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APRESENTAÇÃO 
  

 É com grande satisfação que se entrega às escolas o Caderno 4 dos 

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

Planos de Estudo da Educação de Jovens e Adultos. 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 Rede Municipal de Ensino. 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 do Caderno 1 - Referenciais da 

Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul e do Caderno 4 - 

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

Planos de Estudo da Educação de Jovens e Adultos, 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.  

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

gerenciado nossas escolas e nossas salas de aula.  Precisamos muito do empenho 

de todos em promover ações que sustentem o processo de ensino-aprendizagem. 

 Desejo que todos possam sentir-se cada vez mais incluídos e motivados a 

aprender.  

 

      

       Um grande abraço, 

 

 

 

       Edson Paulo Theodoro da Rosa



Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul ‐ 4 

 

 
6 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

A Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul, 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, em 2009, 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. 

 Em 2010, dando continuidade às reflexões já realizadas nos encontros de 

professores, o estudo centralizou-se no planejamento e na avaliação, 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 4 - Planos de Estudo da Educação de Jovens e Adultos 

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 de Jovens e Adultos. 

 Assim, estão explicitadas, neste caderno, as construções realizadas acerca 

dos Planos de Estudo, apresentando competências, atitudes e valores, desde a 

Totalidade 1 à Totalidade 6, 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 apresenta os Planos de Estudo no que se refere às 

competências a serem desenvolvidas, atitudes a serem adotadas e valores a 

serem constituídos. Esses itens estão contemplados da Educação Infantil ao 9º ano 

do Ensino Fundamental, bem como na modalidade Educação de Jovens e Adultos, 

permeando todos os macroplanejamentos anuais de cada área/componente 

curricular. Ressaltamos que todas as considerações desse capítulo são 

proposições e devem servir de reflexão/análise/orientação para o processo ensino-

aprendizagem. 

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 adotadas2 
 

• 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 

                                                 
1 Essa seção explicita algumas competências, valores e atitudes pertinentes ao processo de ensino-
aprendizagem. A escola deve analisar a pertinência e fazer as adequações necessárias. 
 
2  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 
configurados nos Planos de Estudo, da EI ao EF e EJA. 
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• Valorização das relações interpessoais no contexto escolar 

• 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 constituídos 

• Autonomia 

• Cidadania 

• Confiança 

• Cooperação 

• Espiritualidade 

• Ética 

• Harmonia 

• Honestidade 

• Humildade 

• Iniciativa 

• Liderança 

• Paz 

• Persistência 

• Respeito 

• Responsabilidade 

• Solidariedade 

• Tolerância 
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2 DETALHAMENTO DOS PLANOS DE ESTUDO 

 
 Este capítulo apresenta os Planos de Estudo no que se refere 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 Totalidade 1 à Totalidade 6, 

contemplando os Planos de Estudo (macroplanejamentos anuais) de cada 

área/componente curricular. Ressaltamos que todas as considerações desse 

capítulo são proposições e devem servir de reflexão/análise/orientação para o 

processo ensino-aprendizagem. 

 
 
2.1 Macroplanejamento da Totalidade 1 

2.1.1 Objetivo Geral de Língua Portuguesa  

Oportunizar situações de aprendizagem em que o aluno reconheça as funções 
sociais da escrita, desenvolva a oralidade, reconheça as convenções gráficas e o 
alfabeto, decodifique palavras, 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.  
 

 Critérios qualitativos de 
avaliação  

Habilidades a serem desenvolvidas 

• Relata oralmente fatos do 

cotidiano, respeitando a sequência 

linear temporal 

• Reconhece as letras do alfabeto 

• Reconhece as convenções gráficas

• Decodifica textos 

• Escreve textos alfabeticamente  

• Compreende globalmente as 

leituras realizadas em aula 

• Reconhecer a função social da 

escrita 

• Relatar fatos do cotidiano 

• Reconhecer as letras do alfabeto e 

as convenções gráficas 

• Ler, codificar e compreender textos 

dos contextos sociais nos quais 

circula 

• Escrever textos  
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• Interage com outras pessoas em 

conversas, no cotidiano escolar 

 

 
Conceitos hierarquizados de Língua Portuguesa 

 

2.1.2 Objetivo Geral de Ciências 

Proporcionar a investigação de temas ou problemas científicos nos âmbitos social e 

ambiental, que envolvam o corpo humano, a saúde e os ambientes, para que o 

aluno, através da observação, comparação, busca e registro de informações, 

valorize a vida e a sua qualidade como bens pessoais e coletivos e adote atitudes 

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

ambiental.  

Critérios qualitativos de avaliação  Habilidades a serem desenvolvidas 

• Aponta corretamente algumas 

características do corpo humano e 

alguns comportamentos nas 

diferentes fases da vida 

• Nomeia e descreve corretamente os 

• Observar e identificar características 

do corpo humano e alguns 

comportamentos nas diferentes 

fases da vida  

• Identificar os órgãos dos sentidos e 
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órgãos dos sentidos e suas funções, 

como forma de relacionar-se com o 

meio exterior 

• Descreve adequadamente a 

estrutura geral e o funcionamento do 

corpo humano, nomeando órgãos e 

suas funções 

• Identifica o alimento como fonte de 

matéria e energia para o corpo, 

entendendo a digestão como 

transformação dos alimentos em 

substâncias que o corpo pode 

utilizar 

• Indica corretamente hábitos 

necessários à manutenção da saúde 

física, mental, social e ambiental 

 

 

suas funções, como forma de 

relacionar-se com o meio exterior 

• Compreender a estrutura e o 

funcionamento do corpo humano, 

identificando órgãos e suas funções 

• Compreender o corpo humano como 

um todo integrado e a saúde como 

bem-estar físico, social e psíquico do 

indivíduo 

• Reconhecer o alimento como fonte 

de matéria e energia para o corpo, 

entendendo a digestão como 

transformação dos alimentos em 

substâncias que o corpo pode utilizar

• Identificar hábitos necessários à 

manutenção da saúde física, mental, 

social e ambiental  
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Conceitos hierarquizados de Ciências 

 
 

2.1.3 Objetivo Geral de Matemática 

Oportunizar contextos de aprendizagem em que o aluno desenvolva a percepção e 

a orientação espacial, explorando e descrevendo relações de posição, direção e 

sentido, estabeleça diferenças e semelhanças, identifique formas tri e 

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

usos e resolva 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 centenas simples, valendo-se da 

oralidade, da linguagem matemática e de outros registros, incluindo algoritmos da 

adição sem reserva e da subtração sem recurso. 
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Critérios qualitativos de avaliação  Habilidades a serem desenvolvidas 

• Utiliza elementos como referência 

para situar-se e movimentar-se 

adequadamente e para localizar 

corretamente a posição de objetos, 

descrevendo oralmente ou 

registrando de forma escrita 

• Indica apropriadamente diferenças e 

semelhanças entre objetos, 

identificando e representando 

formas tri e bidimensionais  

• Compara, ordena de forma 

crescente, 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 no contexto social   

• Coleta e organiza dados, 

construindo adequadamente 

registros para comunicar estas 

informações 

• Resolve, de forma apropriada, 

situações-problema que envolvam 

contagem, medidas (tempo  

• Localizar-se espacial e 

temporalmente e localizar pessoas e 

objetos utilizando pontos de 

referência 

• Identificar diferenças e semelhanças 

entre objetos observados, 

reconhecendo formas tri e 

bidimensionais 

• Reconhecer o significado dos 

números naturais 

• Comparar, ordenar, compor e 

decompor quantidades que 

expressem grandezas familiares, 

relacionando-as com a 

correspondente representação por 

algarismos  

• Interpretar e produzir escritas 

numéricas de acordo com as regras 

do sistema de numeração decimal 

• Ler e compreender informações 

apresentadas em tabelas e gráficos 

• Construir tabelas simples e gráficos 

de barras (vertical e horizontal) a 

partir de dados coletados 

• Resolver situações-problema que 

envolvam contagem e medidas,  

significados das operações e 

procedimentos de cálculo (mental, 

escrito, exato e aproximado), bem 
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comprimento, sistema monetário), 

significados das operações e 

procedimentos de cálculo, valendo-

se da oralidade,da linguagem 

matemática e de outros registros, 

incluindo algoritmos da adição e da 

subtração simples 

como utilização dos algoritmos 

 

 

 

 

 

Conceitos hierarquizados de Matemática 

 

2.1.4 Objetivo Geral de Geografia 

Proporcionar situações de aprendizagem por meio das quais o aluno possa 

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

coletividade e nelas se localizar, estabelecendo relações entre estes contextos 

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

não verbal), reconhecendo no seu cotidiano referenciais espaciais de localização, 

orientação e distância, a fim de deslocar-se com autonomia e representar os 

lugares onde vive e com os quais se relaciona, preservando-os.  
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Critérios qualitativos de avaliação  Habilidades a serem desenvolvidas 

• Localiza corretamente situações 

cotidianas da família, da escola e 

da coletividade no tempo e no 

espaço 

• Localiza-se em situações 

cotidianas na escola 

• 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 com os quais 

se relaciona no âmbito escolar 

• Demonstra atitudes de respeito 

consigo e com o outro, 

preservando os lugares onde vive 

• Localizar-se e localizar situações 

cotidianas no tempo e no espaço 

• Localizar-se e localizar os lugares 

onde vive e convive no âmbito 

escolar 

• Observar, reconhecer, identificar e 

representar os referenciais 

espaciais de localização, 

orientação e distância 
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Conceitos hierarquizados de Geografia 

 

2.1.5 Objetivo Geral de História 

Proporcionar aos alunos situações de aprendizagem que promovam a adoção de 

atitudes favoráveis ao convívio familiar e social, no tempo e no espaço, permeando 

valores, histórias 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 ampliem suas experiências 

para a formação da cidadania, compreendendo criticamente a realidade em que 

vivem.  

 

Critérios qualitativos de avaliação  Habilidades a serem desenvolvidas 

• Problematiza fatos observados 

cotidianamente no convívio familiar e 

social 

• Reconhece-se como cidadão atuante 

nos diversos grupos a que pertence 

• Observar, comparar, classificar e 

relacionar atitudes favoráveis ao 

convívio familiar e social 

• Observar, comparar, relacionar e 

reconhecer os diversos grupos a 
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• Relaciona-se com o grupo, adotando 

atitudes de respeito, de acordo com 

as regras de convivência social da 

realidade em que vive 

• Localiza, no tempo e no espaço, 

situações cotidianas do convívio 

familiar e social 

que pertence 

• Localizar situações cotidianas no 

tempo e no espaço 

 

 

 

 
 

Conceitos hierarquizados de História 
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2.2 Macroplanejamento da Totalidade 2 

2.2.1 Objetivo Geral de Língua Portuguesa 

Propiciar atividades contextualizadas de aprendizagem em que o aluno 
desenvolva: a expressão oral, a leitura fluente de textos de circulação social; utilize 
a escrita alfabeticamente, reconhecendo as regularidades ortográficas básicas, a 
fim de que produza narrativas com elementos descritivos, orais e escritas, 
adequadas às situações propostas. 
 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Lê, com compreensão e fluência, 

textos da temática trabalhada em 

aula 

• Escreve alfabeticamente, 

produzindo textos adequados às 

situações enunciativas propostas 

• Relata situações cotidianas com 

clareza e riqueza de detalhes 

• Reconta, descrevendo histórias 

lidas ou contadas 

• Utiliza linguagem não verbal 

como recurso para a produção  e 

compreensão de textos verbais 

• Manifesta suas opiniões e 

preferências, justificando-as  

• Ler, com compreensão, diferentes 

textos 

• Reconhecer a função social da 

escrita 

• Reconhecer regularidades 

ortográficas básicas 

• Produzir narrativas com elementos 

descritivos 
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Conceitos hierarquizados de Língua Portuguesa 

 

 
2.2.2 Objetivo Geral de Ciências  
Proporcionar a investigação de temas ou problemas científicos nos âmbitos social e 

ambiental, que envolvam o ser humano, os ambientes e seus componentes, para 

que o aluno seja capaz de investigar e 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 estudados 

• Descreve corretamente ambiente 

natural e ambiente construído, 

indicando como o ser humano se 

• Identificar e caracterizar elementos 

vivos e não vivos de diferentes 

ambientes estudados 

• Diferenciar ambiente natural de 

ambiente construído, a partir da 

investigação de como o ser humano 

se relaciona com tais ambientes e 
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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 

registro 

• Nomeia seres vivos, agrupando-os 

corretamente como animais, 

vegetais e decompositores, a partir 

do atributo forma de obtenção de 

energia 

• Descreve, justifica e demonstra 

apropriadamente atitudes de 

prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 

neles interfere 

• Buscar e selecionar informações 

sobre como se relacionam os seres 

vivos e os componentes dos 

ambientes, apresentando-as de 

diferentes formas 

• Classificar os seres vivos como 

animais, vegetais e decompositores, 

a partir do atributo forma de 

obtenção de energia, observando 

exemplos de cadeias alimentares 

• Descrever, justificar e demonstrar 

atitudes de prevenção, preservação 

e recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental 
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Conceitos hierarquizados de Ciências 

 

 

 

2.2.3 Objetivo Geral de Matemática  
 

Oportunizar contextos de aprendizagem em que o aluno desenvolva a percepção e 

a orientação espacial, explorando, descrevendo e registrando graficamente 

relações de posição, direção e sentido, estabeleça diferenças e semelhanças, 

identifique e represente formas tri e bidimensionais, construa o significado do 

número natural e resolva 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 da unidade de milhar, 

valendo-se da oralidade, da linguagem oral e de outros registros, incluindo os 

algoritmos da adição com reserva, da subtração com recurso e da multiplicação 

com multiplicador menor 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 e para localizar 

corretamente a posição, sentido e 

direção de objetos, descrevendo e 

registrando coerentemente 

localizações e percursos 

• 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 bi e 

tridimensionais corretamente 

• Compara, ordena de forma 

crescente e decrescente, compõe e 

decompõe corretamente números 

naturais, em especial da ordem de 

grandeza da unidade de milhar, 

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 da unidade 

de milhar, descrevendo seus 

diferentes usos no contexto social  

• Localizar-se espacial e 

temporalmente e localizar pessoas e 

objetos utilizando pontos de 

referência 

• Descrever oralmente e por escrito, 

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 quantidades que 

expressem grandezas até a 4ª 

ordem, inclusive, 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 

• Ler e compreender informações 

apresentadas em tabelas e gráficos 

• Construir tabelas simples e gráficos 

de barras (vertical e horizontal) a 
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• Coleta e organiza dados, 

construindo adequadamente 

registros para comunicar 

informações coletadas 

• Resolve de forma apropriada 

situações-problema que envolvam 

contagem com diferentes intervalos 

regulares (dois em dois, cinco em 

cinco, dez em dez, cem em cem) e 

medidas (tempo, comprimento, 

massa, sistema monetário), 

significados das operações e 

procedimentos de cálculo, bem 

como utilização dos algoritmos da 

adição com reserva, da subtração 

com recurso e da multiplicação com 

multiplicador  menor que dez  

 

partir de dados coletados 

• 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 
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2.2.4 Objetivo Geral de Geografia 

Proporcionar situações de aprendizagem que favoreçam ao aluno o 
reconhecimento da paisagem do bairro/localidade, a fim de que caracterize e 
diferencie, nos tempos passado e presente, relações econômicas, físicas e 
culturais da comunidade em que está inserido. 
 
 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Reconhece e representa 

adequadamente, de forma imagética 

e verbal, a paisagem 

bairro/localidade 

• Diferencia e descreve, gráfica e 

oralmente, as relações econômicas, 

físicas e culturais que configuram o 

bairro 

• 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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2.2.5 Objetivo Geral de História 

Oportunizar contextos de aprendizagem por meio dos quais o aluno reconheça 
elementos culturais do município, nos tempos passado e presente, caracterizando 
os diversos tipos de relações sociais, políticas e étnicas, a fim de diferenciar esses 
aspectos na comunidade, compreendendo criticamente a realidade em que vive e 
inserindo-se de forma mais consciente e participativa. 
  

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Reconhece os elementos 
culturais, nos tempos passado e 
presente, próprios do município 
em que vive 

• Reconhece os tipos de relações 
sociais, políticas e étnicas 
estabelecidas no contexto em 
que está inserido 

• Compreende criticamente a 
realidade em que vive 

• Relaciona-se com o grupo, 
adotando atitudes de respeito, de 
acordo com as regras sociais 

• Observar, comparar, localizar e 
reconhecer os aspectos culturais, 
nos tempos passado e presente, do 
município em que vive 

• Reconhecer as relações sociais, 
políticas e étnicas no contexto em 
que está inserido 

 

 

 

 

 

 

 
Conceitos hierarquizados de História 
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2.3 Macroplanejamento da Totalidade 3 

2.3.1 Objetivo Geral de Língua Portuguesa 

Promover situações de aprendizagem em que o aluno desenvolva a compreensão 

e interpretação de textos, ampliando estratégias 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 

• Compreende e interpreta textos de 

circulação social 

• Planeja suas produções orais e 

escritas, adequando-as às 

situações propostas 

• Produz textos com coerência, 

respeitando as principais 

convenções ortográficas 

• Utiliza linguagem não verbal como 

recurso para a produção de textos 

verbais 

• Reconhecer a função social da 

escrita 

• Ler, compreendendo e 

interpretando diferentes textos 

• Planejar e adequar suas produções 

a situações propostas 

• Produzir textos considerando as 

principais convenções ortográficas  

• Reconhecer e aplicar regras 

ortográficas 
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Conceitos hierarquizados de Língua Portuguesa 

 

 
2.3.2 Objetivo Geral de Ciências  

Proporcionar a investigação de temas ou problemas científicos nos âmbitos social e 

ambiental, que envolvam o ser humano, a saúde e os ambientes, bem como as 

tecnologias da atualidade, para que o aluno, reconhecendo-se como integrante da 

natureza, compreenda as transformações que nela ocorrem, seja capaz de 

estabelecer relações de causa e consequência, deduzindo que as ações implicam 

em mudanças no meio e interferem nas condições de saúde, e resolva situações 

do cotidiano, propondo soluções que pressuponham atitudes de prevenção, 

preservação e recuperação da saúde pessoal, interpessoal e ambiental. 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Reconhece e explica 

adequadamente a relação entre a 

natureza como um todo dinâmico e 

o ser humano como integrante e 

agente de transformações no mundo 

em que vive 

• Nomeia diferentes recursos naturais, 

descrevendo adequadamente a 

• Compreender a natureza como um 

todo dinâmico e o ser humano como 

integrante e agente de 

transformações no mundo em que 

vive 

• Identificar recursos naturais, 

reconhecendo a importância do uso 

racional dos mesmos  
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importância do uso racional dos 

mesmos 

• Indica e explica corretamente 

relações de causa e consequência, 

registrando de diferentes formas que 

as ações do ser humano implicam 

em mudanças no meio 

• Aponta e descreve corretamente as 

transformações que ocorrem na 

natureza, indicando que as ações 

interferem nas condições de saúde 

pessoal e ambiental 

• Indica corretamente fontes de 

energia utilizadas em máquinas e 

outros equipamentos, descrevendo 

as transformações que tais 

aparelhos realizam 

• Aponta corretamente implicações do 

uso de tecnologias no saneamento, 

na conservação de alimentos, na 

medicina, no lazer e no trabalho 

• Resolve adequadamente situações 

do cotidiano, demonstrando e 

propondo atitudes de preservação 

de um ambiente saudável   

• 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 

• Identificar fontes de energia 

utilizadas em máquinas e outros 

equipamentos, descrevendo as 

transformações que tais aparelhos 

realizam 

• Reconhecer as implicações do 

desenvolvimento e uso de 

tecnologias no saneamento, na 

conservação de alimentos, na 

medicina, no lazer e no trabalho 

• Resolver situações do cotidiano, 

demonstrando e propondo atitudes 

de prevenção, preservação e 

recuperação da saúde pessoal, 

interpessoal e ambiental   
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Conceitos hierarquizados de Ciências 

 

 

2.3.3 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, direções e 

sentidos, identifique características e represente figuras geométricas, percebendo 

diferenças, semelhanças e simetrias, construa o significado de fração e sua 

representação, interprete e produza escritas numéricas, também em tabelas e 

gráficos, de acordo com as regras do sistema decimal, em especial das ordens de 

grandeza dos milhares e dos milhões e resolva situações-problema envolvendo as 

quatro operações fundamentais com números naturais, incluindo os algoritmos da 

multiplicação e da divisão. 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Utiliza corretamente pontos de 

referência para descrever e 

representar graficamente a 

localização e a movimentação de 

• Orientar-se espacial e 

temporalmente e orientar utilizando 

pontos de referência 

• Descrever a posição de objetos no 
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pessoas e objetos no espaço, 

empregando terminologia adequada 

• Indica apropriadamente diferenças, 

semelhanças e simetrias entre 

objetos por meio de composição e 

decomposição, ampliações e 

reduções, identificando 

características, representando-as 

graficamente e construindo 

maquetes, desenhos, itinerários e 

plantas baixas 

• Compara e ordena de forma 

crescente e decrescente, compõe e 

decompõe corretamente números 

naturais, em especial das ordens de 

grandeza dos milhares e 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 

milhares e dos milhões, 

descrevendo seus diferentes usos 

no contexto social 

• Identifica e utiliza fração, 

reconhecendo seus diferentes usos 

no contexto social 

• Coleta e organiza dados, 

construindo adequadamente 

registros para comunicar 

espaço a partir da observação de 

maquetes, croquis, fotografias, 

gravuras, desenhos, guias do bairro 

e da cidade, mapas e globo 

terrestre, empregando a terminologia 

referente às noções de grandeza, 

posição, direção e sentido 

• Representar a posição de objetos no 

espaço através da construção de 

maquetes, desenhos, itinerários, 

plantas baixas 

• 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 

• Reconhecer que as frações com 

denominador 100 podem ser 

representadas como porcentagem  

• Resolver problemas envolvendo 

porcentagem 

• Ler, compreender e interpretar 

informações apresentadas em 

tabelas e gráficos 

• Construir tabelas e gráficos a partir 

de dados coletados  
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informações coletadas 

• Resolve de forma apropriada 

situações-problema que envolvam 

contagem com diferentes intervalos 

regulares e medidas (tempo,  

comprimento, massa, capacidade, 

superfície, sistema monetário), 

significados das operações e 

procedimentos de cálculo (mental, 

escrito, exato, aproximado), bem 

como utilização dos algoritmos das 

quatro operações fundamentais com 

números inteiros 

• Resolver situações-problema que 

envolvam contagem e medidas, 

significados das operações e 

procedimentos de cálculo (mental, 

escrito, exato, aproximado),  

utilizando algoritmos das quatro 

operações fundamentais 

 
Conceitos hierarquizados de Matemática 
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2.3.4 Objetivo Geral de Geografia 

Proporcionar situações de aprendizagem que favoreçam ao aluno o 

reconhecimento dos aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais em âmbito 

local, regional e estadual, a fim de que, por meio de observação, descrição, 

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

imagéticas, identifique estas relações em diferentes tempos e espaços. 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Reconhece e diferencia os 
aspectos sociais e culturais em 
âmbito local, regional e estadual 

• Identifica e descreve 
adequadamente as relações 
econômicas em âmbito local, 
regional e estadual 

• Identifica e descreve corretamente 
as relações de poder em diferentes 
tempos e espaços 

• Observar, reconhecer, comparar 
e identificar os aspectos culturais 
e sociais 

• Observar, reconhecer, comparar 
e identificar as relações 
econômicas 

• Localizar, localizar-se, observar, 
reconhecer e descrever os 
aspectos políticos em diferentes 
tempos e espaços 

 

Conceitos hierarquizados de Geografia 
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2.3.5 Objetivo Geral de História 
Proporcionar ao aluno diálogos entre o presente e o passado, oportunizando o 
reconhecimento dos aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais em âmbito 
local, regional e estadual, utilizando procedimentos básicos (observação, 
comparação, descrição, análise, interpretação de registro de fontes escritas e/ou 
imagéticas), a fim de que possa estabelecer relações em diferentes espaços e 
tempos, desenvolvendo o espírito investigativo e o interesse pelo debate de ideias. 
 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Identifica e descreve, de forma 

apropriada, os aspectos 

econômicos, políticos, sociais e 

culturais local, regional e estadual 

• Estabelece relações em diferentes 

tempos e espaços 

• Relaciona-se com o grupo 

adotando atitudes de respeito, 

favorecendo o espírito investigativo 

e valorizando o debate de ideias 

• Observar, comparar, reconhecer e 

descrever  os aspectos 

econômicos, políticos, sociais e 

culturais local, regional e estadual 

• Localizar e estabelecer relações 

em diferentes tempos e espaços 

• Interessar-se pelo debate de ideias 

e pela fundamentação de seus 

argumentos 

 

Conceitos hierarquizados de História         
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2.4 Macroplanejamento da Totalidade 4 

2.4.1 Objetivo Geral de Língua Portuguesa 

Oportunizar aos alunos situações de aprendizagem que pressuponham a leitura e a 
produção de textos relacionados à vida social e profissional (orais e escritos) em 
que predominem sequências narrativas, dialogais e descritivas, enfatizando 
relações de temporalidade, sequenciação, causalidade, comparação, 
caracterização, distinção e proporcionalidade, para que desenvolvam diferentes 
posturas interativas leitor/texto, incluindo a estética (literatura), e 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 

• Compreende, interpreta e produz, 

de forma coerente, textos 

relacionados à vida social e 

profissional (orais e escritos) em que 

predominem sequências narrativas, 

dialogais e descritivas, focalizando 

relações de temporalidade, 

sequenciação, causalidade, 

comparação, caracterização, 

distinção e proporcionalidade, em 

diferentes situações enunciativas, 

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 

relacionados à vida social e 

profissional (orais e escritos) em que 

predominem as sequências 

narrativas, dialogais e descritivas 

deve contemplar o desenvolvimento 

das seguintes habilidades: 

Ler e Ouvir 

• Ler e valorizar a leitura como fonte 

de informação e qualificação, 

utilizando-a como meio de acesso ao 

mundo social e do trabalho 

• Reconhecer gêneros pelos seus 

usos sociais, finalidades, assuntos, 

formatos 

• Observar a totalidade do texto, 

reconhecendo elementos verbais e 

não verbais como parte do mesmo 

• Identificar a intencionalidade dos 

textos 
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• Identificar os prováveis interlocutores 

de um texto 

• Compreender informações explícitas 

presentes nos textos 

• Identificar os efeitos de sentido 

produzidos no texto pelo uso 

intencional de palavras, expressões, 

recursos gráfico-visuais, pontuação  

• Inferir informações implícitas 

presentes nos textos 

• Inferir o sentido denotado de 

palavras ou expressões a partir do 

contexto ou selecionar a acepção 

mais adequada em verbete de 

dicionário 

• Identificar as marcas linguísticas que 

evidenciam o locutor e o interlocutor 

de um texto 

• Estabelecer relações de 

temporalidade, sequenciação, 

causalidade, comparação, 

caracterização, distinção e 

proporcionalidade na leitura do texto 

• Identificar e compreender as 

características estruturais da 

narração, do diálogo e da descrição 

• Organizar em sequência informações 

explícitas distribuídas ao longo do 

texto, considerando a ordem em que 

aparecem 
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• Analisar e compreender a 

intertextualidade presente nos textos 

• Interpretar informações, 

relacionando-as aos contextos de 

recepção e de produção 

• Associar temas ou assuntos de um 

texto ao conhecimento prévio ou de 

mundo 

• Valorizar a literatura como 

representação e manifestação 

cultural 

• Apreciar 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 

Escrever e Falar  

• Planejar a produção de textos, 

considerando a situação enunciativa 

• Produzir textos utilizando os 

mecanismos discursivos e 

linguístico-textuais de coesão e 

coerência, conforme gênero e 

propósitos do texto 

• Usar nas produções 

operadores/articuladores para 
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estabelecer relações de 

temporalidade, sequenciação, 

causalidade, comparação, 

caracterização, distinção e 

proporcionalidade 

• Utilizar nas produções o vocabulário 

adquirido nas práticas de leitura; 

• Produzir textos, respeitando 

ortografia, concordância, pontuação 

e legibilidade 

• Revisar o texto produzido em cada 

contexto enunciativo, avaliando-o e 

reformulando-o, se necessário 

• Conhecer e analisar criticamente os 

usos da língua como veículo de 

valores ou de preconceitos de 

classe, de credo, de gênero ou de 

etnia 

• Reduzir informações por meio de 

paráfrase, preservando a essência 

temática 
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Conceitos hierarquizados de Língua Portuguesa 
 

 

 

2.4.2 Objetivo Geral de Ciências 

Proporcionar situações de compreensão da natureza como um sistema dinâmico 

de relações de interdependência entre os componentes vivos e os recursos 

naturais; 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  valorize a vida em 

sua diversidade e a conservação dos ambientes.  

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Reconhece, de forma pertinente, a 

interdependência dos seres vivos 

com os recursos naturais 

• Adota atitudes coerentes 

• Classificar seres vivos e recursos 

naturais a partir       de observação 

de suas características 

• Identificar e compreender inter-
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relacionadas à valorização da vida 

em sua diversidade e à 

conservação dos ambientes nos 

contextos de sua comunidade 

• Aponta motivos coerentes e 

fundamentados sobre a extinção, 

adaptação e evolução de 

determinadas espécies 

• Constrói argumentações plausíveis 

no que se refere à preservação e 

recuperação da biodiversidade 

•  Reconhece e interpreta situações 

de equilíbrio e desequilíbrio 

ambiental, relacionando 

adequadamente a interferência do 

ser humano nessas situações 

• Situa biologicamente a espécie 

humana em relação às demais 

espécies animais 

• Utiliza adequadamente estratégias 

para a solução viável e eficaz de 

situações-problema  

• Elabora, de forma pertinente, 

relatos orais, escritos e outras 

formas de registros,considerando  

informações obtidas por meio de 

observação,    experimentação, 

textos  ou outras fontes 

relações dos seres do ecossistema e 

os recursos naturais  

• Apontar a importância da água nos 

ecossistemas para o equilíbrio do 

planeta e para a sobrevivência dos  

seres vivos 

• Reconhecer alterações da atmosfera 

(aquecimento global, destruição da 

camada de ozônio, chuva ácida) 

decorrentes da interferência do ser 

humano na natureza 

• Identificar e explicar causas e 

consequências da poluição da água, 

do ar e do solo 

• Compreender a relação entre as 

transformações do meio ambiente e 

as ações humanas 

• Relacionar condições de 

saneamento básico e serviços de 

saúde com prevenção e tratamento 

de doenças 

• Relacionar diferentes seres vivos ao 

ambiente que habitam, considerando 

características adaptativas 

• Compreender a diversidade e a 

interação dos seres vivos em 

diferentes ambientes  

• Compreender a sequência evolutiva 

dos seres vivos 

• Explicar causas e efeitos da extinção 
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de determinadas espécies 

• Selecionar, organizar, relacionar, 

interpretar e comunicar dados e 

informações representados de 

diferentes formas 

 
Conceitos hierarquizados de Ciências 
 

 
 

 

2.4.3 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 e estatístico, 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.  
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Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Utiliza adequadamente diferentes 

estratégias na 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 as operações 

fundamentais (soma, diferença, 

produto, quociente, potência e raiz) 

com números naturais 

• Usa, de forma apropriada e 

correta, cálculo mental, estimativa 

e arredondamento em situações 

práticas do dia a dia 

• Usa adequadamente instrumentos 

de medidas em situações do 

cotidiano e representação correta 

destas, utilizando as unidades de 

medida padrão 

• Usa corretamente gráficos e 

tabelas para representar conjunto 

de dados 

• Interage, de modo produtivo e 

cooperativo, com o grupo 

• Avalia coerentemente suas 

construções 

• Constituir significado de número 

natural a partir de seus diferentes 

usos no cotidiano 

• Compreender o significado de 

soma, diferença, produto, 

quociente, potência e raiz e aplicá-

los em variados contextos, 

reconhecendo e utilizando a 

inversibilidade das operações 

• Calcular utilizando estimativa, 

cálculo mental e realizar 

arredondamentos 

• Ler e escrever números decimais e 

frações, associando-os a medidas 

e reconhecendo a relação entre 

parte e todo (geométrica e 

numericamente) 

• Utilizar instrumentos de medida e 

representá-los com unidades de 

medida padrão em contextos 

diários 

• Ler e compreender gráficos e 

tabelas 

• Utilizar tabelas e gráficos de 

colunas e barras para apresentar 

um conjunto de dados 
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Conceitos hierarquizados de Matemática 
 

 
 

2.4.4 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 organização e estruturação 

do espaço brasileiro (Estado, poder  político, governo e cidadania), da formação e 

divisão territorial, da dinâmica demográfica e da modernização dos países, das 

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, respeitando  as diferenças e 

desenvolvendo o sentimento de pertencimento.  

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Identifica e reconhece 

corretamente diferentes tipos de 

paisagem, inter-relacionando-os 

com os fenômenos da natureza e a 

ação do homem na transformação 

da paisagem 

• Observar, reconhecer, identificar e 

inter-relacionar os aspectos da 

paisagem (clima, relevo, vegetação 

e hidrografia) 

• Identificar e compreender os 

fenômenos da natureza, 
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• Identifica, reconhece, representa o 

espaço, orientando-se e 

localizando-se, e compreende a 

cartografia 

• Reconhece e compreende noções 

de astronomia 

• Identifica, compara e compreende 

de forma correta a organização e a 

formação do espaço brasileiro 

• Compara e inter-relaciona 

corretamente a divisão territorial e 

a dinâmica demográfica 

• Estabelece relações de causa e 

consequência de forma adequada 

em relação às atividades 

econômicas,  de relações sociais e 

de cidadania 

distinguindo suas características 

• Distinguir paisagem natural de 

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 

espaço geográfico 

• Valorizar e respeitar a própria 

cultura e a cultura de outros grupos 

sociais, reconhecendo a sua  

importância   para a construção da 

cidadania 
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Conceitos hierarquizados de Geografia 

 
 

2.4.5 Objetivo Geral de História 

Oportunizar ao aluno situações de aprendizagem de forma 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, para que o aluno 

reconheça a evolução e o desenvolvimento  da humanidade e o legado dos povos 

antigos na constituição das sociedades atuais.  

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 

• Reconhecer e compreender 

noções de processo histórico 

• Identificar, reconhecer, 

compreender e inter-relacionar 

identidade e sujeito histórico 

• Identificar, compreender, localizar 

acontecimentos e eventos, 

localizando-se no tempo e no 
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da sociedade como um processo 

de transformação contínua 

• Identifica e compreende 

corretamente as relações de 

trabalho e a produção de cultura 

das civilizações 

• Identifica, compara e 
compreende o desenvolvimento 

da humanidade como um 

processo de contínua evolução 

• Identifica, compara e compreende 

a participação dos povos no 

processo histórico, reconhecendo 

o legado deixado pelos mesmos 

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 

• 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 da 

América e reconhecer suas 

características principais 

• Identificar, compreender e inter-

relacionar os fatores que 
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determinaram o fim da Pré-

História 

• Reconhecer, analisar e 

compreender as relações de 

trabalho a partir dos povos 

primitivos 

 
Conceitos hierarquizados de História 
 

 
 
 

2.4.6 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 presentes em situações da vida 

social e do mundo do trabalho, 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.  
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Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Compreende e produz 

coerentemente textos simples 

(orais e escritos), envolvendo 

apresentações, informações 

pessoais, instruções e descrições 

presentes em situações da vida 

social e do mundo de trabalho, 

empregando recursos linguísticos e 

lexicais adequados à finalidade de 

cada texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O trabalho em sala de aula com textos 

simples (orais e escritos) que focalizem 

apresentações, informações pessoais, 

instruções e descrições presentes em 

situações da vida social e do mundo do 

trabalho, 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, em diferentes situações 

enunciativas, grafando as palavras 

corretamente e empregando 

vocabulário e estruturas 

morfossintáticas estudadas 

• Falar, em diferentes situações 

enunciativas, observando 

pronúncia, tonicidade, entonação e 

o emprego do vocabulário e das 

estruturas estudadas 
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Conceitos hierarquizados de Língua Estrangeira 
 

 
 

2.4.7 Objetivo Geral de Arte 

Oportunizar situações de aprendizagem que envolvam os elementos formais e 
estruturantes  da linguagem visual, musical, teatral e da dança, explorando e 
experimentando várias técnicas, suportes e materiais de modo que o aluno 
compreenda, produza e aprimore esteticamente o seu fazer artístico, bi e 
tridimensional, relacionando-o, apreciando-o e contextualizando-o com o patrimônio 
artístico-cultural, considerando a realidade onde está inserido. 

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 

Linguagem Visual 

• Experimentar técnicas, suportes e 

materiais variados 

• Reconhecer, identificar, 

compreender e utilizar os 

elementos formais estruturantes da 

linguagem visual nas produções 
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• Relaciona, aprecia e contextualiza 

adequadamente a linguagem 

visual  da arte  e do patrimônio 

cultural correspondente 

• Interage e relaciona-se com o 

outro, com o fazer artístico de 

todos e com a arte 

Linguagem Musical 

• Relaciona, aprecia e contextualiza 

adequadamente a linguagem 

musical 

• Experimenta e explora 

coerentemente elementos, 

materiais e técnicas que a 

linguagem musical oferece 

• Compreende e produz 

adequadamente composições na 

linguagem musical 

• Interage e relaciona-se com o 

outro, com o fazer musical de 

todos e com a música  

Linguagem Teatral 

• Relaciona, aprecia e contextualiza 

adequadamente a linguagem 

teatral 

• Experimenta e explora 

coerentemente elementos, 

materiais e técnicas que a 

linguagem teatral oferece 

• Compreende e produz 

culturais apreciadas esteticamente 

• Contextualizar e apreciar 

manifestações e produções 

artísticas 

Linguagem Musical 

• Explorar elementos, materiais e 

técnicas na linguagem musical 

• Reconhecer, identificar, 

compreender e utilizar os 

elementos formais estruturantes da 

linguagem musical nas produções 

culturais apreciadas esteticamente 

• Contextualizar, apreciar e 

relacionar esteticamente 

manifestações e produções 

musicais 

Linguagem Teatral 

• Explorar elementos, materiais e 

técnicas na linguagem teatral 

• Reconhecer, identificar, 

compreender e utilizar os 

elementos formais estruturantes da 

linguagem teatral nas produções 

culturais apreciadas esteticamente 

• Contextualizar, apreciar e 

relacionar esteticamente 

manifestações e produções teatrais 

Linguagem da Dança 

• Observar e explorar elementos e 
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adequadamente composições na 

linguagem teatral 

• Interage e relaciona-se com o 

outro, com o fazer artístico de 

todos e com o teatro  

Linguagem da Dança 

• Relaciona, aprecia e contextualiza 

corretamente a dança 

• Experimenta e explora 

adequadamente técnicas de dança 

de diferentes culturas 

• Compreende e produz 

adequadamente composições com 

os elementos da dança 

• Interage e relaciona-se com o 

outro, com o fazer artístico de 

todos e com a dança  

técnicas da dança 

• Reconhecer, identificar, 

compreender e utilizar os 

elementos formais estruturantes da 

dança 

• Contextualizar, apreciar e 

relacionar esteticamente  

manifestações e produções de 

dança 

• Expressar, criar e recriar 

composições ritmadas 

 
Conceitos hierarquizados de Arte 
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2.4.8 Objetivo Geral de Educação Física 

Oportunizar a prática de diferentes modalidades esportivas, atividades rítmicas e 

expressivas e conhecimentos 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 sentimento, afeto e emoção, com possibilidades de promoção, 

recuperação e manutenção da saúde, bem como a melhoria das capacidades 

física, mental (cognitiva, emocional) e social, refletindo sobre as manifestações 

corporais e suas relações com o cotidiano (ética, estética, sociedade e mídia). 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações corporais de forma a 

poder estabelecer e superar 

algumas metas 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 

• Identifica relações entre as 

diferentes manifestações da cultura 

corporal do movimento com a 

melhoria da saúde, integração 

entre as pessoas e a prática de 

lazer 

• Prioriza os interesses da equipe, 

reconhecendo-se como parte 

integrante dela, respeitando o 

espaço e seus limites e do outro 

•  Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Arremessar a bola parado e em 

suspensão 

• Atacar e marcar de forma simples 

(individual) 

• Cabecear a bola  

• Chutar de diferentes distâncias  

• Conduzir a bola com o pé  

• Construir, memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Correr de diferentes formas e 

velocidades  

• Defender e atacar deslocando-se, 

ampliando e reduzindo espaços 

(jogo, esporte e luta) 
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• Demonstra, por meio do 

conhecimento sobre o corpo, a 

formação de hábitos de cuidado 

pessoal 

• Demonstra iniciativa para criar, 

organizar, transformar e adaptar 

regras na criação de jogos e 

atividades que deem prioridade à 

inclusão de todos 

• Desequilibrar o adversário (luta) 

• Desviar-se e esquivar-se do 

oponente (luta) 

• Dominar a bola  

• Driblar a bola com e sem 

deslocamento 

• Driblar com a bola (adversário) 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

• Executar movimentos combinados 

relacionados à ginástica localizada 

e laboral 

• Executar movimentos ritmados com 

e sem melodia 

• Fixar atenção (concentrar-se), 

observar, transferir e analisar o que 

for solicitado nas diferentes 

situações de aprendizagem 

• Golpear a bola (com a mão) 

• Lançar com e sem deslocamento  

• Localizar-se no tempo e no espaço 

de forma ofensiva e defensiva 

(modalidades esportivas) 

•  Manusear diferentes materiais 

• Observar e compreender as 

atitudes corporais 

• Opor-se em situação de ataque e 

defesa (luta) 
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•  Passar e receber a bola, ou outro 

material, em diferentes distâncias e 

direções, com e sem deslocamento 

• Proteger-se em situação de defesa 

(luta) 

• Reconhecer, reproduzir e criar 

diferentes ritmos 

• Representar, interpretar e 

dramatizar diferentes situações 

 
Conceitos hierarquizados de Educação Física 
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2.5 Macroplanejamento da Totalidade 5 

2.5.1 Objetivo Geral de Língua Portuguesa 

Proporcionar situações enunciativas de leitura e produção de textos relacionados à 

vida social e profissional (orais e escritos) que contemplem sequências injuntivas e 

explicativas, enfatizando relações de caracterização, enumeração, finalidade, 

causalidade, justificação e conclusão, a fim de que os alunos desenvolvam 

diferentes posturas interativas leitor/texto, incluindo a estética (literatura), e 

compreendam os propósitos dessas sequências,  produzindo-as por meio de 

diversos gêneros discursivos de uso social. 

 
Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Compreende, interpreta e produz 

coerentemente textos relacionados 

à vida social e profissional (orais e 

escritos) em que predominem 

sequências injuntivas e explicativas, 

focalizando relações de 

caracterização, enumeração, 

finalidade, causalidade, justificação 

e conclusão, reconhecendo a inter-

relação dessas com as demais 

sequências existentes, em 

diferentes situações de uso, 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 

relacionados à vida social e 

profissional (orais e escritos) em que 

predominem as sequências 

injuntivas e explicativas  deve 

contemplar o desenvolvimento das 

seguintes habilidades: 

Ler e Ouvir 

• Ler e valorizar a leitura como fonte 

de informação e qualificação, 

utilizando-a como meio de acesso ao 

mundo social e do trabalho 

• Reconhecer gêneros pelos seus 

usos sociais, finalidades, assuntos, 

formatos 

• Observar a totalidade do texto, 

reconhecendo elementos verbais e 

não verbais como parte do mesmo 
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• Identificar a intencionalidade dos 

textos 

• Identificar os prováveis interlocutores 

de um texto 

• Compreender informações explícitas 

presentes nos textos 

• Identificar os efeitos de sentido 

produzidos no texto pelo uso 

intencional de palavras, expressões, 

recursos gráfico-visuais, pontuação 

• Inferir informações implícitas 

presentes nos textos 

• Inferir o sentido denotado de 

palavras ou expressões a partir do 

contexto ou selecionar a acepção 

mais adequada em verbete de 

dicionário 

• Identificar as marcas linguísticas que 

evidenciam o locutor e o interlocutor 

de um texto 

• Estabelecer relações de 

caracterização, enumeração, 

finalidade, causalidade, justificação e 

conclusão na leitura do texto 

• Identificar e compreender as 

características estruturais da 

injunção e da explicação 

• Organizar em sequência informações 

explícitas distribuídas ao longo do 

texto, considerando a ordem em que 
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aparecem 

• Analisar e compreender a 

intertextualidade presente nos textos 

• Interpretar informações, 

relacionando-as aos contextos de 

recepção e de produção 

• Associar temas ou assuntos de um 

texto ao conhecimento prévio ou de 

mundo 

• Valorizar a literatura como 

representação e manifestação 

cultural 

• Apreciar 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 

Escrever e Falar  

• Planejar a produção de textos, 

considerando a situação enunciativa 

• Produzir textos utilizando os 

mecanismos discursivos e 

linguístico-textuais de coesão e 

coerência, conforme gênero e 

propósitos do texto 

• Usar nas produções 



Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul ‐ 4 

 

 
57 

operadores/articuladores para 

estabelecer relações de 

caracterização, enumeração, 

finalidade, causalidade, justificação e 

conclusão  

• Utilizar nas produções o vocabulário 

adquirido nas práticas de leitura 

• Produzir textos, respeitando 

ortografia, concordância, pontuação 

e legibilidade 

• Revisar o texto produzido em cada 

contexto enunciativo, avaliando-o e 

reformulando-o, se necessário 

• Conhecer e analisar criticamente os 

usos da língua como veículo de 

valores ou de preconceitos de 

classe, de credo, de gênero ou de 

etnia 

• Reduzir informações por meio de 

esquema e quadro comparativo, 

preservando a essência temática 
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Conceitos hierarquizados de Língua Portuguesa 
 

 

 

 

 

2.5.2 Objetivo Geral de Ciências 

Oportunizar a compreensão da estrutura e organização 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, 

as defesas do organismo, o reconhecimento da saúde como estado de equilíbrio 

dinâmico do corpo e suas relações com as patologias mais comuns, para que o 

aluno amplie seu conhecimento sobre corpo humano e adote atitudes de 

preservação e prevenção da sua saúde, participando de ações junto à comunidade, 

no sentido de melhorar a qualidade de vida. 
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 Critérios qualitativos de 
avaliação 

Habilidades a serem desenvolvidas 

• Compreende, de forma pertinente, 

a organização e a 

interdependência dos sistemas 

para o desenvolvimento dos 

processos vitais 

• Localiza, nomeia e reconhece 

corretamente as principais 

estruturas dos diferentes sistemas 

do corpo humano 

• Identifica corretamente distúrbios e 

doenças, 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 

• 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 

• Relaciona informações e 

conhecimentos disponíveis em 

situações concretas para construir 

argumentação consistente 

• Utiliza adequadamente estratégias 

• 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 

• Localizar, nomear e identificar a 

função de órgãos e sistemas do 

corpo humano 

• Reconhecer função/disfunção de 

órgãos e/ou sistemas do corpo 

humano, bem como formas de 

prevenção e tratamento de doenças 

a eles relacionados 

• Estabelecer relações de 

interdependência de saúde, 

alimentação equilibrada, hábitos de 

higiene, prática de atividades físicas 

e lazer 

•  Reconhecer a organização dos 

sistemas no corpo humano e 

identificar a célula como unidade 

básica de sua organização 
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para a solução viável e eficaz de 

situações-problema  

• Elabora, de forma pertinente, 

relatos orais e escritos, além de 

outras formas de registros, 

considerando informações obtidas 

por meio de observação, 

experimentação, textos ou outras 

fontes 

 
 
Conceitos hierarquizados de Ciências 
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2.5.3 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 

e estatístico, relacionados ao 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 

• Usa, de forma correta, técnicas 

operatórias na resolução viável e 

eficaz de situações-problema 

envolvendo números inteiros e 

racionais 

• Resolve corretamente situações-

problema que envolvam 

porcentagem e medidas 

• Utiliza corretamente relações de 

equivalência entre as unidades de 

medida padrão 

• Utiliza, de forma adequada, a 

linguagem algébrica na resolução 

de situações que envolvam termos 

desconhecidos 

• Usa corretamente gráficos e 

tabelas para representar conjunto 

de dados 

• 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 

• Interpretar e representar na forma 

percentual uma razão qualquer 

• Utilizar a linguagem algébrica para 

traduzir situações que envolvam 

termo desconhecido (equação de 

1º grau) 

• Utilizar tabelas e gráficos (colunas, 

linhas e setores) para apresentar 

um conjunto de dados 

• Resolver situações-problema, 

envolvendo as medidas padrão, os 

múltiplos e submúltiplos utilizados 

em situações do cotidiano 
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• Interage, de forma produtiva e 

cooperativa, com o grupo 

• Avalia coerentemente suas 

construções 

 

 
Conceitos hierarquizados de Matemática 

 
 

2.5.4 Objetivo Geral de Geografia 

Propiciar ao aluno situações de aprendizagem que envolvam a compreensão do 

espaço continental 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  e naturais 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 os diferentes 

• Localizar, identificar e 

compreender o espaço continental 
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espaços em seus  aspectos 

naturais e humanos, 

estabelecendo, de forma 

adequada, inter-relações sociais, 

políticas, econômicas, culturais  e 

religiosas, compreendendo as 

características do desenvolvimento 

e subdesenvolvimento como 

decorrentes  da disputa e 

exploração dos espaços 

em seus diferentes aspectos 

• Compreender o sistema 

socioeconômico capitalista e 

socialista, 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 

• 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 

• Identificar e compreender a 

formação do espaço mundial como 

resultado de processos naturais  

• Compreender que as descobertas 

científicas e os avanços 

tecnológicos promovem a 

transformação dos países positiva 

ou negativamente 

• Reconhecer a importância da 

pesquisa para a melhoria da 

comunidade local 

 



Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul ‐ 4 

 

 
64 

Conceitos hierarquizados de Geografia 

 
 

2.5.5 Objetivo Geral de História 

Promover situações de aprendizagem criando condições para que o aluno 
compreenda e reconheça que a organização social, política, econômica , religiosa  
e cultural das sociedades são fruto das relações, sejam elas sociais e/ou de poder 
que promovem transformações,  novas formas de organização do trabalho e  de 
ocupação dos territórios, para que se perceba sujeito do processo histórico e 
pertencente ao espaço que habita, reconhecendo que estas relações  refletem no 
desenvolvimento das nações. 
 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Compreende e inter-relaciona 

coerentemente os fatores sociais, 

políticos, econômicos  religiosos e 

culturais  das sociedades como 

sendo fruto das relações sociais 

e/ou de poder 

• Compreende e estabelece 

relações de causa e consequência, 

de forma pertinente, entre a 

• Compreender  fatores sociais, 

políticos, econômicos, religiosos e 

culturais  das sociedades 

• Relacionar, compreender e 

interpretar o processo de divisão do 

trabalho e sua nova organização 

• Compreender, localizar e inter-

relacionar os processos de 
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ocupação dos territórios e a forma 

de organização do trabalho 

• Identifica, compreende, analisa e 

inter-relaciona, de forma 

adequada, as relações sociais e de 

poder como promotoras de 

transformações no 

desenvolvimento das nações 

• Estabelece relações de causa e 

consequência, de forma coerente, 

reconhecendo-se como sujeito do 

processo histórico e pertencente 

ao espaço que habita 

ocupação dos territórios 

• Identificar, compreender e localizar 

no tempo e no espaço as lutas 

sociais e de poder 

• Identificar, compreender e inter-

relacionar as consequências das 

Revoluções no desenvolvimento 

das nações 

• Reconhecer e identificar a 

importância da participação como 

sujeito no processo histórico 

• Compreender e inter-relacionar as 

formas de  ocupação dos territórios 

com o desenvolvimento de 

pertencimento a uma nação 

 
Conceitos hierarquizados de História 
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2.5.6 Objetivo Geral de Língua Estrangeira 

Oportunizar aos alunos situações de aprendizagem na língua estrangeira, 

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

aptidões, rotinas e relatos presentes em situações da vida social e do mundo do 

trabalho, 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.  

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Compreende e produz 

adequadamente textos simples 

(orais e escritos) que envolvam 

preferências, aptidões, rotinas e 

relatos presentes em situações da 

vida social e do mundo do 

trabalho, 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 preferências, aptidões, 

rotinas e relatos presentes em 

situações da vida social e do 

mundo do trabalho, 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 

preferências, aptidões, rotinas e 

relatos 

• Escrever, em diferentes situações 

enunciativas, grafando as palavras 
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corretamente e aprimorando o 

emprego de vocabulário e 

estruturas morfossintáticas 

estudadas 

• Falar, em diferentes situações 

enunciativas, observando 

pronúncia, tonicidade, entonação e 

aprimorando o emprego do 

vocabulário e das estruturas 

estudadas 

 
Conceitos hierarquizados de Língua Estrangeira 
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2.5.7 Objetivo Geral de Arte 

Proporcionar situações de aprendizagem que envolvam os elementos formais e 
estruturantes da linguagem visual, musical, teatral e da dança  para que o aluno 
analise, compreenda, aprecie e produza, esteticamente e de forma significativa, 
composições, bi e tridimensionais, utilizando recursos tecnológicos, relacionando-
as e contextualizando-as com o patrimônio artístico-cultural, considerando a 
realidade onde está inserido. 
 

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  seu fazer artístico 

com o  patrimônio artístico-cultural  

• Utiliza adequadamente recursos 

tecnológicos nas suas 

composições artísticas 

• Respeita o seu fazer artístico, 

assim como o do outro 

Linguagem Musical 

• Reconhece e utiliza esteticamente 

os elementos estruturantes da 

linguagem musical 

• Compreende e produz 

adequadamente composições na 

linguagem musical 

Linguagem Visual 

• Compreender, contextualizar e 

apreciar esteticamente as 

composições na linguagem visual 

• Relacionar o seu fazer  com o 

patrimônio artístico-cultural 

• Produzir composições na 

linguagem visual, utilizando os 

elementos estruturantes 

trabalhados 

• Utilizar recursos tecnológicos  no 

seu fazer artístico 

Linguagem Musical 

• Compreender,  contextualizar e 

apreciar esteticamente 

manifestações e produções 

musicais 

• Produzir composições na 

linguagem musical, utilizando os 

elementos estruturantes 

trabalhados 

• Utilizar recursos tecnológicos no 
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• Relaciona, aprecia e contextualiza 

corretamente a linguagem musical 

do patrimônio artístico-cultural com 

o seu fazer 

• Utiliza adequadamente recursos 

tecnológicos nas suas 

composições artísticas 

• Interage e relaciona-se com o 

outro, com o fazer musical de 

todos e com a música  

Linguagem Teatral 

• Reconhece e utiliza esteticamente 

os elementos estruturantes da 

linguagem teatral 

• Relaciona, aprecia e contextualiza 

adequadamente a linguagem 

teatral 

• Utiliza adequadamente recursos 

tecnológicos nas suas 

composições artísticas 

• Compreende e produz 

adequadamente composições na 

linguagem teatral 

• Interage e relaciona-se com o 

outro, com o fazer teatral de todos 

e com o teatro  

Linguagem da Dança 

• Reconhece e utiliza esteticamente 

os elementos estruturantes da 

linguagem da dança 

seu fazer artístico 

• Relacionar esteticamente sua 

produção musical com o patrimônio 

artístico-cultural 

Linguagem Teatral 

• Reconhecer, identificar, 

compreender e utilizar os 

elementos formais estruturantes da 

linguagem teatral nas produções 

culturais apreciadas esteticamente 

• Contextualizar, apreciar e 

relacionar esteticamente 

manifestações e produções teatrais 

• Relacionar o seu fazer teatral com 

o patrimônio artístico-cultural  

• Produzir composições na 

linguagem teatral 

Linguagem da Dança 

• Observar e explorar elementos e 

técnicas da dança 

• Reconhecer, identificar, 

compreender e utilizar os 

elementos formais estruturantes da 

dança 

• Contextualizar, apreciar e 

relacionar esteticamente 

manifestações e produções de 

dança 

• Relacionar o patrimônio artístico- 
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• Relaciona, aprecia e contextualiza 

corretamente a dança 

• Compreende e produz 

adequadamente composições com 

os elementos da dança 

• Interage e relaciona-se com o 

outro, com o fazer artístico de 

todos e com a dança  

cultural com o seu fazer  

• Produzir composições ritmadas, 

utilizando os elementos 

estruturantes trabalhados 

 
Conceitos hierarquizados de Arte 
 

 

 

2.5.8 Objetivo Geral de Educação Física 

Oportunizar a prática de diferentes modalidades esportivas, atividades rítmicas e 

expressivas e conhecimentos 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 sentimento, afeto e emoção, com possibilidades 

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

capacidades física, mental (cognitiva, emocional) e social, valorizando, apreciando 

e desfrutando dos benefícios advindos da cultura corporal do movimento. 
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Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações corporais de forma a 

poder estabelecer e superar 

algumas metas 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 

• Identifica e valoriza as relações 

entre as diferentes manifestações 

da cultura corporal do movimento 

com a melhoria da saúde, 

integração entre as pessoas e a 

prática de lazer 

• Prioriza os interesses da equipe, 

reconhecendo-se como parte 

integrante dela, respeitando o 

espaço e seus limites e do outro 

• Demonstra, por meio do 

conhecimento sobre o corpo, a 

formação de hábitos de cuidado 

pessoal 

• Demonstra iniciativa para criar, 

organizar, transformar e adaptar 

regras na criação de jogos e 

atividades que deem prioridade à 

inclusão de todos 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Arremessar com e sem 

deslocamento e em suspensão 

• Bloquear individualmente 

• Cabecear a bola  

• Chutar de diferentes modos e em 

diferentes distâncias 

• 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 de diferentes formas e 

velocidades  

•  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 a bola com o pé de 
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diferentes formas 

• Driblar a bola com e sem 

deslocamento  

• Driblar com a bola (adversário) 

• Equilibrar-se nas diferentes 

posições corporais 

•  Executar movimentos combinados 

relacionados à ginástica localizada 

e laboral 

• 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 aprendizagem 

• 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 

• Opor-se em situação de ataque e 

defesa (luta) 

• Passar a bola de cabeceio 

• Passar e receber a bola, ou outro 

material, em diferentes distâncias, 
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direções, esforços e modos, com e 

sem deslocamento 

• Passar, recepcionar, cortar, 

bloquear, 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 

 
Conceitos hierarquizados de Educação Física 
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2.6 Macroplanejamento da Totalidade 6 

2.6.1 Objetivo Geral de Língua Portuguesa 

Promover a leitura e a produção de textos relacionados à vida social e profissional 
(orais e escritos) em que prevaleçam sequências argumentativas, enfatizando 
relações de exemplificação, hipotetização, concessão, oposição, justificação, 
causalidade, condicionalidade, conformidade e conclusão, para que os educandos 
desenvolvam diferentes posturas interativas leitor/texto, incluindo a estética 
(literatura), e compreendam as finalidades enunciativas dessas sequências, 
empregando-as em diferentes contextos por meio de diversos gêneros discursivos 
em circulação nas áreas de atividade humana. 
 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Compreende, interpreta e produz 

coerentemente textos relacionados 

à vida social e profissional (orais e 

escritos) em que predominem 

sequências argumentativas, 

focalizando relações de 

exemplificação, hipotetização, 

concessão, oposição, justificação, 

causalidade, condicionalidade, 

conformidade e conclusão, 

reconhecendo a inter-relação 

dessas com as demais sequências 

existentes, 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 

relacionados à vida social e 

profissional (orais e escritos) em que 

predominem as sequências 

argumentativas deve contemplar o 

desenvolvimento das seguintes 

habilidades: 

Ler e Ouvir 

• Ler e valorizar a leitura como fonte 

de informação e qualificação, 

utilizando-a como meio de acesso ao 

mundo social e do trabalho 

• Reconhecer gêneros pelos seus 

usos sociais, finalidades, assuntos, 

formatos  

• Observar a totalidade do texto, 

reconhecendo elementos verbais e 

não verbais como parte do mesmo 

• Identificar a intencionalidade dos 
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textos 

• Identificar os prováveis interlocutores 

de um texto 

• Compreender informações explícitas 

presentes nos textos 

• Identificar os efeitos de sentido 

produzidos no texto pelo uso 

intencional de palavras, expressões, 

recursos gráfico-visuais, pontuação 

• Inferir informações implícitas 

presentes nos textos 

• Inferir o sentido denotado de 

palavras ou expressões a partir do 

contexto ou selecionar a acepção 

mais adequada em verbete de 

dicionário 

• Identificar as marcas linguísticas que 

evidenciam o locutor e o interlocutor 

de um texto 

• Estabelecer relações de 

exemplificação, hipotetização, 

concessão, oposição, justificação, 

causalidade, condicionalidade, 

conformidade e conclusão na leitura 

do texto 

• Identificar e compreender as 

características estruturais da 

argumentação 

• Organizar em sequência informações 

explícitas distribuídas ao longo do 
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texto, considerando a ordem em que 

aparecem 

• Analisar e compreender a 

intertextualidade presente nos textos 

• Interpretar informações, 

relacionando-as aos contextos de 

recepção e de produção 

• Associar temas ou assuntos de um 

texto ao conhecimento prévio ou de 

mundo 

• Valorizar a literatura como 

representação e manifestação 

cultural 

• Apreciar 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 

Escrever e Falar  

• Planejar a produção de textos, 

considerando a situação enunciativa 

• Produzir textos utilizando os 

mecanismos discursivos e 

linguístico-textuais de coesão e 

coerência, conforme gênero e 

propósitos do texto 
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• Usar nas produções 

operadores/articuladores para 

estabelecer relações de 

exemplificação, hipotetização, 

concessão, oposição, justificação, 

causalidade, condicionalidade, 

conformidade e conclusão 

• Utilizar nas produções o vocabulário 

adquirido nas práticas de leitura 

• Produzir textos, respeitando 

ortografia, concordância, pontuação 

e legibilidade 

• Revisar o texto produzido em cada 

contexto enunciativo, avaliando-o e 

reformulando-o, se necessário 

• Usar os conhecimentos adquiridos 

por meio da prática de reflexão 

sobre a língua para expandir as 

possibilidades de uso da linguagem 

e a capacidade de análise crítica 

• Conhecer e analisar criticamente os 

usos da língua como veículo de 

valores ou de preconceitos de 

classe, de credo, de gênero ou de 

etnia 

• Reduzir informações por meio de 

resumo, preservando a essência 

temática 
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Conceitos hierarquizados de Língua Portuguesa 

 
 

2.6.2 Objetivo Geral de Ciências 

Proporcionar, a partir do contexto diário, a ampliação das noções de matéria e 

energia, suas transformações, bem como implicações sociais e ambientais 

decorrentes do desenvolvimento tecnológico e científico, a fim de que o aluno 

adote atitudes adequadas em relação ao uso de materiais e recursos energéticos e 

identifique causas e consequências da tecnologia 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 

• Reconhece, de forma pertinente, a 

diversidade de materiais da 

natureza e identifica corretamente 

as principais propriedades  

• Relacionar transferência de energia 

e ciclo de matéria a diferentes 

processos (alimentação, 

fotossíntese, respiração e 
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• Identifica e analisa coerentemente 

o uso de materiais e recursos 

energéticos necessários às 

atividades humanas, considerando 

o desenvolvimento sustentável 

• Identifica, de forma adequada, 

características dos estados físicos 

da matéria e fatores que provocam 

mudança de estado físico 

• Reconhece, de forma apropriada, a 

importância de fatores ambientais 

para a realização de atividades do 

cotidiano 

•  Avalia, de forma pertinente, 

implicações sociais e ambientais 

do desenvolvimento tecnológico e 

científico 

• Utiliza adequadamente estratégias 

para a solução viável e eficaz das 

situações-problema sobre 

movimento dos corpos 

• Relaciona coerentemente 

informações e conhecimentos 

disponíveis em situações concretas 

para construir argumentação 

consistente 

decomposição) 

• Identificar processos e substâncias 

utilizados na produção e 

conservação dos alimentos e em 

outros produtos de uso comum, 

avaliando riscos e benefícios neles 

envolvidos 

• Reconhecer a importância de 

fatores ambientais (luz, ondas, 

calor, som, eletricidade e 

magnetismo) para o 

desenvolvimento de atividades do 

cotidiano do ser humano 

• Descrever a interferência do 

homem na produção de energia, de 

novos materiais e de resíduos, 

relatando impactos e implicações 

no meio ambiente 

• Identificar a força gravitacional 

como força de atração entre os 

corpos do Universo 

• Diferenciar a condição de 

movimento ou de repouso de um 

corpo em relação a um referencial  

• Resolver problemas sobre 

movimento de corpos 

• Selecionar, organizar, relacionar, 

interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas 

• Reconhecer argumentos pró ou 

contra o uso de determinadas 
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tecnologias para solução de 

necessidades humanas 

relacionadas à saúde, moradia, 

transporte, agricultura e outras 

atividades 

 
Conceitos hierarquizados de Ciências 
 

 
 

2.6.3 Objetivo Geral de Matemática 

Oportunizar situações de aprendizagem para que o aluno amplie e 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. 
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Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Usa corretamente técnicas 

operatórias na resolução viável e 

eficaz de situações-problema 

envolvendo números reais 

• Utiliza, de forma adequada, 

diferentes estratégias na resolução 

de problemas envolvendo números 

reais 

• Calcula corretamente potência e 

raiz quadrada 

• Resolve, de forma correta, 

situações-problema que envolvam 

técnicas de contagem e 

probabilidade 

• Reconhece corretamente as 

principais figuras e sólidos 

geométricos 

• Representa, de modo correto, 

objetos bidimensionais e 

tridimensionais 

• Estabelece corretamente relações 

de dependência entre grandezas e 

representa adequadamente essas 

relações por meio da linguagem 

matemática 

• Interage, de forma produtiva e 

cooperativa, com o grupo 

• Avalia coerentemente suas 

construções 

• Calcular potências de números  

reais, associando-os a situações 

que representam multiplicação de 

fatores iguais e suas propriedades 

• Calcular a raiz quadrada de 

números quadrados perfeitos como 

operação inversa da potenciação 

• Reconhecer figuras geométricas e 

sólidos geométricos do contexto 

diário, identificando seus elementos

• Representar objetos bi e 

tridimensionais 

• Calcular perímetro, área e volume, 

estabelecendo relações de 

equivalência entre grandezas de 

mesma espécie 

• Relacionar dados e apresentá-los 

por meio de gráficos e tabelas 

• Compreender as relações de 

dependência entre grandezas e 

representá-las por meio de 

linguagem matemática 
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Conceitos hierarquizados de Matemática 
 

 
 
 

2.6.4 Objetivo Geral de Geografia 

Disponibilizar ao aluno situações de aprendizagem que envolvam a configuração 
do espaço geográfico mundial , apontando os aspectos naturais (clima, relevo, 
vegetação e hidrografia) e humanos (econômicos, políticos, sociais, religiosos), os 
conflitos do séculos  XIX e  XX, a globalização e os conflitos do século XXI 
(religiosos, étnico-nacionalistas), 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-relaciona adequadamente as 

disputas por mercados 

• 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 



Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul ‐ 4 

 

 
83 

internacionais 

• Compara adequadamente os 

conflitos dos séculos XIX, XX e XXI

• Identifica e compreende a nova 

ordem mundial como geradora das 

disputas de mercado e aumento 

das desigualdades 

• Reconhece e compreende a 

influência da nova ordem mundial 

na economia dos países e na 

formação de blocos econômicos 

séculos XIX, XX e XXI, opinando 
sobre eles 

• Reconhecer, analisar, inter-
relacionar e compreender as 
relações entre a nova ordem 
mundial: disputas de mercado, 
expansão de empresas 
multinacionais e aumento das 
desigualdades sociais 

• Relacionar, compreender e 
interpretar a influência do 
desenvolvimento econômico dos 
países 

• Identificar e reconhecer a formação 

dos blocos econômicos 

 
Conceitos hierarquizados de Geografia 
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2.6.5 Objetivo Geral de História 

Proporcionar aos alunos situações de aprendizagem envolvendo a compreensão 

das relações sociais e de poder ocorridas nos séculos XIX, XX e início do século 

XXI, nos espaços nacional e mundial, inter-relacionando à 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 que se 

estabelecem entre as nações são 

fruto do processo de globalização 

• Identifica, compara e compreende, 

de forma correta, que as relações 

sociais e de poder promovem as 

transformações na sociedade 

• Localiza e compreende, de forma 

adequada, os conflitos ocorridos 

nos séculos XIX, XX e XXI 

• Identifica e compara, de forma 

correta, a interdependência das 

nações e compreende-as como um 

processo sistêmico 

• Identificar, compreender e inter-

relacionar as lutas pelo poder no 

Brasil 

• Localizar, compreender, inter-

relacionar e identificar os ciclos 

econômicos brasileiros 

• Compreender, inter-relacionar e 

interpretar as lutas populares no 

Brasil 

• Localizar, compreender, inter-

relacionar e identificar os conflitos 

mundiais do século XX 

• Compreender e inter-relacionar 

populismo e militarismo 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 
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• 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 

 
 

2.6.6 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 aspirações, previsões e opiniões referentes 

à vida social e ao mundo do trabalho, a fim de proporcionar o acesso à nova cultura 
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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. 

 
Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Compreende e produz 

coerentemente textos de diferentes 

complexidades (orais e escritos) 

que envolvam aspirações, 

previsões e opiniões referentes à 

vida social e ao mundo do 

trabalho, observando e utilizando 

recursos linguísticos e lexicais 

adequados à finalidade de cada 

texto  

O trabalho em sala de aula com 

textos de diferentes 

complexidades (orais e escritos), 

enfatizando aspirações, previsões 

e opiniões referentes à vida social 

e ao mundo do trabalho, 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 

aspirações, previsões e opiniões 

• Escrever, em diferentes situações 

enunciativas, grafando as 

palavras corretamente, 

empregando vocabulário, 

estruturas morfossintáticas e 

textuais 

• Falar, em diferentes situações 
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enunciativas, observando 

pronúncia, tonicidade, entonação, 

ritmo e empregando vocabulário 

e estruturas morfossintáticas e 

textuais 

 
Conceitos hierarquizados de Língua Estrangeira 

 
 

2.6.7 Objetivo Geral de Arte 

Promover situações de aprendizagem que envolvam os elementos formais 

estruturantes da linguagem visual,  musical, teatral e da dança de modo que o 

aluno analise, compreenda, interprete, aprecie e produza esteticamente 

composições, realizando articulações com o patrimônio artístico-cultural, agindo no 

sentido de colaborar para a transformação social por meio da arte,  ampliando seu 

conhecimento . 
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Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

Linguagem Visual 

• Utiliza esteticamente elementos 

fundamentais trabalhados 

• Aprecia, analisa e compreende, com 

clareza, manifestações e produções  

da  linguagem visual  

• Interpreta e produz adequadamente 

composições segundo critérios pré-

estabelecidos 

• Interage e relaciona-se com o outro, 

com o fazer artístico de todos e com 

a arte  

Linguagem Musical 

• Reconhece e utiliza esteticamente 

os elementos estruturantes da 

linguagem musical 

• Compreende, interpreta e produz 

adequadamente composições na 

linguagem musical 

• Relaciona, aprecia, contextualiza e 

analisa corretamente o seu fazer 

com a linguagem musical do 

patrimônio artístico-cultural  

• Interage e relaciona-se com o outro, 

com o fazer musical de todos e com 

a música  

Linguagem Teatral 

Linguagem Visual 

• Analisar, compreender e interpretar 

composições na linguagem visual 

• Relacionar, contextualizar e apreciar 

esteticamente a arte com as 

produções artísticas próprias e locais

• Articular com o patrimônio artístico-

cultural, ampliando seu 

conhecimento  

• Criar composições na linguagem 

visual, utilizando  os elementos 

estruturantes trabalhados 

Linguagem Musical 

• Compreender, contextualizar, 

apreciar e analisar esteticamente 

manifestações e produções musicais 

• Articular o seu fazer com o 

patrimônio artístico- cultural  

• Produzir composições na linguagem 

musical, utilizando os elementos 

estruturantes trabalhados 

Linguagem Teatral 

• Reconhecer e identificar os 

elementos formais estruturantes da 

linguagem teatral nas produções 

culturais apreciadas 

• Compreender, contextualizar, 
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• Reconhece e utiliza esteticamente 

os elementos estruturantes da 

linguagem teatral 

• Relaciona, aprecia e contextualiza 

adequadamente a linguagem teatral 

• Compreende, interpreta, analisa e 

produz adequadamente 

composições na linguagem teatral 

• Interage e relaciona-se com o outro, 

com o fazer teatral de todos e com o 

teatro  

Linguagem da Dança 

• Reconhece e utiliza esteticamente 

os elementos estruturantes da 

linguagem da dança 

• Relaciona, aprecia e contextualiza 

corretamente a dança 

• Compreende, analisa e produz 

adequadamente composições com 

os elementos da dança 

• Interage e relaciona-se com o outro, 

com o fazer artístico de todos e com 

a dança  

apreciar e analisar esteticamente 

manifestações e produções teatrais 

• Relacionar o seu fazer artístico com 

o patrimônio artístico-cultural  

• Produzir composições na linguagem 

teatral 

Linguagem da Dança 

• Reconhecer, identificar, 

compreender e utilizar os elementos 

formais estruturantes da dança 

• Contextualizar, apreciar e analisar 

esteticamente manifestações e 

produções de dança 

• Relacionar o seu fazer com o 

patrimônio artístico-cultural  

• Produzir composições ritmadas, 

utilizando os elementos 

estruturantes trabalhados 
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Conceitos hierarquizados de Arte 
 

 
 

2.6.8 Objetivo Geral de Educação Física 

Oportunizar a prática de diferentes modalidades esportivas, atividades rítmicas e 

expressivas e conhecimentos 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 sentimento, afeto e emoção, com possibilidades 

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

capacidades física, mental (cognitiva, emocional) e social, compreendendo a 

importância da cultura corporal do movimento como fato histórico contextualizado 

nas diversas culturas. 

Critérios qualitativos de avaliação Habilidades a serem desenvolvidas 

• Demonstra suas possibilidades e 

limitações corporais de forma a 

poder estabelecer e superar 

algumas metas no contexto da 

• Alongar os diferentes segmentos 

corporais em diferentes planos e 

níveis, aumentando a amplitude 

• Arremessar com e sem 
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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 

• Identifica, valoriza e amplia as 

relações entre as diferentes 

manifestações da cultura corporal 

do movimento com a melhoria da 

saúde, integração entre as 

pessoas e a prática de lazer 

• Prioriza os interesses da equipe, 

reconhecendo-se como parte 

integrante dela, respeitando o 

espaço e seus limites e do outro 

• Demonstra, por meio do 

conhecimento sobre o corpo, a 

formação de hábitos de cuidado 

pessoal 

•  Demonstra iniciativa para criar, 

organizar, transformar e adaptar 

regras na criação de jogos e 

atividades que deem prioridade à 

inclusão de todos 

deslocamento, com giro ou em 

suspensão (com salto) e em alvos 

pré-definidos 

• Bloquear individual ou em dupla 

• Cabecear a bola em alvos pré-

definidos 

• Chutar a bola em alvos pré-

definidos 

• Conduzir a bola com o pé, 

desmarcando-se do adversário 

• Construir, memorizar e reproduzir 

coreografias 

• Contra-atacar (tática ofensiva e 

defensiva) 

• Contrair e relaxar os diferentes 

segmentos corporais 

• Correr de diferentes formas e 

velocidades 

• Desequilibrar o adversário (luta) 

• Desviar-se e esquivar-se do 

oponente (luta) 

• Dominar, driblar 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 

• Executar movimentos combinados 

relacionados à ginástica localizada 

e laboral 

• 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 

aprendizagem 

• Golpear/cortar com deslocamento e 

suspensão (com salto) 

• Localizar-se no tempo e no espaço 

de forma ofensiva e defensiva 

(modalidades esportivas) 

• Observar, analisar e compreender 

as atitudes corporais 

• Opor-se em situação de ataque e 

defesa (luta) 

• Passar e receber a bola de 

cabeceio 
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• Passar e receber a bola, ou outro 

material, em diferentes distâncias, 

direções, esforços e modos, com e 

sem deslocamento e em 

suspensão 

• Passar, recepcionar, cortar e 

bloquear, 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 

 
Conceitos hierarquizados de Educação Física 

 



Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul ‐ 4 

 

 
94 

OBRAS CONSULTADAS 

ADAM, Jean-Michel. A lingüística textual: introdução à análise textual dos 
discursos. São Paulo: Cortez, 2008. 

ALLIENDE, Felipe. Leitura: teoria, avaliação e desenvolvimento. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. 

ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2005. 

_______ Aula de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola Editorial, 
2003. 

ARSLAN, Luciana Mourão. Ensino de arte. São Paulo: Thomson Learning, 2006. 

AZEVEDO, T. M.; ROWELL, Vania Morales. Competências e habilidades no 
processo de aprendizagem. Caxias do Sul, 2009a. 67 slides, color, 25,4 cm x 19,05 
cm.  

______. Planejamento e avaliação no processo de aprendizagem. Caxias do Sul, 
2009b. 41 slides, color., 25,4 cm x 19,05 cm. 

AZEVEDO, Tânia Maris. Em busca do sentido do discurso. Caxias do Sul: Educs, 
2006. 

BALTAR, Marcos. Competência discursiva e gêneros textuais: uma experiência 
com o jornal de sala de aula. Caxias do Sul, RS: Educs, 2004. 

BARBOSA, Ana Mae. A Imagem no Ensino da Arte. São Paulo, Porto Alegre: 
Perspectiva/Iochpe, 1991. 

BEYER, Esther: KEBACH, Patrícia. Pedagogia da música: experiências de 
apreciação musical. Porto Alegre: Mediação, 2009. 

BOZ, Claudia Gaerther. Positivo: Educação Física. Ensino Fundamental. Curitiba: 
Editora Posigraf, 2007. 

BRASIL, Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003. Estabelece a obrigatoriedade da 
inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino da temática História e Cultura Afro-
Brasileira. 

BRASIL, Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Estabelece a obrigatoriedade da 
inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino da temática História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena. 

BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: Geografia. 5ª 
a 8ª séries. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: História. 5ª a 
8ª séries. Brasília: MEC/SEF,1998. 



Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul ‐ 4 

 

 
95 

BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais. 1ª a 4ª séries: Língua Portuguesa. 
Brasília: MEC/SEF, 1997.  
 
BRASIL. Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da 
criança de seis anos de idade / organização Jeanete Beauchamp, Sandra Denise 
Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. Brasília: MEC/SEB, 2007. 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte. Brasília: MEC/SEF, 1996. 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: ciências naturais – primeiro e 
segundo ciclos do ensino fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: matemática – primeiro e segundo 
ciclos do ensino fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 
1998. 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física. Brasília: 
MEC/SEF, 1997. 

BRASIL. Educação para Jovens e Adultos: Ensino Fundamental - Primeiro 
Segmento. São Paulo: Ação Educativa: Brasília: MEC, 2001. 

BRASIL. Educação de Jovens e Adultos: Ensino Fundamental - Segundo 
Segmento. São Paulo: Ação Educativa: Brasília: MEC, 2002. 

BRONCKART, Jean Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um 
interacionismo sócio-discursivo. São Paulo: Educ, 1999. 

CALLAI, Helena C. Estudar o lugar para compreender o mundo. In: 
CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos (Org.). Ensino de Geografia - Práticas de 
textualizações no cotidiano. 3ª ed. Porto Alegre: Mediação, 2003. 

CARRETERO, Mari. Construir e ensinar, as ciências sociais e a história. Porto 
Alegre: Artmed, 1997. 

CEREJA, William Roberto. Texto e interação: uma proposta de produção textual a 
partir de gêneros e projetos. São Paulo: Atual, 2005. 

CHARAUDEAU, Patrick. Linguagem e discurso: modos de organização. São Paulo: 
Contexto, 2009. 

COLL, César e TEBEROSKY, Ana. Aprendendo Português, conteúdos essenciais 
para o ensino fundamental de 1ª a 4ª série. São Paulo: Editora Ática, 2000. 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Caderno normativo I: 2002 a 
2007/Conselho Municipal de Educação. Caxias do Sul, RS: Lorigraf, 2008. 

COX, Maureen. Desenho da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: Da teoria à prática. Campinas, SP: 



Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul ‐ 4 

 

 
96 

Papirus, 1996. 

DAU, Heloísa. Um pouco do mundo cabe em suas mãos. Porto Alegre: UFRGS, 
2003. 

DELLORS, Jacques (Org.) Educação: um tesouro a descobrir. 6ª ed. São Paulo: 
Cortez; Brasília, DF: MEC: UNESCO, 2001.  

DIONISIO, Angela Paiva (Org.) Tecendo textos, construindo experiências. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2007. 

FERREIRA, Aurora. A criança e a arte: o dia a dia na sala de aula. Rio de Janeiro: 
Wak Ed, 2005. 

FLOR, Ivan et ali. Manual da Educação Física. Madrid- Espana: Editora Cultural. 
2007. 

FONTANA, Niura Maria. Práticas de linguagem: gêneros discursivos e interação. 
Caxias do Sul, RS: Educs, 2009. 

GALLAHUE, David L. Compreendendo o Desenvolvimento Motor: bebês, crianças, 
adolescentes e adultos. 3ª ed. São Paulo: Editora Phorte, 2005. 

HERNÁNDEZ, F. Cultura Visual: mudança educativa e projeto de trabalho. Porto 
Alegre: Artmed, 2000. 

IAVELBERG, Rosa. Para gostar de aprender arte: sala de aula e formação de 
professores. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

KARNAL, Leandro (org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 
São Paulo: Contexto, 2003. 

KOCH, Ingedore Villaça. Argumentação e linguagem. 12ª ed. São Paulo: Cortez, 
2009. 

_______. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 
2009. 

_______. As tramas do texto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 

_______. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3ª ed. São Paulo: Contexto, 
2009. 

KREBS, R. J. Considerações Organizacionais para a Educação Física nas séries 
iniciais do ensino fundamental. Santa Cruz do Sul: Cinergis, UNISC, v. 1, n.1, p. 19-
38, jan/jun. 2000   

LEGOFF, Jacques, História e Memória. Campinas: Unicamp, 1996. 

MARTINS, Mirian Celeste Ferreira Dias. Didática do ensino da arte: a língua do 
mundo: poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998. 

MORETTO, Vasco Pedro. Planejamento: planejando a educação para o 



Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul ‐ 4 

 

 
97 

desenvolvimento de competências. 3ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

MORIN, Edgar. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 4ª 
ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

______. Os sete saberes necessários à Educação do Futuro.  9ª ed. São Paulo: 
Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2004. 

NASCIMENTO, Elvira Lopes (Org.) Gêneros textuais: da didática das línguas aos 
objetos de ensino. São Carlos: Claraluz, 2009. 

PARREIRA, Lilian Cristine Ribeiro. Alfabeletrando: edição do professor. São Paulo: 
Editora Mucédula, 2000. 

PERELMAN, Chaïm. Tratado da argumentação. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 2000. 

______. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes Médicas 
Sul, 1999. 

PILLAR, Analice Dutra (org.). A educação do olhar no ensino das artes. Porto 
Alegre: Mediação, 1999. 

PINSKY, Jaime (org.). O ensino de história e a criação do fato. São Paulo: 
Contexto, 1987. 

PLANO DE ESTUDO/CONER SECCIONAL DE CAXIAS DO SUL 

POZO, J. I. Aprendizes e mestres. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

______. A solução de problemas. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

Preâmbulo da Declaração das Nações Unidas. 4ª ed. São Paulo: Universidade 
Espiritual Mundial Brahma Kumaris, 2000. 

PRÓ-LETRAMENTO: Programa de Formação Continuada de Professores dos 
Anos/ Séries Iniciais do Ensino Fundamental: alfabetização e linguagem – ed. ver. 
e ampl. Incluindo SAEB/Prova Brasil matriz de referência. Brasília: MEC/SEB, 
2008.364 p. 

REGO, Nelson; SUERTEGARAY, Dirce; HEIDRICH, Álvaro (Orgs.). Geografia e 
educação- geração de ambiências. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2001. 

RODRIGUEZ, Catalina Gonzalez. Educação Física Infantil: motricidade de 1 a 6 
anos. São Paulo: Phorte Editora, 2005. 

ROSSI, Maria Helena Wagner. A compreensão das imagens na arte; In Arte & 
Educação em revista. Ano 1, nº 1. Porto Alegre: Rede Arte na Escola/ Pólo 
UFRGS, 1995. 



Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul ‐ 4 

 

 
98 

SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência 
universal. São Paulo: Record, 2000. 

SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. 
Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004. 

STERNBERG, Robert. Psicologia Cognitiva. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

TOLEDO, Marília. Didática de Matemática: como dois e dois: a construção da 
matemática. São Paulo: FTD, 1997.  

VARGAS, Lisete Arnizaut Machado de. Escola em dança: movimento, expressão e 
arte. Porto Alegre: Mediação, 2007. 

VYGOTSKI, Lev S. Pensamento e linguagem. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1989. 

Sites visitados: 

Arte na Escola: http://www.artenaescola.org.br. 

Arte na Escola: http://www.revistaescola.abril.com.br 

 


