhecer e valorizar a 

cultura de seu povo, 

desenvolvendo o sentimento de 

pertença e identidade nacional 

 

Conceitos hierarquizados de Geografia   
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Eu/Outro

Direito

Cultura

Regra

Tempo

Natureza

Espaço

Grupo
Escola/Família/Comunidade

Dever

Sociedade

Homem/Pessoa

Cidadania

Trabalho

Relação

Relação de 
Poder

Relação 
Social

Espaço 
Geográfico Desenvolvimento

Passagem

Território

Humanização

RuralUrbano

Lugar

Contexto
Representação
Transformação

Permanência
Continuidade

Processo

 

 

2.8.6 Objetivo Geral de História 

 Promover situações de aprendizagem criando condições para que o 

aluno compreenda e reconheça que o feudalismo e a religião influenciaram a 

organização social, política, econômica e religiosa do mundo medieval, a 

expansão territorial e os conflitos ocorridos neste período, desencadearam o 

renascimento do comércio e o fortalecimento da burguesia (a expansão 

marítima comercial), as novas formas de organização do trabalho e de 

ocupação dos demais territórios (colônias de exploração/povoamento), 

percebendo as consequências da forma de colonização para a consolidação do 

domínio europeu e o desenvolvimento tardio dos povos colonizados. 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Compreende e identifica de forma 

coerente que os conflitos 

acontecidos na Europa a partir do 

fim do feudalismo desencadearam 

o renascimento do comércio e o 

• Compreender, reconhecer e inter-

relacionar a organização, social, 

política, econômica e religiosa da 

Europa, durante e após o fim do 

feudalismo 
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fortalecimento da burguesia, 

proporcionando as condições 

ideais para a consolidação do 

domínio europeu 

• Estabelece relações de causa e 

consequência, de forma pertinente 

em relação  a ocupação 

(exploração/povoamento) dos 

territórios (América, África) com o 

desenvolvimento tardio desses 

povos colonizados 

• Identifica, compreende e inter-

relaciona corretamente a forma de 

ocupação dos territórios recém 

conquistados com a forma de 

trabalho utilizada 

 

 

• Identificar, compreender e localizar 

a Europa e a expansão territorial 

européia 

• Identificar, compreender e inter-

relacionar os conflitos acontecidos 

na Europa, a partir do fim do 

feudalismo 

• Analisar, compreender, inter-

relacionar e interpretar os fatores 

que desencadearam o 

renascimento do comércio e o 

fortalecimento da burguesia 

• Identificar, compreender e inter-

relacionar as mudanças sociais, 

políticas, econômicas e religiosas 

deste período  

• Identificar, reconhecer e inter-

relacionar a expansão marítima 

comercial com a ocupação dos 

espaços americano e africano 

• Compreender, sintetizar e avaliar 

as grandes navegações e opinar 

sobre a repercussão delas 

• Identificar, localizar, compreender 

e inter-relacionar a ocupação das 

Américas, reconhecendo as formas 

de ocupação 

• Identificar, localizar, caracterizar e 

inter-relacionar os povos pré-
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colombianos da América 

• Identificar, localizar e reconhecer 

as diferentes formas da 

colonização européia e a formação 

do povo americano 

• Identificar, localizar, compreender 

e inter-relacionar a colonização e 

exploração do Brasil, a 

organização, social, política, 

econômica, religiosa e a expansão 

territorial 

• Identificar e reconhecer a relação 

de domínio entre metrópole/colônia 

• Comparar as diferentes formas de 

organização do trabalho em 

diferentes épocas e sociedades 

• Identificar semelhanças e 

diferenças entre as formas de 

governo e tipos de governo 

• Compreender, sintetizar, avaliar e 

opinar se o contexto europeu deste 

período proporcionou a 

consolidação do domínio europeu 

e o desenvolvimento tardio do 

Brasil e demais países da América 

Latina 

 

Conceitos hierarquizados de História  
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2.8.7 Objetivo Geral de Língua Estrangeira 

 Oportunizar aos alunos situações de aprendizagem na língua 

estrangeira, contemplando textos simples (orais e escritos) que priorizem 

apresentações, informações pessoais, instruções, descrições, preferências e 

aptidões, a fim de proporcionar o acesso à nova cultura e ampliar o 

desenvolvimento das habilidades de ler, compreender auditivamente, falar e 

escrever nessa língua, bem como aprimorar o vocabulário e os recursos 

linguísticos empregados em suas produções, tendo como base situações de 

uso do idioma. 
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Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Atingirá o objetivo o aluno que 

compreender e produzir textos 

simples (orais e escritos) que 

envolvam apresentações, 

informações pessoais, instruções, 

descrições, preferências e 

aptidões, observando e utilizando 

recursos linguísticos e lexicais 

adequados à finalidade de cada 

texto 

 

 

 

 

 

O trabalho em sala de aula com textos 

simples (orais e escritos) priorizando 

apresentações, informações pessoais, 

instruções, descrições, preferências e 

aptidões, deve contemplar, além do 

acesso à nova cultura, o 

desenvolvimento das seguintes 

habilidades: 

• Ler diferentes textos, 

compreendendo a ideia geral e as 

informações específicas e 

observando a grafia de palavras e 

expressões, pontuação e 

estruturas morfossintáticas 

• Compreender auditivamente 

diferentes textos que contemplem 

apresentações, informações 

pessoais, instruções, descrições, 

preferências e aptidões 

• Escrever, grafando as palavras 

corretamente e aprimorando o 

emprego de vocabulário e 

estruturas morfossintáticas 

estudadas em diferentes situações 

enunciativas 

• Falar, observando pronúncia, 

tonicidade, entonação e 

aprimorando o emprego do 

vocabulário e das estruturas 
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estudadas em diferentes situações 

enunciativas 

 

Conceitos hierarquizados de Língua Estrangeira 

COMUNICAÇÃO EXPRESSÃO

VERBAL NÃO-VERBAL

CÓDIGO

REPRESENTAÇÃO

TEXTOPALAVRA

ORAL ESCRITA

LOCUTOR
(EU)

SITUAÇÃO  ENUNCIATIVA

ALOCUTÁRIO
(OUTRO)

INTERLOCUÇÃO
INTENÇÃO/

INTENCIONALIDADE

LÍNGUA 
ESTRANGEIRA

 

2.8.8 Objetivo Geral de Língua Portuguesa 

 Proporcionar situações enunciativas de leitura e produção de textos 

(orais e escritos, literários e não-literários) que contemplem sequências 

descritivas, narrativas e explicativas, priorizando relações de causalidade, 

comparação, caracterização, distinção, proporcionalidade, enumeração, 

finalidade, justificação, conclusão e redução de informação (quadro 

comparativo), a fim de que os alunos compreendam os propósitos dessas 

sequências e as produzam por meio de diferentes gêneros discursivos de uso 

social. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Atingirá o objetivo o aluno que 

compreender, interpretar e 

O trabalho em sala de aula com 

textos de diferentes gêneros (orais e 
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produzir textos (orais e escritos, 

literários e não-literários) em que 

predominem sequências 

narrativas, descritivas e 

explicativas, reconhecendo a inter-

relação dessas com as demais 

sequências existentes, 

compreendendo e fazendo uso 

adequado da causalidade, 

comparação, caracterização, 

distinção, proporcionalidade, 

enumeração, finalidade, 

justificação, conclusão e redução 

de informação (quadro 

comparativo) em diferentes 

situações de uso, por meio de 

variados gêneros, para a 

configuração do texto como 

unidade de sentido 

escritos, literários e não-literários) em 

que predominem as sequências 

narrativas, descritivas e explicativas 

deve contemplar o desenvolvimento 

das seguintes habilidades: 

• Observar a totalidade do texto, 

reconhecendo elementos verbais e 

não-verbais como parte do mesmo 

• Compreender informações 

explícitas presentes nos textos 

• Inferir informações implícitas 

presentes nos textos 

• Interpretar informações, 

relacionando-as aos contextos de 

recepção e de produção 

• Identificar a intencionalidade do 

texto 

• Analisar e compreender a 

intertextualidade presente nos 

textos 

• Estabelecer relações de 

comparação, caracterização, 

distinção, proporcionalidade, 

enumeração, finalidade, 

justificação e conclusão expressas 

no texto 

• Identificar a função discursiva dos 

recursos semânticos e 

morfossintáticos mais 
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característicos e/ou frequentes nos 

textos 

• Identificar e compreender a 

macroestrutura da descrição 

• Produzir textos narrativos, 

descritivos e explicativos (orais e 

escritos), fazendo uso de 

causalidades, comparações, 

caracterizações, distinções, 

proporcionalidades, enumerações, 

finalidades, justificativas e 

conclusões 

• Planejar a produção de textos, 

considerando a situação 

enunciativa 

• Revisar o texto produzido em cada 

contexto enunciativo, avaliando-o e 

reformulando-o, se necessário 

• Usar recursos de textualização 

diretamente vinculados à situação 

enunciativa, ao gênero, ao suporte 

e ao objetivo da interlocução 

• Empregar nas produções o 

vocabulário adquirido nas práticas 

de leitura 

• Elaborar quadros comparativos 

reduzindo informações 

• Ler textos literários (prosa, poesia 

e teatro) como fonte de fruição 
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• Interpretar textos literários, 

percebendo as possibilidades de 

sentido que os mesmos oferecem 

• Analisar e identificar os aspectos 

estéticos de composição do texto 

literário 

 

Conceitos hierarquizados de Língua Portuguesa 

 

COMUNICAÇÃO EXPRESSÃO

VERBAL NÃO-VERBAL

CÓDIGO

REPRESENTAÇÃO

TEXTOPALAVRA

ORAL ESCRITA

NARRAÇÃO DIÁLOGO DESCRIÇÃOEXPLICAÇÃO

LOCUTOR
(EU)

SITUAÇÃO  ENUNCIATIVA

ALOCUTÁRIO
(OUTRO)

INTERLOCUÇÃO INTENÇÃO/
INTENCIONALIDADE

 

2.8.9 Objetivo Geral de Matemática  

 Oportunizar situações de aprendizagem que promovam, a partir de 

contextos concretos, abstrações gradativas, para que o aluno desenvolva, 

aprofundando e refinando os conhecimentos já construídos, os pensamentos 

numérico, geométrico, algébrico, estatístico e probabilístico relacionados ao 
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conjunto dos números inteiros e racionais, utilizando linguagens adequadas 

frente às diferentes situações propostas a fim de resolver problemas, 

interagindo com o grupo e avaliando suas próprias construções.  

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Utiliza adequadamente diferentes 

estratégias na resolução de 

problemas envolvendo números 

inteiros e racionais 

• Utiliza corretamente técnicas 

operatórias na resolução viável e 

eficaz de situações-problema 

envolvendo números inteiros e 

racionais 

• Utiliza adequadamente linguagem 

algébrica na resolução de 

situações que envolvam uma 

incógnita 

• Resolve corretamente situações 

que envolvam medidas de 

comprimento e superfície 

• Resolve corretamente situações-

problema simples que envolvam 

contagem 

• Interage produtiva e 

cooperativamente com o grupo 

• Avalia coerentemente suas 

construções 

 

• Reconhecer em situações reais os 

sinais positivo e negativo 

• Aplicar os conceitos de número 

inteiro e não inteiro em contextos 

diários 

• Associar razão de dois números 

inteiros a e b (b ≠ 0) ao quociente 

entre a e b 

• Comparar frações, calculando 

proporcionalidades 

• Estabelecer relações de 

equivalência entre números 

decimais e fracionários 

• Interpretar e representar na forma 

percentual uma razão qualquer 

• Localizar e representar números 

inteiros e números fracionários na 

reta numérica 

• Calcular média aritmética simples 

• Resolver equações do 1º grau com 

uma incógnita 

• Utilizar o princípio aditivo e 

multiplicativo em situações que 



Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul 

 
143 

 

 envolvam raciocínio combinatório 

• Medir comprimentos e calcular 

áreas de figuras geométricas 

• Reconhecer ângulos retos e 

estimar os demais 

 

Conceitos hierarquizados de Matemática  

 

 

 

2.9 Macroplanejamento do 8º ano 

 

2.9.1 Objetivo Geral de Arte  

 Promover aprendizagens que envolvam os elementos formais e 

estruturantes das linguagens: visual (semelhanças, diferenças, contrastes, 

simetria, assimetria, deformação, estilização), musical (compasso, células 
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rítmicas, notação e leitura musical, contraste, dinâmica, harmonia, 

instrumentação, forma musical), teatral (sonoplastia, roteiro, maquiagem) e da 

dança (improvisação, coreografia, sonoplastia, apresentação), a fim de que o 

aluno analise, compreenda, aprecie e produza esteticamente composições em 

diferentes linguagens artísticas, bi e tridimensional, relacionando-as e 

contextualizando-as com a arte Moderna e de Vanguarda, utilizando 

equipamentos e recursos tecnológicos (mídias), realizando articulações com o 

patrimônio artístico-cultural. 

 
Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

    Linguagem Visual 

• Utiliza esteticamente elementos 

fundamentais da linguagem visual 

• Compreende e produz 

adequadamente composições na 

linguagem visual 

• Analisa e aprecia, com clareza, o 

seu fazer artístico 

• Reconhece e utiliza corretamente 

recursos tecnológicos 

• Relaciona e contextualiza, de forma 

coerente, a arte moderna e 

contemporânea no seu fazer 

artístico 

• Interage com o outro, 

respeitosamente 

• Reconhecer e utilizar 

esteticamente recursos 

tecnológicos em suas criações 

• Contextualizar e apreciar arte 

Moderna e de Vanguarda, 

relacionando-as com produções 

artísticas próprias, locais e 

regionais 

• Criar composições na linguagem 

visual, utilizando suportes, 

materiais e técnicas variadas e os 

elementos estruturantes 

trabalhados 

     Linguagem Musical 

• Utiliza estética e adequadamente 

elementos fundamentais da 

• Reconhecer e utilizar 

esteticamente recursos 

tecnológicos em suas criações 
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linguagem musical 

• Compreende e produz 

corretamente composições, 

arranjos e improvisações por meio 

da linguagem musical 

• Analisa e aprecia adequadamente 

o seu fazer musical 

• Reconhece e utiliza corretamente 

recursos tecnológicos, 

empregando-os à linguagem 

musical 

• Relaciona e contextualiza com 

clareza a música do período 

clássico, romântico e do século XX 

no seu fazer musical 

• Interage com o outro, 

respeitosamente 

musicais 

• Contextualizar e apreciar a música 

do período clássico, romântico e do 

século XX, relacionando-as com 

produções musicais próprias 

• Criar composições, arranjos e 

improvisações em música, 

utilizando materiais, técnicas e os 

elementos estruturantes 

trabalhados 

Linguagem Teatral 

• Utiliza esteticamente elementos 

formais e estruturantes da 

linguagem teatral 

• Compreende e produz 

adequadamente composições na 

linguagem teatral 

• Analisa e aprecia de modo 

adequado o seu fazer artístico 

• Reconhece e utiliza corretamente 

recursos tecnológicos 

• Reconhecer e utilizar 

esteticamente recursos 

tecnológicos em suas criações 

• Contextualizar e apreciar o teatro 

Moderno e de Vanguarda, 

relacionando-o com produções 

teatrais próprias, locais e regionais 

• Criar composições, utilizando 

materiais e técnicas variadas e os 

elementos estruturantes 

trabalhados 



Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul 

 
146 

 

• Relaciona e contextualiza, com 

clareza, a arte teatral Moderna e de 

Vanguarda no seu fazer artístico 

• Interage com o outro, 

respeitosamente 

Linguagem da Dança 

• Utiliza esteticamente elementos 

fundamentais da dança 

• Compreende e produz 

coerentemente composições 

• Analisa e aprecia adequadamente 

o seu fazer artístico 

• Reconhece e utiliza corretamente 

recursos tecnológicos 

• Relaciona e contextualiza 

corretamente a arte Moderna e de 

Vanguarda no seu fazer artístico 

• Interage com o outro, 

respeitosamente 

• Reconhecer e utilizar 

esteticamente recursos 

tecnológicos em suas criações 

• Contextualizar e apreciar os 

movimentos artísticos estudados, 

relacionando-os com as produções 

artísticas próprias e locais 

• Criar composições, utilizando os 

elementos da dança 

 
Conceitos hierarquizados de Arte 
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2.9.2 Objetivo Geral de Ciências  

 Oportunizar a compreensão do corpo humano como um sistema 

integrado de/por outros sistemas; o estabelecimento de relações de 

interdependência entre os processos vitais, as características das etapas da 

vida em seu ciclo, a obtenção, o transporte e a transformação de energia, de 

água e de outros materiais, os sistemas de defesa do organismo, bem como as 

relações entre esses processos e o meio ambiente, a cultura e a sociedade; o 

reconhecimento da estrutura e do funcionamento dos sistemas (digestório, 

respiratório, circulatório, excretor, de revestimento, de locomoção, nervoso e 

dos órgãos dos sentidos, coordenação hormonal, sexualidade, reprodução 

humana e noções de hereditariedade), da saúde como estado de equilíbrio 

dinâmico do corpo e suas relações com as patologias mais comuns em cada 

sistema, para que o aluno adote atitudes de preservação e prevenção da sua 

saúde participando de ações junto à comunidade, no sentido de melhorar a 

qualidade de vida 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Utiliza adequadamente estratégias 

para a solução viável e eficaz das 

situações-problema propostas 

• Adota atitudes coerentes 

relacionadas à manutenção da 

saúde, tanto no plano individual 

como coletivo, demonstrando 

conhecimento do próprio corpo e 

dos fatores ambientais que o 

cercam 

• Localiza, nomeia e reconhece 

corretamente as estruturas dos 

• Compreender o ciclo vital dos seres 

humanos e identificar 

características e modificações 

físicas e comportamentais do 

homem e da mulher em cada 

etapa/fase do ciclo 

• Reconhecer o corpo humano como 

constituído por partes com funções 

diversas 

• Identificar hábitos de manutenção 

da saúde, funções, disfunções e 

doenças relacionadas aos órgãos 
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diferentes sistemas do corpo 

humano 

• Compreende de forma pertinente o 

funcionamento e a 

interdependência dos sistemas 

para o bom desempenho do 

organismo 

• Identifica corretamente distúrbios e 

doenças que podem afetar os 

diferentes sistemas, bem como 

medidas de prevenção e formas de 

tratamento 

• Reconhece de forma pertinente, os 

cuidados necessários com o 

próprio corpo, no que se refere à 

alimentação, higiene, convívio e 

lazer 

• Elabora de forma pertinente, relatos 

orais, escritos, além de outras 

formas de registros, acerca do 

tema em estudo, considerando 

informações obtidas por meio de 

observação, experimentação, 

textos ou outras fontes 

ou sistemas do corpo humano 

• Reconhecer a organização do 

corpo humano e identificar a célula 

como unidade básica de sua 

organização 

• Estabelecer relações de 

interdependência entre saúde, 

alimentação equilibrada e hábitos 

de higiene, prática de atividade 

física e lazer 

• Localizar, nomear, descrever 

órgãos e sistemas do corpo 

humano 

• Reconhecer como os estímulos 

ambientais são percebidos pelo 

organismo 

• Identificar limites e potencialidades 

do próprio corpo, compreendendo-

o como semelhante, mas não igual 

aos demais 

• Relacionar informações e 

conhecimentos disponíveis em 

situações concretas para construir 

argumentação consistente 

• Selecionar, organizar, relacionar, 

interpretar dados e informações 

representadas de diferentes formas 

• Reconhecer a saúde como bem-

estar físico, psíquico e social do 
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indivíduo e não apenas como 

ausência de doença 

 
 
Conceitos hierarquizados de Ciências  
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2.9.3 Objetivo Geral de Educação Física 

 Oportunizar o aprimoramento dos movimentos específicos, a prática de 

diferentes modalidades esportivas, atividades rítmicas e expressivas e 

conhecimento sobre o corpo, por meio dos quais o aluno interaja de forma 

significativa, participativa e crítica no grupo, adotando atitudes de cooperação, 

solidariedade, respeito à individualidade e à coletividade, com finalidades de 

lazer, expressão de sentimentos, afetos, emoções e com possibilidades de 

promoção, recuperação e manutenção da saúde, bem como melhoria das 

capacidades física, mental (cognitiva, emocional) e social. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

•  Executa de forma adequada os 

movimentos dos fundamentos de 

cada modalidade esportiva 

•  Aplica adequadamente os 

fundamentos e as regras de acordo 

com a modalidade esportiva a que 

pertencem, em situação de jogo 

•  Demonstra suas possibilidades e 

limitações de expressão do próprio 

corpo controlando suas posturas e 

atividades corporais com 

autonomia 

•  Identifica relações entre as 

diferentes manifestações da cultura 

corporal do movimento com a 

melhoria da saúde, a integração 

entre pessoas e a prática de lazer 

•  Prioriza os interesses da equipe 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Arremessar com e sem 

deslocamento, com giro ou em 

suspensão (com salto) 

• Bloquear individual ou em dupla 

• Cabecear, arremessar e chutar a 

bola em alvos pré-definidos 

• Caminhar em velocidade mantendo 

sempre o contato dos pés com o 

solo (marcha atlética) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 

estabilização e manipulação) 

• Combinar os movimentos da 

ginástica 
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reconhecendo-se como parte 

integrante dela, respeitando o 

espaço, seus limites e do outro 

• Construir, memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Contra-atacar (tática ofensiva e 

defensiva) 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Correr de maneira contínua 

(resistência) aumentando a 

distância 

• Correr em velocidade com e sem 

material (bastão) 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Defender e atacar deslocando-se, 

ampliando e reduzindo espaços 

(jogo, esporte, luta) 

• Desequilibrar o adversário (luta) 

• Deslocar-se cabeceando a bola 

• Desviar-se e esquivar-se do 

oponente (luta) 

• Dominar, driblar, conduzir e chutar 

a bola marcando e desmarcando-

se, ocupando uma posição no 

sistema ofensivo ou defensivo 

• Driblar com a bola (adversário), 

com e sem deslocamento, com e 

sem defesa, em diferentes direções 

e níveis 
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• Driblar, passar, arremessar e 

receber de acordo com o contexto 

do jogo, orientando, antecipando e 

interceptando jogadas 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais combinando 

com um giro 

• Executar movimentos ritmados com 

e sem melodia 

• Fintar com mudança de direção, 

com ou sem bola, apoiando o 

companheiro (corta-luz) 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado nas 

diferentes situações de 

aprendizagens 

• Galopar com meio giro (ginástica e 

dança) 

• Girar sobre um dos pés (ginástica, 

dança, esporte) 

• Golpear/cortar com deslocamento e 

suspensão (com salto) 

• Localizar-se no tempo e no espaço 

de forma ofensiva e defensiva 

(modalidades esportivas) 

• Marcar em situação de jogo 

• Observar, analisar, compreender 

as atitudes corporais e 
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comportamentais (suas e do outro) 

• Opor-se em situação de ataque e 

defesa (luta) 

• Passar e receber a bola, ou outro 

material, em diferentes distâncias, 

direções, esforços e modos, com e 

sem deslocamento e em 

suspensão, com ou sem finta, de 

forma posicionada; ampliando ou 

reduzindo espaços 

• Passar, recepcionar, cortar, 

bloquear, e golpear (saque) 

ocupando uma posição no sistema 

defensivo ou ofensivo 

• Proteger-se em situação de defesa 

(luta) 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

• Saltar estendido e grupado com um 

giro e meio (ginástica) 

• Saltar horizontalmente (dança e 

ginástica) 

• Saltar em altura e em distância de 

acordo com o estilo 

 
Conceitos hierarquizados de Educação Física 
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2.9.4 Objetivo Geral de Ensino Religioso 

Oportunizar o diálogo inter-religioso, partindo das diferenças histórico-

sócio-culturais entre os povos, diferenciando religião e religiosidade e as 

respectivas experiências do sagrado nas diversas tradições religiosas, a fim de 

que tenha subsídios para desenvolver sua identidade afetiva e seus valores 

pessoais. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Diferencia adequadamente religião 

de religiosidade 

• Reconhece respeitando-as 

adequadamente as diferentes 

experiências do sagrado nas 

diversas tradições religiosas 

 

• Observar, identificar, comparar, 

diferenciar, analisar, argumentar 

religião e religiosidade 

• Expor e defender suas ideias, 

comparar diferentes experiências 

do sagrado nas diversas tradições 

religiosas 

 
Conceitos hierarquizados de Ensino Religioso 
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2.9.5 Objetivo Geral de Geografia   

 Propiciar ao aluno situações de aprendizagem que envolva a 

compreensão do espaço continental americano em seus diversos aspectos 

naturais e humanos, de noções sobre sistema socioeconômico capitalista, 

organizações internacionais e as relações entre os Estados-Nação (blocos 

econômicos), bem como características do desenvolvimento e do 

subdesenvolvimento, para que perceba que a formação do espaço geográfico 

mundial é resultado de processos históricos que envolvem conflitos, disputas, 

exploração de recursos naturais, submissão de povos, descobertas científicas 

e avanços tecnológicos, posicionando-se criticamente. 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Identifica e localiza 

apropriadamente o espaço 

americano em seus diferentes 

aspectos naturais e humanos, 

• Localizar, identificar e compreender 

o espaço continental americano em 

seus diferentes aspectos 

• Compreender o sistema 
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estabelecendo, de forma adequada, 

inter-relações sociais, políticas, 

econômicas, compreendendo as 

características do desenvolvimento 

e subdesenvolvimento como 

decorrentes  da disputa e 

exploração dos espaços 

  

socioeconômico capitalista, 

identificando as organizações 

internacionais e as inter-relações 

dos Estados-Nação (blocos 

econômicos) 

• Estabelecer inter-relações sociais, 

políticas, econômicas 

compreendendo as características 

do desenvolvimento e 

subdesenvolvimento do continente 

• Identificar e compreender a 

formação do espaço geográfico 

mundial como resultado de 

processos históricos, envolvendo 

conflitos, disputas, exploração de 

recursos naturais e submissão de 

povos 

• Compreender que as descobertas 

científicas e os avanços 

tecnológicos promovem a 

transformação dos países positiva 

ou negativamente 

 
Conceitos hierarquizados de Geografia    
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2.9.6 Objetivo Geral de História  

 Oportunizar aos alunos situações de aprendizagens para que 

reconheçam e analisem os fatores sociais, políticos, econômicos, culturais e 

religiosos da Revolução Industrial, relacionando suas consequências para o 

continente americano e africano, os processos de divisão do trabalho, de 

independência das Américas, África e Ásia, constituição das democracias, 

analisando as relações sociais e de poder no século XIX, para que 

compreendam que as relações de poder refletem  no desenvolvimento das 

nações colonizadas.   

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Compreende e inter-relaciona 

coerentemente os fatores sociais, 

políticos, econômicos e religiosos 

da Revolução Industrial (o 

processo de divisão do trabalho, 

urbanização, desenvolvimento dos 

transportes e da comunicação) 

• Compreende e estabelece relações 

• Compreender os fatores sociais, 

políticos, econômicos e religiosos 

da Revolução Industrial 

• Relacionar, compreender e 

interpretar, o processo de divisão 

do trabalho, urbanização, 

desenvolvimento dos transportes e 
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de causa e consequência, de forma 

pertinente entre a Revolução 

Francesa e a constituição das 

democracias inter-relacionando 

corretamente os processos de 

independência das Américas 

• Compreende e inter-relaciona 

corretamente a organização 

política, econômica e social do 

Brasil, da independência até a 

proclamação da república 

• Identifica, compreende, analisa e 

inter-relaciona de forma adequada 

as relações sociais e de poder do 

século XIX 

 

da comunicação 

• Compreender, localizar e inter-

relacionar os processos de 

independência das Américas 

• Compreender, sintetizar, avaliar  a 

Revolução Francesa e opinar sobre 

as  consequências para a 

constituição das democracias 

• Compreender, sintetizar, avaliar o 

processo da Independência do 

Brasil e opinar sobre as 

repercussões deste 

• Relacionar, compreender, inter-

relacionar e interpretar a 

organização política, econômica e 

social do Brasil até a proclamação 

da república 

• Identificar, compreender e localizar 

no tempo e no espaço as lutas 

sociais do século XIX, no contexto 

europeu e brasileiro 

• Identificar, compreender e inter-

relacionar as consequências da 

Revolução Industrial no 

desenvolvimento das nações 

 
Conceitos hierarquizados de História  
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2.9.7 Objetivo Geral de Língua Estrangeira 

 Promover situações de aprendizagem na língua estrangeira por meio de 

práticas de linguagem que pressuponham a leitura e a produção (oral e escrita) 

de textos de diferentes complexidades, enfatizando instruções, descrições, 

preferências, aptidões, rotinas e relatos, a fim de proporcionar o acesso à nova 

cultura e ampliar o desenvolvimento das habilidades de ler, compreender 

auditivamente, falar e escrever nessa língua, bem como expandir o vocabulário 

e os recursos linguísticos empregados em produções, tendo como base 

situações de uso do idioma. 
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Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• O aluno atingirá o objetivo se 

compreender e produzir textos de 

diferentes complexidades (orais e 

escritos) que envolvam instruções, 

descrições, preferências, aptidões, 

rotinas e relatos, observando e 

utilizando recursos linguísticos e 

lexicais adequados à finalidade de 

cada texto 

 

 

O trabalho em sala de aula com textos 

de diferentes complexidades, 

enfatizando instruções, descrições, 

preferências, aptidões, rotinas e 

relatos, deve contemplar, além do 

acesso à nova cultura, o 

desenvolvimento das seguintes 

habilidades: 

• Ler diferentes textos, 

compreendendo a ideia geral e as 

informações específicas e 

observando a grafia de palavras e 

expressões, pontuação e 

estruturas morfossintáticas 

• Compreender auditivamente 

diferentes textos que priorizem 

instruções, descrições, 

preferências, aptidões, rotinas e 

relatos 

• Escrever, grafando as palavras 

corretamente, empregando 

vocabulário, estruturas 

morfossintáticas e textuais em 

diferentes situações enunciativas 

• Falar, observando pronúncia, 

tonicidade, entonação, ritmo e 

empregando vocabulário e 

estruturas morfossintáticas e 

textuais em diferentes situações 
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enunciativas 

 

Conceitos hierarquizados de Língua Estrangeira 
 

COMUNICAÇÃO EXPRESSÃO

VERBAL NÃO-VERBAL

CÓDIGO

REPRESENTAÇÃO

TEXTOPALAVRA

ORAL ESCRITA

LOCUTOR
(EU)

SITUAÇÃO  ENUNCIATIVA

ALOCUTÁRIO
(OUTRO)

INTERLOCUÇÃO
INTENÇÃO/

INTENCIONALIDADE

LÍNGUA 
ESTRANGEIRA

 
 

2.9.8 Objetivo Geral de Língua Portuguesa 

 Promover a leitura e a produção de textos (orais e escritos, literários e 

não-literários) em que prevaleçam sequências injuntivas e argumentativas, 

dando ênfase às relações de causalidade, explicação, exemplificação, 

categorização, hipotetização e redução de informação (resumo), para que os 

educandos compreendam as finalidades enunciativas dessas sequências e as 

empreguem em diferentes contextos por meio de diversos gêneros discursivos 

em circulação nas áreas de atividade humana. 
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Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• O aluno atingirá o objetivo se 

compreender, interpretar e 

produzir textos (orais e escritos, 

literários e não-literários) em que 

predominem sequências injuntivas 

e argumentativas, reconhecendo a 

inter-relação dessas com as 

demais sequências existentes, 

compreendendo e fazendo uso 

adequado da causalidade, 

explicação, exemplificação, 

categorização, hipotetização e 

redução de informação (resumo) 

em diferentes contextos de 

enunciação, por meio de variados 

gêneros, para a configuração do 

texto como unidade de sentido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O trabalho em sala de aula com textos 

de diferentes gêneros (orais e 

escritos, literários e não-literários) em 

que predominem as sequências 

injuntivas e argumentativas deve 

contemplar o desenvolvimento das 

seguintes habilidades: 

• Observar a totalidade do texto, 

reconhecendo elementos verbais e 

não-verbais como parte do mesmo 

• Compreender informações 

explícitas presentes nos textos 

• Inferir informações implícitas 

presentes nos textos 

• Interpretar informações, 

relacionando-as aos contextos de 

recepção e de produção 

• Identificar a intencionalidade do 

texto 

• Analisar e compreender a 

intertextualidade presente nos 

textos 

• Distinguir fato de ideia (opinião) 

• Compreender as relações 

semânticas de causalidade, 

explicação, exemplificação, 

categorização, hipotetização e 

justificação, estabelecidas por 
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articuladores e operadores 

argumentativos 

• Identificar, compreender e 

distinguir a macroestrutura da 

injunção e da argumentação 

• Defender um ponto de vista 

fazendo uso de argumentos 

• Produzir textos injuntivos e 

argumentativos, utilizando 

articuladores e operadores 

argumentativos que  estabeleçam 

relações de causalidade, 

explicação, 

exemplificação,categorização, 

hipotetização e justificação 

• Planejar a produção de textos, 

considerando a situação 

enunciativa 

• Revisar o texto produzido em cada 

contexto enunciativo, avaliando-o e 

reformulando-o, se necessário 

• Utilizar a exemplificação e a 

ilustração como fontes de 

evidências na defesa de um ponto 

de vista 

• Usar recursos de textualização 

diretamente vinculados à situação 

enunciativa, ao gênero, ao suporte 

e ao objetivo da interação 
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• Empregar nas produções o 

vocabulário adquirido nas práticas 

de leitura 

• Identificar e compreender a 

macroestrutura do resumo 

• Reduzir informações por meio de 

resumos 

• Ler textos literários (prosa, poesia 

e teatro) como fonte de fruição 

• Interpretar textos literários, 

percebendo as possibilidades de 

sentido que os mesmos oferecem 

• Analisar e identificar os aspectos 

estéticos de composição do texto 

literário 

 
Conceitos hierarquizados de Língua Portuguesa 
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COMUNICAÇÃO EXPRESSÃO

VERBAL NÃO-VERBAL

CÓDIGO

REPRESENTAÇÃO

TEXTOPALAVRA

ORAL ESCRITA

NARRAÇÃO

DIÁLOGO DESCRIÇÃO

INJUNÇÃOEXPLICAÇÃO

ARGUMENTAÇÃO

LOCUTOR
(EU)

SITUAÇÃO  ENUNCIATIVA

ALOCUTÁRIO
(OUTRO)

INTERLOCUÇÃO INTENÇÃO/
INTENCIONALIDADE

 

2.9.9 Objetivo Geral de Matemática  

 Oportunizar situações de aprendizagem para que o aluno desenvolva, 

de forma sistêmica, o pensamento numérico, geométrico, algébrico, estatístico 

e probabilístico, relacionado ao conjunto dos números reais, explicitando, de 

forma oral e escrita, linguagens adequadas frente às diferentes situações 

propostas a fim de resolver problemas, interagindo com o grupo e avaliando 

construções realizadas, incluindo as suas. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Utiliza adequadamente diferentes 

estratégias na resolução de 

problemas que envolvam números 

• Reconhecer números racionais e 

irracionais e representá-los na reta 

numérica 
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racionais e irracionais 

• Utiliza adequadamente linguagem 

algébrica na resolução de 

situações que envolvam termos 

desconhecidos 

• Resolve adequadamente situações 

que envolvam medidas de 

comprimento, superfície e volume 

• Constrói corretamente gráficos para 

representar conjunto de dados 

• Resolve corretamente situações-

problema simples que envolvam 

técnicas de contagem  

• Interage produtiva e 

cooperativamente com o grupo 

• Avalia criticamente construções 

realizadas por si e pelo grupo 

 

• Associar os números que fazem 

parte do contexto escolar a nível 

fundamental aos números reais 

• Fazer uso das operações frente a 

situações-problema 

• Resolver situações-problema que 

envolvam cálculos simples de 

contagem 

• Utilizar a linguagem algébrica para 

traduzir situações que envolvam 

incógnitas 

• Construir e resolver sistemas de 

equações do 1º grau como forma 

de solucionar problemas que 

envolvam duas incógnitas 

• Utilizar o princípio multiplicativo em 

situações que envolvam raciocínio 

combinatório 

• Utilizar recursos de manipulação 

algébrica para resolver situações-

problema 

• Identificar elementos presentes 

nos sólidos geométricos e 

estabelecer relações entre eles 

• Calcular perímetro, área e volume 

• Utilizar tabelas e gráficos para 

apresentar um conjunto de dados 

 

Conceitos hierarquizados de Matemática  
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2.10 Macroplanejamento do 9º ano 

 

2.10.1 Objetivo Geral de Arte  

 Possibilitar situações de aprendizagem que envolvam os elementos 

formais estruturantes das linguagens: visual (ritmo visual, paisagem  

urbana/cotidiana, figuras humanas, natureza morta), musical (ritmo, valores e 

células rítmicas, notação e registro musical, contraste, tensão e repouso, forma 

musical, densidade, timbres vocais e instrumentais, gêneros musicais), teatral 

(cenografia, sonoplastia, iluminação, figurino, estudo de diversos gêneros 

teatrais) e da dança (deslocamento, performance, dança moderna, 

coreografia), de modo que o aluno analise, compreenda, interprete, aprecie e 

produza esteticamente composições em diferentes linguagens artísticas, 
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realizando articulações com o patrimônio artístico-cultural, agindo no sentido da 

transformação social, por meio da arte Contemporânea.  

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

     Linguagem Visual 

• Utiliza esteticamente elementos 

fundamentais da linguagem visual 

• Analisa e compreende, com 

clareza, composições na linguagem 

visual 

• Interpreta e produz 

adequadamente composições 

• Interage e relaciona-se com o outro, 

com o fazer artístico alheio e com a 

arte, respeitosamente 

• Analisar, compreender e interpretar 

composições na linguagem visual 

• Relacionar, contextualizar, apreciar 

esteticamente a arte 

Contemporânea com as produções 

artísticas próprias e locais 

• Criar composições na linguagem 

visual, utilizando suportes, 

materiais e técnicas variadas e os 

elementos estruturantes 

trabalhados 

     Linguagem Musical 

• Utiliza estética e adequadamente 

os elementos fundamentais da 

linguagem musical 

• Analisa e compreende, com 

clareza, criações referentes à 

linguagem musical 

• Interpreta e produz corretamente 

composições, arranjos e 

improvisações 

• Interage e relaciona-se com o outro, 

com o fazer musical alheio e com a 

música respeitosamente 

• Analisar, compreender e interpretar 

produções musicais 

• Relacionar, contextualizar, apreciar 

esteticamente a música 

Contemporânea e de Vanguarda 

com as produções musicais 

próprias, locais e regionais 

• Criar composições, arranjos e 

improvisações em música, 

utilizando materiais, técnicas e os 

elementos estruturantes 

trabalhados 
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         Linguagem Teatral 

• Utiliza esteticamente elementos 

fundamentais da linguagem 

estudada 

• Analisa e compreende 

coerentemente as produções 

teatrais apreciadas 

• Interpreta e produz adequadamente 

composições 

• Interage e relaciona-se com o outro, 

com o fazer artístico alheio e com o 

teatro respeitosamente 

• Analisar, compreender e 

interpretar produções teatrais 

• Relacionar, contextualizar, 

apreciar esteticamente o teatro 

Contemporâneo com as produções 

próprias e locais 

• Criar composições, utilizando 

materiais e técnicas variadas e os 

elementos estruturantes 

trabalhados 

Linguagem da Dança 

• Utiliza esteticamente elementos 

fundamentais da dança 

• Analisa e compreende 

corretamente composições 

• Interpreta e produz 

adequadamente composições 

• Interage e relaciona-se com o 

outro, com o fazer artístico alheio 

e com a arte, respeitosamente 

• Analisar, compreender e 

interpretar composições na dança 

• Relacionar, contextualizar, apreciar 

esteticamente os movimentos 

artísticos estudados com a 

produção escolar 

• Criar composições utilizando 

elementos estruturantes da dança 

 

Conceitos hierarquizados de Arte 
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2.10.2 Objetivo Geral de Ciências  

 Proporcionar a ampliação e o aprofundamento das noções de matéria e 

energia, seus processos de transformação através dos fenômenos químicos, 

físicos e biológicos e a compreensão das repercussões sociais e ambientais do 

desenvolvimento tecnológico e científico, a fim de que o aluno entenda a 

Ciência como um processo humano de produção de conhecimento e de 

conquistas tecnológicas para a manutenção e recuperação da saúde humana e 

ambiental e a melhoria da qualidade de vida. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

•  Compreende as relações entre os 

processos sociais e a evolução das 

tecnologias 

•  Relaciona coerentemente avanços 

tecnológicos e princípios científicos 

•  Elabora, de forma pertinente, 

relatos orais, escritos, além de 

outras formas de registro, acerca 

do tema em estudo, considerando 

• Reconhecer as propriedades dos 

materiais como resultado da 

interação destes com diversos 

agentes (luz, energia elétrica, 

forças mecânicas, magnetismo) 

• Reconhecer que misturas de 

substâncias químicas diferem das 

substâncias químicas puras quanto 

à composição e às propriedades 
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informações obtidas por meio de 

observação, experimentação, 

textos ou outras fontes 

•  Utiliza adequadamente estratégias 

para a solução viável e eficaz das 

situações-problema propostas 

•  Avalia, de forma pertinente, as 

repercussões sociais e ambientais 

do desenvolvimento tecnológico e 

científico, fundamentando-as 

•  Identifica corretamente diferentes 

tecnologias que permitem as 

transformações de materiais e de 

energia 

•  Nomeia e caracteriza 

adequadamente tecnologias que 

permitem as transformações de 

materiais e energias necessárias 

às atividades humanas essenciais 

hoje e no passado 

• Compreende e relaciona 

coerentemente os ciclos da 

natureza e a vida no planeta 

• Descreve corretamente implicações 

ambientais decorrentes da ação 

humana 

• Descreve, de forma pertinente, os 

movimentos visíveis dos corpos 

celestes e relaciona com a 

• Diferenciar fenômenos físicos e 

fenômenos químicos 

• Distinguir situações onde ocorrem 

transformações físicas e químicas 

• Relacionar aspectos do cotidiano 

com a química e com a física 

• Reconhecer a natureza como locus 

de material(is) em permanentes 

transformações físico-químicas  

• Reconhecer que tudo no Universo 

está em constante transformação 

• Reconhecer a grande quantidade 

de substâncias na natureza e as 

transformações que elas sofrem 

(reações químicas) 

• Reconhecer os vários ciclos da 

natureza e identificar fluxos de 

matéria e energia 

• Reconhecer a importância de 

fatores ambientais: luz, ondas, 

calor, som, eletricidade e 

magnetismo para o 

desenvolvimento de atividades do 

cotidiano do ser humano e a 

preservação do Planeta Terra 

• Compreender a ação da força 

gravitacional no movimento dos 

astros e outros corpos 

• Descrever a interferência do 
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orientação espaço-temporal homem na produção de energia, 

relatando impactos e implicações 

no meio ambiente 

• Analisar a participação do ser 

humano no ambiente quer seja 

pela produção de novos materiais, 

quer pela produção de resíduos 

• Selecionar, organizar, relacionar, 

interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas 

• Relacionar informações e 

conhecimentos disponíveis em 

situações concretas para construir 

argumentação consistente 

 
Conceitos hierarquizados de Ciências 

 

SER HUMANO

VIDA

SER VIVO

MASSA

CORPOMISTURA/ 
SEPARAÇÃO

SUBSTÂNCIA

MOLÉCULA

ÁTOMO

ENERGIA

MATÉRIA

MOVIMENTO REPOUSO

TRAJETÓRIA VELOCIDADE

ACELERAÇÃO

PESO

ELEMENTO QUÍMICO

AÇÃO/REAÇÃO

CORPO

TERRA

UNIVERSO

GRAVIDADE

POSIÇÃO

REFERÊNCIA

VOLUME

SOL LUA

FORÇA

TRABALHOPOTÊNCIA
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2.10.3 Objetivo Geral de Educação Física 

 Oportunizar o aprofundamento dos movimentos específicos, a prática de 

diferentes modalidades esportivas, atividades rítmicas e expressivas e 

conhecimento sobre o corpo, por meio dos quais o aluno interaja de forma 

significativa, participativa e crítica no grupo, adotando atitudes de cooperação, 

solidariedade, respeito à individualidade e à coletividade, com finalidades de 

lazer, expressão de sentimentos, afetos, emoções e com possibilidades de 

promoção, recuperação e manutenção da saúde, bem como melhoria das 

capacidades física, mental (cognitiva, emocional) e social. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

•  Executa de forma adequada os 

movimentos dos fundamentos de 

cada modalidade esportiva 

• Aplica estratégica e taticamente os 

fundamentos e as regras de acordo 

com a modalidade esportiva a que 

pertencem, em situação de jogo 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações de expressão do próprio 

corpo controlando suas posturas e 

atividades corporais com 

autonomia 

• Identifica relações entre as 

diferentes manifestações da cultura 

corporal do movimento com a 

melhoria da saúde, a integração 

entre pessoas e a prática de lazer 

•  Prioriza os interesses da equipe 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Arremessar de acordo com o estilo 

e modalidade (peso) 

• Arremessar com e sem 

deslocamento, em suspensão, com 

giro, aumentando a distância 

• Bloquear individual, em dupla ou 

trio 

• Cabecear, arremessar e chutar a 

bola em alvos pré-definidos 

• Caminhar em velocidade 

mantendo sempre o contato dos 

pés com o solo (marcha atlética) 

• Combinar diferentes habilidades 

fisicomotoras (locomoção, 
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reconhecendo-se como parte 

integrante dela, respeitando o 

espaço, seus limites e do outro 

 

estabilização e manipulação) 

• Combinar os movimentos da 

ginástica 

• Construir, memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Contra-atacar de forma sustentada 

(tática ofensiva e defensiva) 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Correr de maneira contínua 

(resistência) aumentando a 

distância 

• Correr em velocidade utilizando ou 

não material (bastão) ou 

obstáculos (barreira) 

• Criar sons ritmados com ou sem 

materiais 

• Defender e atacar deslocando-se, 

ampliando e reduzindo espaços 

(jogo, esporte, luta) 

• Desequilibrar o adversário (luta) 

• Desviar-se e esquivar-se do 

oponente (luta) 

• Dominar, driblar, conduzir e chutar 

a bola marcando e desmarcando-

se, ocupando uma posição no 

sistema ofensivo ou defensivo 

• Driblar com a bola (adversário), 
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com e sem deslocamento, com ou 

sem defesa, em diferentes 

direções, níveis utilizando ou não a 

finta 

• Driblar, passar, receber e 

arremessar de acordo com o 

contexto do jogo, orientando, 

antecipando e interceptando 

jogadas 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais combinando 

com um giro e meio (ginástica) 

• Executar movimentos ritmados 

com e sem melodia 

• Executar um giro e meio com um 

dos pés (ginástica) 

• Fintar com mudança de direção, 

com ou sem bola, apoiando o 

companheiro com giro (corta-luz) 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir, analisar e 

sintetizar o que for solicitado nas 

diferentes situações de 

aprendizagens 

• Galopar com um giro (ginástica e 

dança) 

• Golpear/cortar com direcionamento 

e em suspensão (com salto) 

• Lançar diferentes materiais 
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(dardo/disco) de acordo com estilo 

e modalidade 

• Localizar-se no tempo e no espaço 

de forma ofensiva e defensiva 

(modalidades esportivas) 

• Marcar em situação de jogo 

• Observar, analisar, compreender 

as atitudes corporais e 

comportamentais (suas e do outro) 

• Opor-se em situação de ataque e 

defesa (luta) 

• Passar e receber a bola com 

cabeceio deslocando-se 

• Passar e receber a bola, ou outro 

material, em diferentes distâncias, 

direções, esforços e modos, com e 

sem deslocamento e em 

suspensão, com ou sem finta, de 

forma posicionada; ampliando ou 

reduzindo espaços 

• Passar, recepcionar, cortar, 

bloquear e golpear (saque) 

ocupando uma posição no sistema 

defensivo ou ofensivo 

• Proteger-se em situação de defesa 

(luta) 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Representar, interpretar e 
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dramatizar diferentes situações 

• Saltar em altura e em distância de 

acordo com o estilo 

 

Conceitos hierarquizados de Educação Física                          

 

2.10.4 Objetivo Geral de Ensino Religioso  

 Promover diálogo inter-religioso, partindo das diferenças histórico-sócio-

culturais entre os povos, suas diferentes formas de crer e perceber as 

manifestações do transcendente, possibilitando as mais diversas concepções 

de mundo, a fim de que o educando se comprometa com a transformação da 

sociedade, levando em consideração a ética. 
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Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Compreende adequadamente e 

respeita as diferentes formas de 

crer e perceber as manifestações 

do Transcendente 

• Atua e compromete-se eticamente 

nos grupos em que está inserido 

• Observar, identificar, comparar, 

diferenciar, analisar, argumentar e 

contextualizar manifestações do 

Transcendente 

• Expor e defender suas ideias, 

comparar diferentes atitudes éticas 

nos trabalhos em grupo 

 

Conceitos hierarquizados de Ensino Religioso                   

 

2.10.5 Objetivo Geral de Geografia   

 Disponibilizar ao aluno situações de aprendizagem que envolvam a 

configuração do espaço geográfico mundial, apontando os aspectos naturais  e 

humanos, os conflitos do século XX, a globalização e os conflitos do século 
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XXI, para que o aluno perceba que a nova ordem mundial é geradora de 

disputas de mercado, expansão de empresas multinacionais, aumento das 

desigualdades sociais, influenciando o desenvolvimento econômico dos países 

e a formação de novos blocos econômicos. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Compreende e representa 

corretamente a configuração do 

espaço mundial, inter-relacionando 

adequadamente as disputas por 

mercados internacionais, os 

conflitos, as desigualdades e a 

globalização no contexto do 

desenvolvimento dos 

países/continentes  

 

 

• Observar, identificar, localizar, 

comparar e compreender a 

configuração do espaço geográfico 

mundial  em  seus aspectos 

naturais , e humanos 

• Compreender, sintetizar e avaliar a 

globalização e os conflitos dos 

séculos XX e XXI, bem como 

opinar sobre eles 

• Reconhecer, analisar e 

compreender as relações entre a 

nova ordem mundial, as disputas 

de mercado, a expansão de 

empresas multinacionais e o 

aumento das desigualdades sociais 

• Relacionar, compreender e 

interpretar a influência do 

desenvolvimento econômico dos 

países e a formação de novos 

blocos econômicos 

 

Conceitos hierarquizados de Geografia    
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2.10.6 Objetivo Geral de História  

 Proporcionar aos alunos situações de aprendizagem envolvendo a 

compreensão das relações sociais e de poder ocorridas no séc. XX e início do 

séc. XXI, nos espaços nacional e mundial inter-relacionando a globalização, 

para que percebam que as relações de interdependência entre as nações são 

fruto de processos  que compõem uma rede sistêmica com causas e 

consequências de proporções mundiais. 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Identifica, inter-relaciona e 

compreende que as relações de 

interdependência são fruto do 

processo de globalização 

• Identifica, compreende e analisa 

criticamente o processo de 

globalização nos seus aspectos 

• Relacionar, compreender e 

interpretar, os fatores sociais, 

políticos, econômicos e religiosos 

que levaram a proclamação da 

república brasileira 

• Identificar, compreender e inter-

relacionar as lutas pelo poder no 
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positivos e negativos 

• Identifica e localiza 

apropriadamente o espaço 

europeu, asiático e africano em 

seus aspectos naturais e humanos 

 

 

Brasil 

• Localizar, compreender, inter-

relacionar e identificar os ciclos 

econômicos brasileiros 

• Compreender e inter-relacionar e 

interpretar, as lutas populares no 

Brasil 

• Localizar, compreender, inter-

relacionar e identificar os conflitos 

mundiais do século XX e XXI 

• Compreender e inter-relacionar o 

populismo na América Latina 

• Identificar, compreender e inter-

relacionar as disputas de mercado 

mundial 

• Compreender, sintetizar, inter-

relacionar, avaliar e opinar sobre 

os efeitos da Globalização 

• Reconhecer, analisar, 

compreender e inter-relacionar o 

mundo islâmico e seus conflitos 

• Compreender, inter-relacionar e 

sintetizar a interdependência das 

nações como fruto de processos 

com causas e consequências de 

proporções mundiais 

 
 
Conceitos hierarquizados de História  
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2.10.7 Objetivo Geral de Língua Estrangeira 

 Possibilitar a aprendizagem da língua estrangeira, incentivando práticas 

de linguagem que contemplem a leitura e a produção (oral e escrita) de textos 

de diferentes complexidades, priorizando instruções, rotinas, relatos, 

aspirações, previsões e opiniões, a fim de proporcionar o acesso à nova cultura 

e aprimorar o desenvolvimento das habilidades de ler, compreender 

auditivamente, falar e escrever nessa língua, enriquecendo vocabulário e 

recursos linguísticos empregados em produções, tendo como base situações 

de uso do idioma. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 
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• O objetivo será alcançado se o 

aluno compreender e produzir 

textos de diferentes complexidades 

(orais e escritos) envolvendo 

instruções, rotinas, relatos, 

aspirações, previsões e opiniões, 

observando e utilizando recursos 

linguísticos e lexicais adequados à 

finalidade de cada texto 

 

O trabalho em sala de aula com textos 

complexidades (orais e escritos), 

priorizando instruções, rotinas, relatos, 

aspirações, previsões e opiniões, deve 

contemplar, além do acesso à nova 

cultura, o desenvolvimento das 

seguintes habilidades: 

• Ler diferentes textos, 

compreendendo a ideia geral e as 

informações específicas e 

observando a grafia de palavras e 

expressões, pontuação e estruturas 

morfossintáticas 

• Compreender auditivamente 

diferentes textos, priorizando 

instruções, rotinas, relatos, 

aspirações, previsões e opiniões 

• Escrever, grafando as palavras 

corretamente, empregando 

vocabulário, estruturas 

morfossintáticas e textuais em 

diferentes situações enunciativas 

• Falar, observando pronúncia, 

tonicidade, entonação, ritmo e 

empregando vocabulário e 

estruturas morfossintáticas e 

textuais em diferentes situações 

enunciativas 

 

Conceitos hierarquizados de Língua Estrangeira 
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COMUNICAÇÃO EXPRESSÃO

VERBAL NÃO-VERBAL

CÓDIGO

REPRESENTAÇÃO

TEXTOPALAVRA

ORAL ESCRITA

LOCUTOR
(EU)

SITUAÇÃO  ENUNCIATIVA

ALOCUTÁRIO
(OUTRO)

INTERLOCUÇÃO
INTENÇÃO/

INTENCIONALIDADE

LÍNGUA 
ESTRANGEIRA

 

2.10.8 Objetivo Geral de Língua Portuguesa 

 Propiciar atividades contextualizadas de leitura e produção de textos 

(orais e escritos, literários e não-literários) em que se destaquem sequências 

argumentativas, enfatizando relações de exposição, condicionalidade, 

concessão, oposição, justificação, causalidade, analogia, definição, 

conformidade, conclusão e redução de informação (resenha descritiva), a fim 

de que os alunos compreendam os propósitos enunciativos dessas sequências 

e as produzam, fazendo uso de diferentes gêneros discursivos de circulação 

social. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• O objetivo será alcançado se o 

aluno compreender, interpretar e 

produzir textos (orais e escritos, 

literários e não-literários) em que 

predominem sequências 

argumentativas, reconhecendo a 

 O trabalho em sala de aula com 

textos de diferentes gêneros (orais e 

escritos, literários e não-literários) em 

que predominem as sequências 

argumentativas deve contemplar o 

desenvolvimento das seguintes 
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inter-relação dessas com as demais 

sequências existentes, 

compreendendo e fazendo uso 

adequado da exposição, 

condicionalidade, concessão, 

oposição, justificação, analogia, 

definição, conformidade, conclusão 

e redução de informação (resenha 

descritiva) em situações 

enunciativas distintas, por meio de 

diferentes gêneros, para a 

configuração do texto como 

unidade de sentido 

 

 

 

 

 

habilidades: 

•  Observar a totalidade do texto, 

reconhecendo elementos verbais e 

não-verbais como parte do mesmo 

•  Compreender informações 

explícitas presentes nos textos 

•  Inferir informações implícitas 

presentes nos textos 

•  Interpretar informações, 

relacionando-as aos contextos de 

recepção e de produção 

•  Identificar a intencionalidade do 

texto 

•  Analisar e compreender a 

intertextualidade presente nos 

textos 

•  Identificar argumentos presentes 

em um texto (explícita ou 

implicitamente) e relacioná-los ao 

ponto de vista defendido 

•  Reconhecer as relações premissa-

tese, argumento-tese, evidência-

argumento, nova tese-tese 

•  Reconhecer diferentes 

posicionamentos relativos ao 

mesmo tema 

•  Identificar e compreender a 

macroestrutura da argumentação 
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•  Compreender e produzir relações 

de condicionalidade, concessão, 

oposição, justificação, causalidade, 

analogia, conformidade, conclusão 

e os respectivos articuladores e 

operadores argumentativos   

•  Evidenciar as relações entre 

argumentos e contra-argumentos, 

entre tese própria e tese contrária, 

utilizando articuladores e 

operadores argumentativos 

•  Produzir sequências 

argumentativas explícitas 

•  Planejar a produção de textos, 

considerando a situação 

enunciativa 

•  Revisar o texto produzido em cada 

contexto enunciativo, avaliando-o e 

reformulando-o, se necessário 

•  Empregar nas produções o 

vocabulário adquirido nas práticas 

de leitura 

•  Identificar e compreender a 

macroestrutura da resenha 

descritiva 

•  Produzir resenhas descritivas 

•  Ler textos literários (prosa, poesia 

e teatro) como fonte de fruição 

•  Interpretar textos literários, 
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percebendo as possibilidades de 

sentido que os mesmos oferecem 

•  Analisar e identificar os aspectos 

estéticos de composição do texto 

literário 

 

Conceitos hierarquizados Língua Portuguesa 

COMUNICAÇÃO EXPRESSÃO

VERBAL NÃO-VERBAL

CÓDIGO

REPRESENTAÇÃO

TEXTOPALAVRA

ORAL ESCRITA

NARRAÇÃO

DIÁLOGO DESCRIÇÃO

INJUNÇÃOEXPLICAÇÃO

ARGUMENTAÇÃO

LOCUTOR
(EU)

SITUAÇÃO  ENUNCIATIVA

ALOCUTÁRIO
(OUTRO)

INTERLOCUÇÃO INTENÇÃO/
INTENCIONALIDADE

 

2.10.9 Objetivo Geral de Matemática  

 Oportunizar situações de aprendizagem para que o aluno amplie e 
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aprofunde o desenvolvimento sistêmico dos pensamentos numérico, 

geométrico, algébrico, estatístico e probabilístico, relacionados ao conjunto dos 

números reais, explicitando, de forma oral e escrita, linguagens adequadas 

frente às diferentes situações propostas a fim de resolver problemas, 

interagindo com o grupo e avaliando construções realizadas, incluindo as suas. 

 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

•  Usa corretamente técnicas 

operatórias na resolução viável e 

eficaz de situações-problema 

envolvendo números reais 

•  Utiliza adequadamente diferentes 

estratégias na resolução de 

problemas envolvendo números 

reais 

•  Resolve adequadamente situações 

que envolvam medidas de 

comprimento, superfície e volume 

•  Utiliza corretamente diferentes 

linguagens para representar 

situações de dependência entre 

duas variáveis 

•  Resolve corretamente situações-

problema simples que envolvam 

técnicas de contagem e 

probabilidade 

•  Interage produtiva e 

cooperativamente com o grupo 

•  Avalia criticamente construções 

• Estimar números expressos por 

radicais e localizá-los na reta 

numérica 

• Simplificar cálculos utilizando 

propriedades das operações 

• Associar números a conjuntos 

numéricos estabelecendo relações 

de pertencimento, inclusão e 

intersecção  

• Resolver situações-problema que 

envolvam raciocínio combinatório 

• Utilizar a notação fracionária para 

expressar a probabilidade de 

ocorrência de eventos 

equiprováveis 

• Estabelecer relações de 

dependência entre variáveis e 

fazer uso de descrição visual 

(gráfico), verbal (palavras), 

algébrica (fórmula) e numérica 

(tabela de valores) para sua 

representação 
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realizadas por si e pelo grupo • Estabelecer relações de 

semelhança, diferença e 

proporcionalidade entre figuras no 

espaço, identificando formas 

bidimensionais e tridimensionais 

• Calcular perímetro, área e volume 

estabelecendo relações de 

equivalência entre grandezas de 

mesma espécie 

 

Conceitos hierarquizados de Matemática  
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