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INTEGRANDO SABERES 

 

Ao aproximar diferentes saberes, 

pressupõe-se, primeiramente o querer, da ordem 

do desejo, do afeto. Acolher ultrapassa o tolerar, 

que circunscreve, rotula e cria um estado de 

direitos como se ele não fosse acompanhado de 

deveres. No acolher, a escuta atenta é 

necessária, porém deve ser transcendida. Como? 

Com ações: aproximar o humano é 

incluir, superando modelos e estereótipos. Por 

isso, cooperar e compartilhar é agir 

preventivamente. É instaurar uma cultura das 

relações, intrinsecamente contíguas, mais 

próximas, para que venham a tornar-se uma 

habilidade internalizada. 

 Educar é um processo vitalício 

(BAUMAN, 2001), agora e sempre não 

acabado. A educação está continuamente se 

reconstruindo e se ressignificando. Ao projetar, 

envia-se uma mensagem para o futuro, deixa-se 

                                                           
1 Entenda-se água como substância essencial para a vida, 

sem recorrer ao conceito de liquidez desenvolvido na 

extensa obra do sociólogo Zygmunt Bauman. 

um legado. Enquanto isso, é necessário fazer 

acontecer, realizar, voltar a projetar, voltar a 

construir. Ação é decisão. 

 É um processo feito de escolhas 

suficientemente amplas e suficientemente 

específicas e que, fundamentalmente aprende 

consigo próprio. Aprende ao se movimentar: ao 

se construir e ao se reconstruir. Sintetizando 

Bauman, a educação vitalícia é centrada no 

empoderamento como reconstrução do espaço 

público, dos direitos e deveres, individuais e 

comuns, privados e comunais. 

 Assim, ela se torna referência, ao fazer 

escolhas e poder influenciar as escolhas 

disponíveis e as configurações sociais nas quais 

são feitas e buscadas, fortalecendo a coesão e a 

compreensão social. Autoconstruindo-se na 

relação entre criação e descoberta. “Como a 

história é o processo infindável da criação 

humana, não seria ela pela mesma razão o 

processo infindável de autodescobrimento 

2 Delta, no sentido geográfico, compreendido como área 

em que se acumulam terras de forma triangular na 

embocadura de rios, sendo formado por dois movimentos: 

humano?” (BAUMAN, 2001, p. 252). A 

educação é o meio mais propício de 

reconhecimento das culturas. Metaforicamente, 

é como a água1, tão primordial e necessária para 

a existência da vida. Suas propriedades físicas 

são essencialmente comunicantes, suas 

moléculas são interligadas, penetram em muitas 

superfícies sólidas. A água apr(e)ende.  

 Sua abundância transmuta-se em 

energia, sua escassez, em estagnação. É a 

substância que sintetiza a nossa história, suas 

nascentes, ramificações, fusões, interrupções, 

afluentes, rios, cascatas, oceanos. Também flui 

e, ao mesmo tempo, deixa-se fluir sempre em 

direção ao (próximo) delta2. 

 Diante do desafio de descobrir novas 

possibilidades humanas, faz-se um convite a um 

esforço cultural de superar irredutibilidades, 

conscientes dos riscos, mas também do 

sedimentação e, posteriormente, conquista marítima pelo 

fluxo das águas. 
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“ilimitado dos seus horizontes”3. Que é no lugar, 

mas não do lugar4, desse modo, dá liberdade de 

pertencimento e também de diálogo rico com 

outras gerações e outras culturas, e com isso, 

tendo acesso a “[...] um tesouro de mensagens 

sempre mais ricas que quaisquer de suas leituras 

e sempre à espera de serem novamente 

reveladas.” (BAUMAN, 2001, p. 257) 

 Tudo está em fluxo e sabendo que não se 

chega ao delta definitivo, é preciso navegar em 

correntes e dispor-se a enfrentar desafios. Águas 

passadas moveram e ainda tornam a mover 

moinhos. A água é o essencial, mas não é o 

óbvio. Demanda utilizar a energia gerada por 

seus movimentos, traduzindo-a em 

possibilidades e alternativas. 

  

                                                           
3 Bauman, Zigmunt. A Modernidade Líquida. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2001, p.257 

4 Conforme o conceito de nomadismo de Derrida extraído 

de Bauman, op cit., p.256 
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1 DIÁLOGO INICIAL 

 

Agora, aqui, veja, é preciso correr 

o máximo que você puder para 

permanecer no mesmo lugar. Se 

puder ir a algum outro lugar, deve 

correr pelo menos duas vezes mais 

depressa do que isso!  

(Lewis Carroll) 

 

A Educação estabelece um diálogo com 

a sociedade em constante transformação, sendo 

inevitável refletir acerca do sentido do currículo 

e da cultura em movimento com perspectivas de 

mudança ou necessidade de tal, bem como da 

manifestação de certos problemas a serem 

investigados. Convém alertar para o fato de que 

a educação é resultante da apropriação do saber, 

de concepções, da avaliação, do projeto e 

sobretudo, do lugar dos afetos. Vista dessa 

forma, sempre é tempo de repensar as formas 

dadas à educação e questionar que lugar e, que 

papel lhe é atribuído. Já não se trata aqui de uma 

                                                           
5 Ao falar em equidade, deve-se considerar o atendimento 

às especificidades dos sujeitos e suas possibilidades de 

abordagem de uma educação libertária, mas de 

um documento de ordem prática e concreta, ou 

seja, de um dispositivo da gestão da 

ação/reflexão/ação na produção de 

conhecimento. Para Freire (1996, p. 24): “A 

reflexão crítica sobre a prática se torna uma 

exigência da relação teoria/prática sem a qual a 

teoria pode ir virando blábláblá e a prática, 

ativismo”. Eis o porquê, o motivo, que o autor 

incitou a capacidade de pensamento e ação, 

privilegiando a transformação social e a criação 

de possíveis conhecimentos novos.  

Ressalta-se, enfim, que a educação para 

todos opera com a configuração do cenário 

educacional que deve ser de oportunidades e de 

formação para os sujeitos que ali transitam, 

mediante experiências de ensino/aprendizagem, 

com perspectivas na garantia do respeito aos 

direitos humanos e avançando progressivamente 

para a construção de uma vida mais justa a cada 

desenvolvimento, não os colocando em uma relação de 

igualdade, mas de justiça. 

sujeito no território escolar, além de determinar 

a qualidade do processo pedagógico.  

 Trata-se de fazer e viver uma educação 

que se expressa na equidade5, em que todos 

precisam ter acesso a oportunidades e que, de 

fato, desenvolvam-se como sujeitos 

emancipados e capazes de fazer escolhas 

fundamentadas na vida coletiva e de 

reconhecimento ao outro. Como bem lembra 

Paviani (2007, p. 76): “O não-reconhecimento 

do outro numa comunidade ou sociedade, ou em 

relação a outro grupo, produz acomodação dos 

desníveis culturais e do bem-estar social”.  Aqui, 

o ponto de vista é o da construção da cidadania 

por meio da convivência com o outro. Nesta 

linha de pensamento, Luckesi (2013, p. 39) 

afirma que “o ‘‘outro’’, com o qual convivemos, 

compõe-se não só das outras pessoas, mas 

também do meio ambiente e de tudo o que está 

contido nele, condição de nossa sobrevivência.  
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 Diante dos fatos apresentados com 

perspectiva ao processo formativo dos alunos6 a 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(2017) fomenta horizontes para reestruturar o 

currículo e fortalecer a escola como espaço de 

condutas éticas, de reconhecimento e de 

produção de conhecimento contextualizado pela 

vida contemporânea. Exige-se assim reflexão, 

formação e proposição por parte de gestores, 

professores, estudantes e da sociedade em geral, 

aproximando os discursos dos fazeres 

pedagógicos. 

  Importa defender a identidade de um 

currículo pedagógico regido pelo protagonismo 

e o tratamento do conhecimento como algo 

inesquecível, aplicável à vida e, não apenas a 

serviço da memorização, caracterizando-se por 

habilidades e competências adquiridas pelas 

crianças, jovens, adultos, capaz de expressar o 

desenvolvimento dos sujeitos e suas 

                                                           
6 O termo aluno será utilizado, doravante, com o mesmo 

sentido de estudante, discente: aquele que aprende. 

Derivado do latim alumnus, é definido pelo Dicionário 

aprendizagens por meio das múltiplas 

linguagens e, sobretudo, da ética.  

Elaborar um novo currículo, é, 

fundamentalmente, implantar um processo 

contínuo que, por meio da pesquisa, qualifica a 

escola, a prática pedagógica e ao mesmo tempo, 

produz efeitos na vida dos estudantes. Conforme 

Paviani (2008, p. 60), conhecimento científico 

não deve perder suas características ao passar 

para o plano pedagógico. Deve-se oportunizar 

ao aluno as possibilidades de acesso aos 

resultados da pesquisa e à linguagem científica. 

O mesmo autor menciona ainda a criação de 

uma nova mentalidade científica, chamando 

atenção para o estudo de situações-problemas 

que vão além dos componentes curriculares, 

promovendo experiências interdisciplinares, 

tendo o ato de pesquisar como produtor e 

fortalecedor das culturas que permeiam a escola.    

Houaiss como: “lat. Alumnus, ‘criança de peito, lactente, 

menino, aluno, discípulo’, derivado do verbo alére ‘fazer 

aumentar, crescer, desenvolver, nutrir, alimentar, criar, 

sustentar, produzir, fortalecer etc.’.” Dessa forma, 

  Em diálogo com o novo cenário, as 10 

competências gerais presentes na BNCC (2017) 

demonstram o propósito do ensinar e aprender 

presentes em toda Educação Básica. O 

documento balizador sinaliza para as escolas 

brasileiras os conhecimentos que devem 

promover as aprendizagens essenciais dos 

estudantes, bem como as múltiplas habilidades 

dos diferentes campos do saber, permeados pelo 

pensamento crítico, criatividade, sensibilidade 

cultural, diversidade, comunicação, culturas 

digitais, projeto de vida, argumentação, 

autoconhecimento, autocuidado, colaboração, 

autonomia, ética, responsabilidade, consciência 

socioambiental  e cidadania.  

Definidas as competências, instaura-se o 

desafio de torná-las vivas nas práticas cotidianas 

da escola em um percurso de formação pessoal. 

É importante destacá-las: 

 

compreende-se aluno como pupilo alimentado com 

conhecimento. 
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1. Valorizar e utilizar os 

conhecimentos historicamente 

construídos sobre o mundo físico, 

social e cultural para entender e 

explicar a realidade (fatos, 

informações, fenômenos e processos 

linguísticos, culturais, sociais, 

econômicos, científicos, 

tecnológicos e naturais), 

colaborando para a construção de 

uma sociedade solidária.  

2. Exercitar a curiosidade 

intelectual e recorrer à abordagem 

própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise 

crítica, a imaginação e a 

criatividade, para investigar causas, 

elaborar e testar hipóteses, formular 

e resolver problemas e inventar 

soluções com base nos 

conhecimentos das diferentes 

áreas.  

3. Desenvolver o senso estético para 

reconhecer, valorizar e fruir as 

diversas manifestações artísticas e 

culturais, das locais às mundiais, e 

também para participar de práticas 

diversificadas da produção 

artístico-cultural.  

4. Utilizar conhecimentos das 

linguagens verbal (oral e escrita) 

e/ou verbo-visual (como Libras), 

corporal, multimodal, artística, 

matemática, científica, tecnológica 

e digital para expressar-se e 

partilhar informações, experiências, 

ideias e sentimentos em diferentes 

contextos e, com eles, produzir 

sentidos que levem ao entendimento 

mútuo.  

5. Utilizar tecnologias digitais de 

comunicação e informação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e 

ética nas diversas práticas do 

cotidiano (incluindo as escolares) 

ao se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir 

conhecimentos e resolver 

problemas.  

6. Valorizar a diversidade de 

saberes e vivências culturais e 

apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas 

alinhadas ao seu projeto de vida 

pessoal, profissional e social, com 

liberdade, autonomia, consciência 

crítica e responsabilidade. 

7. Argumentar com base em fatos, 

dados e informações confiáveis, 

para formular, negociar e defender 

ideias, pontos de vista e decisões 

comuns que respeitem e promovam 

os direitos humanos e a consciência 

socioambiental em âmbito local, 

regional e global, com 

posicionamento ético em relação ao 

cuidado de si mesmo, dos outros e 

do planeta.  

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar 

de sua saúde física e emocional, 

reconhecendo suas emoções e as dos 

outros, com autocrítica e 

capacidade para lidar com elas e 

com a pressão do grupo.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a 

resolução de conflitos e a 

cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro, 

com acolhimento e valorização da 

diversidade de indivíduos e de 

grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos 

de origem, etnia, gênero, idade, 

habilidade/necessidade, convicção 

religiosa ou de qualquer outra 

natureza, reconhecendo-se como 

parte de uma coletividade com a 

qual deve se comprometer.  

10. Agir pessoal e coletivamente 

com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões, 

com base nos conhecimentos 

construídos na escola, segundo 

princípios éticos democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários. 

(BRASIL, 2017, p.09) 

 

O desenvolvimento de cada competência 

oportuniza às crianças e adolescentes a 

construção de seus projetos de vida, servindo-se 

dele para fundamentar suas relações com o 

mundo e seus pares. Nesse contexto, os 

conteúdos/conhecimentos, como suporte para o 

desenvolvimento das competências, são 

primordiais para refletir as questões que nos 

inquietam e permeiam as discussões há bastante 

tempo: Qual conhecimento deve compor o 
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currículo? “Para que serve? A quem se destina? 

Como se constrói?”7 

Isto posto, é imprescindível que a escola, 

como um todo, perceba o pensamento 

pedagógico, podendo desta maneira, ter 

consciência da sua práxis pedagógica frente ao 

novo currículo e ao processo de gestão de 

conhecimento e, ainda, sobre como torná-lo 

inesquecível.  

 Cabe o convite para pensar o 

currículo/território Caxias do Sul a partir do par 

experiência/sentido, configurando-o não apenas 

do ponto de vista da relação entre a ciência e a 

técnica ou da relação entre teoria e prática. 

Pretende-se defender a educação neste território 

como projeto de intencionalidades concretizadas 

pela adoção da ética e da corresponsabilidade 

com o campo do desenvolvimento pessoal e 

social dos sujeitos envolvidos nesse processo. 

Assim, este documento explicita o Referencial 

da Educação de Caxias do Sul, bem como seus 

                                                           
7 Referencial Curricular da Educação da Rede 

Municipal de Caxias do Sul, 2010, p. 12. 

fundamentos epistemológicos, pedagógicos e 

legais que regem a Educação Básica. 

  



 

14 
 

 

 

2 AS TRAMAS DO CURRÍCULO8 

2. 1 CAXIAS DO SUL: TERRITÓRIO 

INTERCULTURAL 

 

 Conceituar a identidade de um 

determinado território é uma tarefa hermética. 

Há múltiplas definições para território e 

identidade. Partiremos da premissa de que o 

território emerge das relações sociais, que não 

são neutras nem livres de tensionamentos e, por 

vezes, são conflitantes, em consonância com os 

estudos de Milton Santos.9   

 A identidade pode ser definida como 

“situações que se diriam culturais na medida em 

que elas traduzem momentos, atributos, 

territórios julgados significativos ou 

característicos de um grupo social sobre espaços 

                                                           
8 O documento apresentado configura-se como uma 

reformulação dos referenciais ainda vigentes. Diante 

disso, as construções feitas naquele momento foram 

mantidas integralmente e/ou adaptadas neste Referencial. 

e temporalidades determinadas” (VIGNAUX & 

FALL, 1997, p. 303). 

Ao escrevermos sobre o município de 

Caxias do Sul estamos falando de um território 

em desenvolvimento, de um grupo, de uma 

população ou de uma dimensão específica em 

suas complexidades e articulações, dentro da 

concepção de que seres humanos, sociedade e 

cidades não são dados, são fabricados. 

A identidade diz sobre a constituição do 

sujeito que é ancorada sobre narrativas e 

representações de mundo. Nesse sentido, os 

mitos fundantes relacionados à colonização 

italiana estão permeados pela tradição cultural e 

pelas representações identitárias que constituem 

a memória e a organização subjetiva, 

reconhecendo-se e reconhecendo ao outro.  

De acordo com Bauman (2005, p. 33), no 

mundo contemporâneo “das oportunidades 

fugazes e das seguranças frágeis”, não é mais 

9  Território, Globalização e Fragmentação. São Paulo: 

Hucitec, 1994.  
10 “O que chamamos de tempo é, em primeiro lugar, um 

marco de referência que serve aos membros de um certo 

possível conceber as identidades, como se 

imaginava antes: as identidades não funcionam 

de forma intransigente e sem negociação. Caxias 

do Sul como território apresenta grupos 

identitários que rememoram os mitos fundantes.   

 Nesse sentido, durante os momentos de 

formação na sua linearidade temporal10, Caxias 

do Sul foi conhecida por diversos nomes, dentre 

eles: Campo dos Bugres, Fundos de Nova 

Palmira e Colônia Caxias. Em 1884, ao ser 

transformada em 5º Distrito de São Sebastião do 

Caí, recebeu a denominação de Freguesia de 

Santa Thereza de Caxias.  

Colônia Caxias é nome recorrente nos 

documentos, acervos oficiais e bibliografias. 

Recebeu de Júlio Prates de Castilhos o epíteto de 

‘Pérola das Colônias’, em 1897, em visita a esta 

cidade como Presidente do Estado. A sede desta 

colônia localizava-se em Nova Milano, na 1ª 

légua. Porém, em 1876, a sede passou a 

grupo e, em última instância, a toda humanidade, para 

instituir ritos reconhecíveis dentro de uma série contínua 

de transformações do respectivo grupo de referência ou 

também, de comparar uma certa fase de um fluxo de 

acontecimentos”. (ELIAS, 1998, p. 84).  
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localizar-se no espaço até então conhecido como 

Campo dos Bugres.  

Os “bugres” eram integrantes do povo 

indígena brasileiro conhecido como Kaingang 

ou Kanhgág, denominação mundialmente 

famosa atribuída ao antropólogo Jules Henry, 

que viveu entre os kaingangs brasileiros. “[...] 

esses índios foram conhecidos sucessivamente 

pelos seguintes nomes: guaianas no século 17; 

pinarés no século 18; caingangs e bugres no 

século 19”11. 

Caxias do Sul é uma cidade que nem 

sempre foi conhecida pela atual denominação, e 

aqui há de se compreender a cidade como “uma 

criação nascida de numerosos e diversos 

momentos de formação12”. Sendo assim, é 

importante salientar que “a cidade é uma criação 

histórica particular que teve início num dado 

momento da evolução social [...], não por 

necessidade natural, mas por uma necessidade 

histórica, que tem um início e pode ter um fim”.  

                                                           
11  CAFRUNI, Jorge Edler. Passo Fundo das Missões. 

Passo Fundo: Editora A Nação. 1966, p. 68.  

A denominação Caxias do Sul passa a ser 

utilizada em 1944, possivelmente para 

diferenciar-se de outros municípios brasileiros, 

dentre os quais, Caxias no Maranhão e Caxias 

no Rio de Janeiro.  

 Vainer (1998) compreende que, desde 

os primórdios, a imagem da cidade reflete o 

diverso, local onde se experiencia o múltiplo. 

Por ser única, a cidade, em sua criação histórica, 

é permeada pelo encontro de culturas diferentes. 

Nesse sentido, a população brasileira, assim 

como a caxiense, é composta por descendentes 

de imigrantes de várias nacionalidades e de 

indígenas sobreviventes ao genocídio português.  

Com o advento da globalização, é no 

território que os percalços são superados, ou 

acentuados pela diversidade. A circulação de 

pessoas como mão de obra para atender as 

demandas econômicas impostas pelo 

neoliberalismo possibilitou que os valores 

culturais de determinados grupos interagissem, 

12  BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. São 

Paulo: Perspectiva, 1993, p. 9.  

entretanto nem sempre de forma igualitária. A 

vinda, atualmente, de imigrantes provenientes 

de países latino americanos, asiáticos e 

africanos, corrobora a tese de que Caxias, assim 

como outros espaços, é um território 

intercultural. As culturas interagem, não de 

forma pacífica, pois, muitas vezes, silencia-se e 

torna-se invisível o diferente, mas coexistem 

aqui várias manifestações culturais. Há uma 

tentativa de homogeneização, isto é, uma 

padronização baseada em uma referência 

dominante que desconsidera os valores 

tradicionais e culturais de outras nacionalidades 

e culturas e vai de encontro à premissa que o Eu 

só existe e se constitui pela percepção e, mais 

além, pelo reconhecimento do Outro; por aquilo 

que os diferencia. 

2.2 CURRÍCULO/TERRITÓRIO: 

CONSTRUÇÃO COLETIVA 
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Na escola, qual é a função social e 

política na mediação do conhecimento? Como 

nos relacionamos com o conhecimento escolar? 

Ao enfrentar estas questões é possível pensar 

acerca do modo como a escola se realiza por 

meio de um projeto constituído de 

intencionalidades traçadas pelo imaginário 

individual e de grupo, atendendo aos interesses 

comuns e articulando-se às ações educativas 

como projeto histórico, assim como dos 

objetivos pautados na função social da escola, na 

produção de conhecimento e na formação de 

valores.  

Dessa forma o currículo precisa ser 

pensado constantemente nos contextos de certas 

comunidades, daí a importância de adequar 

metodologias sobre o processo de produção de 

conhecimento. Para a compreensão desse 

processo é preciso conceber o currículo como 

expressão da cultura, porque ele não acontece de 

forma separada do seu território.  Contribuindo 

com as ideias mencionadas, Sacristán (1999, p. 

61) afirma que “currículo é a ligação entre a 

cultura e a sociedade exterior à escola e à 

educação; entre o conhecimento e cultura 

herdados e a aprendizagem dos alunos; entre a 

teoria (idéias, suposições e aspirações) e a 

prática possível, dadas determinadas 

condições.”  

Justifica-se, portanto, que o currículo 

influencia e afeta a aprendizagem dos discentes, 

o trabalho dos professores e subsidia ações 

adequadas à produção de saberes. Nesse prisma, 

a educação, concebida como agente social, 

catalisa a mudança e objetiva a intervenção 

consciente da realidade, de modo a alterar a 

ordem social.   

Nessa perspectiva, a Rede Municipal de 

Ensino (RME), engajada nos estudos e debates 

pela implementação da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), intensificou, no ano de 

2018, os estudos, através de ações para a 

reestruturação curricular.

     

Movimentos pedagógicos:  

 

 

 

 

2018 

Formações presenciais com Coordenadores Pedagógicos das escolas da RME. 

Dia D/BNCC: Estudo realizado nas escolas. 

Formações presenciais para professores da RME. 

1ª Avaliação do Plano Municipal de Educação (PME). 
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II Conferência Municipal de Educação: análise dos documentos da Conferência Nacional da Educação (CONAE). 

Constituição da Comissão Integrada de Implementação da BNCC. 

Análise de, aproximadamente, seis mil contribuições dos profissionais da educação do município de Caxias do Sul. 

Reestruturação do Referencial da Educação de Caxias do Sul, a partir das contribuições de diferentes instituições do território educacional 

municipal e posterior apreciação e validação do documento pelo Conselho Municipal de Educação (CME) e pela RME. 

Quadro 1 — Movimentos pedagógicos para implementação da BNCC 

Fonte: Secretaria Municipal da Educação (SMED) de Caxias do Sul 

 

Nessa trajetória, para configurar todo o 

movimento feito na organização curricular 

tornou-se evidente a avaliação dos pressupostos 

teóricos, situando possibilidades, atualizações e 

finalidades, vislumbrando a construção coletiva 

e democrática do currículo escolar. É importante 

reiterar os processos decisórios que, quando se 

busca nova organização de trabalho pedagógico, 

há a necessidade de planejar mecanismos para a 

coerência das práticas e discursos pedagógicos. 

O olhar sobre o currículo demanda a 

organização democrática em oposição à 

organização rígida, propiciando rupturas, escuta 

qualificada e favorecendo o diálogo para a 

descentralização do poder.  

Identificou-se a necessidade de defesa da 

identidade epistemológica do território e da 

dinamização do currículo, documento 

identitário do território de Caxias do Sul. 

Partindo desse entendimento, requer visão 

crítica e valorização do saber científico e 

popular, bem como dos atos humanitários e das 

narrativas históricas construídas pela 

diversidade de culturas que habitam aqui.  

2.3 IDENTIDADE EPISTEMOLÓGICA 

 

Sem investigação, não se tem 

conhecimentos, e, sem conhecimentos, 

não se tem eficiência e qualidade. 

 

 (Cipriano Luckesi)  

 

No cenário contemporâneo da educação, 

as práticas pedagógicas alteram-se na busca de 

novas possibilidades no campo da produção de 

saberes para adequar-se às necessidades da 

sociedade em processo de transformação.  

A tarefa de orientar e desafiar o 

estudante no seu processo de formação como 

indivíduo e cidadão promove, necessariamente, 

a construção de conhecimento. Dessa forma, o 

direito à educação e a formação que a escola 

institui, cria uma rede de inter-relação escola-

sociedade. Para tal é necessário pensar sobre o 

que é conhecimento, o que é crença e,  ainda, o 

que é realidade. Essas indagações orientam para 
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o próprio modo de olhar, interpretar e agir no 

lugar onde se vive.  

O propósito de incluir no currículo 

práticas investigativas atribui uma observação 

ética e estética acerca do espaço que circunda o 

aluno. Nesse sentido, Luckesi (2013, p.152) 

afirma que:  

 

O termo investigar indica a 

possibilidade de conhecer alguma 

coisa que ainda não é conhecida; ou 

seja, significa produzir a 

compreensão de algo e, em 

decorrência, desvendar a trama das 

relações que o constituem, o que 

implica uma interpretação da 

realidade – sua ‘leitura’, para usar 

uma linguagem de Paulo Freire. A 

investigação torna a realidade 

inteligível. O que é obscuro torna-se 

claro, ‘iluminado’, compreensível.  

 

Partindo dessa ideia, é necessário o 

estudo da realidade por meio da aprendizagem 

ativa dos estudantes, priorizando a educação do 

sensível e, sobretudo, a educação dos sentidos. 

Sabe-se que o ser humano como um ser ativo, 

demonstra diferentes formas de aprender e para 

tal a configuração construtiva deste sujeito abre 

perspectivas para a defesa do tratamento do 

conhecimento com vistas ao sócio-cultural, 

sendo compatíveis com o valor de 

reconhecimento e pertencimento dos estudantes 

ao cenário escolar. Certamente, o entendimento 

da relação do científico e do pedagógico 

determinam efetivas práticas e aprendizagens, 

voltadas ao cultural.  

A busca de uma identidade 

epistemológica exige definição e escolhas 

didático-pedagógicas que valorizem cada sujeito 

e permitam o acesso ao conhecimento científico, 

tecnológico e sustentável. 

Dessa forma, não se pode ignorar a 

democratização do saber, bem como seu caráter 

político. É, por isso que em favor da 

epistemologia do Construtivismo Sócio-

Histórico, o ensino valoriza as narrativas locais, 

históricas e o protagonismo dos sujeitos, 

desempenhando a função social na 

transformação da comunidade. Antes de mais 

nada, é preciso romper com mitos que fragilizam 

o currículo, como por exemplo, o mito da 

carência cultural, do mérito, do dom dentre 

outros que instituem o senso-comum na 

mediação do conhecimento. A intenção é 

superar o modelo tradicional e renovar as 

práticas por meio de didáticas eficientes. 

Conforme Matui (1996, p. 46), o Construtivismo 

refere-se à teoria do conhecimento que “[...] 

engloba numa só estrutura os dois pólos, o 

sujeito histórico e o objeto cultural, em interação 

recíproca, ultrapassando dialeticamente e sem 

cessar as construções já acabadas para satisfazer 

as lacunas ou carências (necessidades)”. 

Há, sem dúvida, o entendimento de que 

na epistemologia construtivista o conhecimento 

é produzido por meio de experiências, ideias 

prévias e hipóteses sobre os objetos que se 

ampliam, considerando o desenvolvimento 

emocional e mental do aluno. O mesmo autor 

lembra da influência dos pressupostos 

epistemológicos como o racionalismo e o 

empirismo, que serviram para problematizar a 

relação sujeito e objeto e, ainda, estão presentes 
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como verdades em algumas práticas 

pedagógicas.  

Sabe-se que o conhecimento frente ao 

racionalismo tem como fonte a razão, enquanto 

o empirismo valoriza a experiência sensorial; 

ambos têm resultados diferentes na produção 

dos saberes. No entanto, a filosofia de Kant13 

(1724-1804) explica que o conhecimento não 

advém apenas da razão ou da experiência, mas 

pela interação do sujeito e objeto.  

Ao promover o interacionismo nas 

práticas de sala de aula, valida-se o ensino por 

competências e o alinhamento de posturas, 

concepções, linguagem e trabalho pedagógico, 

além do ambiente escolar. Pode-se demonstrar, 

sob o ponto de vista de currículo, que a 

compreensão crítica da realidade demanda um 

projeto de implementação com vistas à educação 

essencialmente transformadora e crítica, 

constituído pelo coletivo e nas relações 

                                                           
13 KANT, Emmanuel. Crítica da Razão Pura. 

Disponível: br.egroups.com/group/acropolis/ Acesso 

em: 12 jan. 2019.  

interdisciplinares, objetivando contextualizar e 

resolver problemas no processo educativo. 

Importa lembrar que 

 

a interdisciplinaridade não é apenas 

a integração de um conjunto de 

relações entre as partes e o todo, mas 

também uma descoberta de 

propriedades que não se reduzem 

nem ao todo nem às partes isoladas. 

Em seu nível mais alto, é uma 

modalidade de relação que, sem 

eliminar as contribuições 

individuais das disciplinas, as 

integra num único projeto de 

conhecimento. (PAVIANI, 2008, 

p.48) 

 

Para realizar mudanças, há a necessidade 

de novas concepções de mundo. Convém ter 

presente a pergunta: Qual é o objetivo de tal 

proposta no processo de formar o estudante? 

Cabe afirmar que o ato de investigar a realidade, 

de tê-la como diagnóstico, fortalece o 

planejamento do professor e dá subsídios ao 

processo de avaliação. A partir deste olhar é 

importante atentar para o processo avaliativo. 

Conforme Luckesi (2013, p. 341) a avaliação 

será “[...] técnica, ética e pedagogicamente bem 

construída se permitir o diagnóstico da realidade 

da aprendizagem, o que, por sua vez, permitirá, 

se necessário, a intervenção adequada no 

processo que conduz o educando rumo à 

aquisição do que necessita aprender”. 

Pode-se compreender de igual modo a 

importância do planejamento da aula e a 

avaliação da aprendizagem focada em 

competências e entendida como ato 

investigativo. Para o autor, 

 
[..] uma prática de avaliação na 

escola, o ideal, para o 

acompanhamento da aprendizagem 

do educando, seria uma prática de 

“avaliação processual”, como 

propõe a Lei de Diretrizes Nacionais 

para a Educação. Processual quer 

dizer contínua, permanente, todos os 

dias e todas as horas. Esse seria o 

ideal para a nossa prática diária de 

trabalho escolar. Ela poderia 

também denominar-se ‘diagnóstica’, 

‘formativa’, ‘mediadora’ ou ter 



 

20 
 

 

outra designação que indique 

avaliação de acompanhamento e 

reorientação do processo, se 

necessário. (LUCKESI, 2013, 

p.366) 

 

Assim, a avaliação precisa ser entendida, 

não apenas como instrumento de verificação das 

aprendizagens dos estudantes, mas como 

possibilidade privilegiada de reorganização do 

planejamento do professor. Para efetivar um 

ensino ético, os ritos escolares devem 

estabelecer novos diálogos entre a escola, 

conhecimento e comunidade, legitimando-a 

como lugar da aprendizagem para todos, 

respeitando as individualidades. Dessa forma, o 

ensino contemporâneo acompanha as 

transformações do mundo e oportuniza a 

construção de novos conhecimentos. 

2.4 A PESQUISA COMO PRINCÍPIO 

PEDAGÓGICO 

 

Como seres humanos, estamos 

permanentemente reconstruindo e 

transformando nossos 

conhecimentos e práticas. O 

fazemos pesquisando e resolvendo 

problemas, com intenso 

envolvimento na linguagem, na 

interação com os outros, integrando 

elementos cognitivos, valores e 

afetividade. 

(Roque Moraes) 

 

O entendimento da pesquisa como 

princípio pedagógico é fundamental para a 

busca por uma educação de excelência. A 

pesquisa oxigena a escola, a educação, o fazer 

pedagógico. Promove a escuta, instiga a busca, 

aguça o olhar, abre a porta para discussões e 

produz novos conhecimentos. Desacomoda. 

Exercita a curiosidade, a imaginação. Estimula a 

resolução de problemas.  

 O processo social, como um conjunto de 

modos culturais e dinâmicas instituídas e 

vivenciadas nos espaços e tempos nos quais 

estamos inseridos, está em transformação 

contínua, por inúmeros fatores; cá está um dos 

grandes argumentos para ter a pesquisa como 

princípio do nosso fazer pedagógico —  a 

possibilidade de produção de conhecimento em 

um mundo com inúmeras possibilidades de 

acesso aos saberes sistematizados e 

historicamente construídos —  o que impulsiona 

as competências elencadas na Base Nacional 

Comum Curricular como fundamentais para 

educação e nos ajuda no desafio de torná-las 

vivas nas práticas cotidianas da escola.   

 A escola necessita ser entendida como 

local privilegiado para novas produções, como 

local por excelência de transformações, de 

construção e reconstrução do mundo que se 

quer, espaço de descoberta do novo, de 

encontros culturais e trocas que estimulam o 

entendimento dos vários mundos possíveis e 

significantes em cada um. 

Na contemporaneidade, urge pensar em 

dispositivos que possibilitem a produção de 

saberes, que não necessariamente devem ser 

tratados como verdades absolutas. São saberes 

produzidos por um lugar de fala demarcado pela 

história e modelo cultural de cada um. Isso 

valoriza e valida as múltiplas possibilidades 

culturais encontradas no espaço da escola, 

passagem obrigatória para crianças e 

adolescentes. Validar e entender seus modos de 

vida significa adentrar por seus mundos e 
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perceber que há inúmeras possibilidades de 

pensar e existir que ampliam ainda mais o olhar 

para o outro. Potencializando um sentimento de 

empatia e respeito ao próximo, valorizando a 

diversidade de cada aluno e de seus grupos 

sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades.  

 Para além dos argumentos operados 

acima, a pesquisa coloca o estudante como 

protagonista em seu processo de aprendizagem. 

É fundamental entender que não se aprende 

recebendo conhecimentos prontos, mas 

articulando os previamente construídos com os 

novos e, assim, envolvendo-se em outras 

investigações que ajudem a solucionar 

problemas dos contextos em que vive. O sujeito, 

assim, reconstrói e ressignifica o que já sabe e 

amplia o olhar para o mundo. Segundo Moraes 

(2013): 

 

Ao examinar e discutir o ato de 

pesquisar em seus princípios e 

fundamentos, destacamos o 

questionar reconstrutivo e o 

problematizar que acompanha todo 

processo de pesquisa em seu 

movimento de construir 

conhecimentos e verdades. 

Pesquisar é envolver-se em um 

processo. É ato dinâmico de 

questionamento de conhecimentos 

existentes, visando a novas formas 

de expressá-los, novos modos de 

compreendê-los. (MORAES, 2013, 

p. 33) 

  

Pesquisar é colocar-se em movimento 

contínuo de questionamento, de validação, ou 

não, de verdades, é processo de investigação 

para reconstruir teorias ou práticas postas e 

tomadas como absolutas, é confrontar pontos de 

vista, promover o diálogo, fortalecer 

argumentos, transformando, assim, os 

conhecimentos sistematizados.  

 Outro argumento possível para que a 

pesquisa se efetive como prática nas escolas é o 

seu potencial interdisciplinar. Segundo Paviani 

(2008), a interdisciplinaridade realiza a 

articulação dos saberes, pois não é possível 

alcançar a ciência, a episteme, sem considerar 

que o conhecimento é igualmente um fazer, um 

agir. O trabalho pedagógico, tendo como 

princípio a pesquisa, inter-relaciona 

conhecimentos distintos, em prol da resolução 

de um questionamento maior que norteia a 

pesquisa. Conhecer pode consistir em identificar 

as causas e efeitos de algo, mas isso implica em 

saber tomar decisões, optar por ações possíveis, 

avaliar as hipóteses, validá-las e saber agir. 

Pode-se dizer que a interdisciplinaridade 

consiste “num movimento processual, na 

efetivação de experiências específicas que 

surgem da necessidade e contingência do 

próprio estatuto do conhecimento. [...] A origem 

da interdisciplinaridade está nas transformações 

dos modos de produzir a ciência e de perceber a 

realidade” (PAVIANI, 2008, p. 14). Concebida 

como princípio pedagógico, a pesquisa poderia 

ajudar nesse processo ao promover a 

interlocução das disciplinas e áreas de 

conhecimento, com vistas às mudanças no 

processo pedagógico e de produção de 

conhecimentos novos. 

2.5 O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
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Uma abordagem do percurso histórico da 

educação, restrita à análise dos discursos 

presentes na legislação, permite verificar 

consequentes problematizações de um dos 

aspectos fundamentais da educação formal: a 

avaliação. A avaliação, como um importante 

aspecto, mas não o único, produz os processos 

educacionais e os sujeitos envolvidos nesses 

processos. 

 O exame do contexto que circunda a 

avaliação evidencia diversas concepções ou 

conceitos de educação de diferentes teorias 

pedagógicas que foram produzidas a partir de 

determinadas condições de possibilidades, 

sejam econômicas, sociais, políticas, de cada 

momento e situação histórica. A observância 

dessas distinções é possibilitada pelos 

deslocamentos que aparecem na legislação 

quanto à avaliação.  

 O objetivo do texto é apresentar, ainda 

que de forma sucinta, os processos vividos no 

Brasil em relação à avaliação escolar, através da 

análise de documentos que legislaram e legislam 

sobre a educação formal. Os conceitos 

atribuídos aqui ao processo de avaliação não 

trazem um juízo de valor a respeito de tal, 

trazem as condições históricas de seu 

funcionamento enquanto possibilidade ampla de 

conceito de saber. A avaliação, historicamente, 

passou a fazer parte da educação formal e 

constituiu-se como uma forte possibilidade de 

classificação e aperfeiçoamento do processo 

educativo formal, interno e externo das 

instituições de educação.  

Acredita-se que o processo de avaliação, 

como um produtor de verdades, merece ser 

problematizado. Assim, cabe perguntar: quais 

são as intencionalidades que se apropriam da 

avaliação escolar? Quais valores/conceitos são 

observados no processo de avaliação? Como 

esses valores/conceitos, que são saberes, 

constituíram-se como verdade no processo de 

escolarização?  

 Aqui, busca-se pensar a avaliação 

escolar como uma das responsáveis por produzir 

discursos e verdades possibilitados pelas rotinas 

ritualizadas, pelas relações de saber e poder que 

funcionam dentro da escola, e, ainda como a 

avaliação move, envolve e produz os indivíduos 

que fazem parte da escola e transitam por toda a 

malha social. 

 Pode-se pensar a avaliação partindo de 

sua etimologia, do termo avaliar, do latim a-

valere, que quer dizer dar valor; valorar. 

Segundo De Landesheere (1976, p.13, apud 

BOAVIDA E AMADO, 2008, p. 19) a ciência 

da avaliação ou docimologia, é “uma ciência que 

tem por objeto o estudo sistemático dos exames, 

em particular dos sistemas de atribuição de notas 

e comportamento dos examinados e dos 

examinadores”, seguindo a origem ao pé da 

letra. Assim, é cada vez mais evidente a função 

determinante da avaliação escolar, dadas as 

implicações e efeitos em toda educação formal. 

E o papel dos que estão enredados neste 

processo.   

 Vemos a avaliação legislar interna e 

externamente aos muros da escola. Nas 

organizações dos espaços e tempos, nas 
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determinações dos fluxos, enfim, a avaliação 

atua nos meandros do que somos, do que 

fizemos e do que falamos. Isto é, ela se 

caracteriza como algo que está sempre inscrito 

em um jogo de saber, ligado a configurações de 

poder, na produção de determinados modos de 

ser e viver.  

 A avaliação escolar nasce com a 

disseminação da ideia da educação formal, 

pública, laica e gratuita. Pois, aos poucos, a 

escola começa a receber um público de crianças 

e jovens cada vez maior. Essa massa de alunos 

precisaria de uma classificação, de uma 

organização. Surge, então, no âmbito da 

educação, a avaliação, em meados do século 

XVIII, quando nasce a escola moderna no 

Brasil.  

                                                           
14 “O ano de 1756 assinalou uma profunda alteração 

na política interna de Portugal, com reflexo em todo 

o seu império colonial. Naquele ano, no reinado de 

Dom José I, Sebastião de Carvalho, o conde de 

Oeiras (obtido em 1759), mais tarde Marquês de 

Pombal (em 1769), tornou-se secretário de Estado 

dos Negócios do Reino de Portugal, equivalente 

hoje a ser um primeiro-ministro. Até então, ele fizera 

 Por meio dos estudos desenvolvidos 

pelos historiadores da educação, temos a 

oportunidade de visualizar o mapeamento 

categorizado das diferentes fases que 

constituíram o processo educativo no Brasil 

(desde um Brasil Colônia, até os nossos dias, 

passando pela educação no Brasil Império, a 

Reforma Pombalina, a constituição do ensino 

público no Brasil, a educação no período da 

República, na Era Vargas, a Escola Nova, as 

produções das Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação, criação dos Planos de Educação, 

Diretrizes, Base Nacional Comum Curricular, 

etc.). Graças a esses estudos e registros é 

possível organizar alguns recortes da 

implantação e do percurso da escola pública no 

carreira diplomática em várias cortes europeias, e 

ninguém poderia prever que aquele homem 

acostumado aos salões e aos gabinetes fosse 

dotado da energia e determinação que demonstrou 

ao ser guindado para o Secretariado dos Negócios 

Estrangeiros, em 1750, em seguida, para o poder 

total. […]  Pombal, classificado unanimemente como 

um dos ‘déspotas esclarecidos’ da Europa das 

luzes, praticou, nos 21 dos 27 anos que empalmou 

Brasil, informações que ajudam na interpretação 

e compreensão da organização da escola hoje.  

Um dos objetivos da recomposição desse 

trajeto histórico da educação é identificar a 

partir de quando, como e com que objetivo a 

avaliação passa a fazer parte das escolas e quais 

são os efeitos que produz no cotidiano, nos 

tempos e espaços escolares. Para pensarmos: 

hoje, quais organizações são necessárias para 

que ela cumpra efetivamente seu papel? 

 O ensino público foi engendrado em 

meados do século XVIII, por meio de uma ação 

de Marquês de Pombal14, ainda antes do início 

da República (BOTO, 2011, p.107). A escola 

pensada e estruturada nessa época ainda hoje se 

apresenta, em algumas instituições, como uma 

realidade em muitos aspectos, sendo alvo de 

o governo, a mais rigorosa concentração do poder 

que Portugal até então conhecera.” Texto disponível 

em 

<http://educaterra.terra.com.br/voltaire/500br/era_p

ombal.htm> , consulta realizada em 23 de março de 

2013. 
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muitas críticas. Dessa forma, sob alguns 

quesitos, ainda vivemos um sistema de ensino 

pensado e criado há mais de 250 anos. Pensado 

e criado segundo os preceitos daquela época. 

Talvez por isso a crise. Segundo Boto (2011), 

depois da expulsão dos jesuítas, em meados de 

1700, foram implantadas as aulas régias, 

fundamentadas em um movimento já crescente 

em toda a Europa – o Iluminismo. 

 A ação político-pedagógica de Pombal 

assinalava como uma necessidade histórica o 

Estado tomar para si o controle das questões do 

Ensino em todos os níveis. O ensino passa a ser 

planejado, portanto, de uma forma plural, aberto 

e laico (BOTO, p.108 - 109). O ensino necessita, 

nesse momento histórico, atender às 

necessidades do estado quanto à formação de 

um consenso. Um sentimento de pertencimento 

a uma nação que estava surgindo em que, de 

acordo com os estudos de Boto (2011, p. 113), 

“os principais valores veiculados pela 

escolarização – especialmente a primária – 

seriam a diligência, obediência, sentimento de 

dever e presteza na interiorização das regras”. 

Nessa perspectiva, a incumbência da educação 

era estar a serviço da constituição de uma 

sociedade e do progresso da mesma, cujos 

preceitos estavam vinculados às ideias 

iluministas. A escola do século XX e XXI, 

iluminada pela estrutura da escola do século 

XVIII, ainda se encontra organizada como um 

espaço que busca construir grupos homogêneos, 

categorizando, classificando e disciplinando os 

corpos, tornando-os úteis e comprometidos com 

um projeto de nação.  

 E é, nesse contexto, que se busca 

identificar as ações que coincidem com o 

processo de avaliação, para entender como ele 

se constituiu e, ao mesmo tempo, quais são os 

atravessamentos que tornaram o processo que 

hoje concebemos dentro das escolas. Pois, é a 

partir deste momento, que se necessita pensar as 

alternativas que podem tornar o processo de 

avaliação, efetivamente, um processo que 

consolide aprendizagens significativas no 

espaço da escola.    
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3  PROTAGONISTAS DA EDUCAÇÃO 

3. 1 OS ESTUDANTES: CULTURAS DAS 

INFÂNCIAS E DAS JUVENTUDES   

  

A visão de homem e de mundo presente na 

educação implementa novas tecnologias sociais 

para desenvolver propostas pedagógicas com as 

infâncias e juventudes. Para tal é preciso 

perceber suas necessidades e como se apropriam 

de conceitos e elaboram perguntas para 

compreender o mundo e se relacionar com seus 

pares, considerando as múltiplas experiências 

culturais vividas por tais sujeitos. E quando se 

fala em culturas, buscamos reconhecer 

diferentes identidades constituídas nos modos 

próprios de vida de cada criança e adolescente.  

Na escola de Educação Básica, 

especialmente da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, as crianças e adolescentes, de 

acordo com suas faixas etárias e 

desenvolvimento intelectual, conferem 

particularidades para aprender, marcadas pelas 

dimensões físicas, socioemocionais e 

cognitivas. Almeja-se nessa perspectiva ações 

que ampliem os horizontes dessas gerações para 

a construção de uma sociedade pautada em 

valores éticos e humanizados. Para Luckesi 

(2013, p, 39): “A cidadania é a fonte das 

condutas éticas, que nos possibilitam a todos 

viver e conviver da melhor forma”.  

Aqui, do ponto de vista do ser humano, o 

olhar para o outro encontra o reconhecimento de 

si, do agir e do cenário social mediado pelas 

tecnologias para pensar as múltiplas identidades 

e as especificidades do processo de 

aprendizagem e socialização. Sob essa ótica, há 

uma tendência para pensar como os artefatos 

digitais estão presentes na vida de certas 

crianças e jovens contemporâneos, sendo que 

não há como pensar os conhecimentos 

produzidos na escola distanciados desses 

suportes de criação e interação.  

 O desafio reside no tratamento da 

informação para concebê-la como conhecimento 

e na superação dos formatos do cenário de sala 

de aula, prevendo a invenção do espaço, da 

organização e performances dos discentes. 

Importa lembrar que a precocidade da infância 

frente ao uso do celular, computadores e outros 

artefatos efetiva as primeiras interações 

tecnológicas de comunicação, fato despontado 

sobre o cenário do ensino/aprendizagem. Dessa 

forma, os espaços escolares se alteram como 

potência para a aprendizagem, interações e 

criações compartilhadas, favorecendo o 

desenvolvimento pessoal e contínuo.  

A riqueza das linguagens geradas pelas 

inúmeras possibilidades digitais, associada à 

mediação efetiva, permite a atitude de pensar o 

mundo e, desse modo, crianças e adolescentes se 

constituem com certa autonomia entrelaçando 

desenvolvimento de competências aos valores 

pessoais e ao sentido da vida.  

Assim, as competências desenvolvidas 

pelos alunos são atravessadas pelas relações que 
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os afetam, sendo que a inteligência coletiva15 

configura um investimento na interatividade e 

potência para um novo trabalho de observação, 

participação ativa e avaliação, no processo de 

aprendizagem. O estudante, nesse contexto, 

forma-se pelos processos cooperativos, 

traduzidos, também, pela inserção da pesquisa 

como princípio pedagógico e é produtor de 

conhecimento.  

  

3.2 PROFESSOR COMO PROPOSITOR 

 

 A epistemologia da prática docente 

dentro da dimensão do fazer pedagógico, do 

conhecimento e mediação na aprendizagem 

remete à reflexão acerca do planejamento e 

avaliação sistemáticos. Desse modo, a gestão da 

produção de conhecimento promove impactos 

na aprendizagem dos alunos. Sendo assim, para 

Lévy, (2007, p. 171) “a principal função do 

                                                           
15 A inteligência coletiva se refere a como as pessoas 

produzem e compartilham o conhecimento utilizando as 

professor não pode mais ser uma difusão de 

conhecimentos, que agora é feita de forma mais 

eficaz por outros meios. Sua competência deve 

deslocar-se no sentido de incentivar a 

aprendizagem e o pensamento.” Quando o 

professor reflete sobre sua prática, consegue 

investigar resultados e adotar novas estratégias 

de ensino, com vistas a retroalimentar o 

processo pedagógico, constituindo-se pelo seu 

protagonismo, para que diferentes formas de 

expressão e aprendizagem sejam respeitadas e 

valorizadas pelo processo de produção de 

conhecimento. Como afirma Levy: “O professor 

torna-se um animador da inteligência coletiva 

dos grupos que estão a seu encargo. Sua 

atividade será centrada no acompanhamento e 

na gestão das aprendizagens: o incitamento à 

troca dos saberes, à mediação relacional e 

simbólica, à pilotagem personalizada dos 

percursos de aprendizagem etc” (LEVY, 2007, 

p. 171).           

tecnologias digitais. Tal conceito pode ser aprofundado na 

obra Inteligência coletiva do autor Pierre Lévy (2006).  

 

 A aprendizagem associada ao sentido 

estimula o estudante a interagir com o grupo e 

sua comunidade, partindo da especificidade 

local para global e do global para o local, 

promovendo práticas democráticas e 

participativas. Nessa direção, cabe ao professor:  

- conhecer o processo de desenvolvimento de 

aprendizagem dos estudantes;  

- constituir-se pelo pensamento interdisciplinar 

e transversal, mediado pelas múltiplas 

linguagens, bem como pelo desenvolvimento 

sustentável e pela cultura digital; 

- constituir-se pelo conhecimento 

técnico/didático e epistemológico para planejar 

as aulas;  

- dominar, para determinado(s) componente(s) 

curricular(es), as competências/ habilidades a 

serem desenvolvidas/ampliadas e os conceitos a 

serem formados/aprofundados pelos alunos em 

cada ano que atua;  
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- provocar o desejo/curiosidade/necessidade de 

aprender, explicitar a relação do aprender com 

o saber, conferindo sentido ao trabalho escolar, 

mediando a construção do conhecimento e 

zelando pela aprendizagem do aluno; 

- contribuir, articulando com o coordenador 

pedagógico da escola, na organização dos 

Planos de Estudo e Planos de Trabalho em 

consonância com os Referenciais legais 

(nacionais - BNCC, DCN, RCG e o da RME); 

- elaborar, com o auxílio do coordenador 

pedagógico, o Plano de Trabalho de Sala de 

Aula, instrumento mais minucioso da prática 

educativa, organizado a partir dos Planos de 

Estudo (anual) e de Trabalho (trimestral);  

- construir, (re)planejar, implementar e avaliar 

o planejamento a fim de que o mesmo promova 

o desenvolvimento das 

competências/habilidades e a formação dos 

conceitos previstos para determinado ano;  

- administrar a diversidade nos âmbitos em que 

atua na escola, com auxílio dos pares, da 

comunidade escolar e da mantenedora;  

- organizar e fazer evoluir, no âmbito da escola, 

a participação dos alunos; 

- buscar, constantemente, aperfeiçoamento, 

discutir e revisar as estratégias de ensino a 

sistemática de avaliação da aprendizagem e 

demais decisões pedagógicas, juntamente com a 

equipe diretiva e coordenação pedagógica, para 

que então, todos esses segmentos possam 

analisar como acontece o processo de avaliação 

considerando a legislação educacional vigente.   

- participar da formação continuada oferecida 

pela mantenedora e contribuir, de forma 

significativa, com a qualidade da 

aprendizagem, no âmbito escolar; 

- explorar as potencialidades didáticas dos 

recursos tecnológicos disponíveis como 

ferramentas de mediação pedagógica; e 

- promover, na sala de aula, a construção de um 

ambiente que respeite os valores e processos de 

aprendizagem social, cognitiva e procedimental 

de cada estudante, bem como a mediação 

humanizada. 

 

3.3 A IDENTIDADE DO COORDENADOR 

PEDAGÓGICO COMO AGENTE DA 

MUDANÇA  

 

É fato que a identidade do coordenador 

no cenário escolar deve ser sustentada pela sua 

formação, concepção, capacidade de mediação e 

postura transversal frente aos diferentes campos 

de conhecimento, visto como um dos atores do 

processo de mudança. Ele é um dos 

responsáveis, o interlocutor, privilegiado, das 

ações pedagógicas e disseminador da Proposta 

Pedagógica da Escola. Importa lembrar que o 

coordenador na escola visto como articulador do 

saber, mobiliza processos de busca do 

conhecimento, porque conduz a criação 

coletiva. Orsolon (2012, p. 26) afirma que “O 

coordenador/educador será um agente 

transformador na medida em que transformar a 

si mesmo e, por consequência, à realidade.”  

Como sujeito sensível para compreender 

o funcionamento e especificidades do grupo faz-

se necessário planejar ações de intervenções 
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pedagógicas promovendo, ao longo do processo, 

aprendizagens significativas aos alunos. Nesse 

processo, o referido autor sugere o estudo sobre 

a competência do Coordenador Pedagógico em 

categorias constituídas por dimensões como: a 

articuladora, formadora e transformadora. 

Importa pensar que o processo da 

dimensão articuladora ultrapassa o âmbito da 

organização ou das funções/ações rigidamente 

estabelecidas pela rotina da escola, o que 

acontece na experiência de reconhecimento ao 

outro, ao movimento de interação, abrindo 

possibilidades para a reflexão sobre as práticas 

pedagógicas vigentes.  

Nessa perspectiva a dimensão 

formadora gera o sentido aos projetos de vida 

dos sujeitos envolvidos na produção de 

conhecimento e ligado ao técnico-científico, 

sendo possível pensar sobre o aspecto social dos 

impactos da produção de tais conhecimentos. O 

planejamento e a avaliação direcionam o olhar 

para a dimensão transformadora, garantindo as 

metas, engendrando novas ações. A partir das 

categorias convém lembrar que “criar situações 

e espaços para compartilhar as experiências, 

para o professor se posicionar como 

homem/cidadão/profissional, é propiciador de 

uma prática transformadora” (ORSOLON, 

2012, p. 24). 

A sintonia do coordenador com seu 

contexto escolar, com o seu grupo, fornece 

elementos para o planejamento almejado, 

manifestando a escuta sensível do processo de 

mudança.  

Assim, cabe ao Coordenador 

Pedagógico: 

 

- constituir-se pelo conhecimento 

técnico/didático e epistemológico na mediação 

dos diferentes campos do saber e etapas 

escolares; 

- conhecer o processo de desenvolvimento de 

aprendizagem dos estudantes; 

- gerenciar o planejamento pedagógico e sua 

implementação, vinculando-o e articulando-o à 

proposta pedagógica da escola, com vistas à 

qualificação da aprendizagem dos estudantes e 

práticas pedagógicas dos professores;  

- problematizar a prática pedagógica do(s) 

professor(es), orientando-os na elaboração e 

articulação dos planejamentos diários de Sala 

de Aula, vinculados aos Planos Estudos, Planos 

de Trabalhos, Proposta Pedagógica da Escola, 

Regimento Escolar, Referencial Curricular do 

Município de Caxias do Sul e diretrizes legais, 

contemplando as necessidades da escola e de 

cada estudante/turma escolar;  

- contribuir, de forma articulada com o corpo 

docente da escola, na organização dos Planos 

de Estudo e Planos de Trabalho, em 

consonância com o Referencial Curricular da 

Educação da Rede Municipal de Ensino de 

Caxias do Sul e diretrizes legais;  

- articular, juntamente com o corpo docente, 

ações interdisciplinares e multiculturais, 

contribuindo para a ressignificação das 

aprendizagens e identidades dos estudantes, 

visando o desenvolvimento de competências a 
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construção e aplicação de conhecimentos 

científicos; 

- gerir tempos e espaços escolares, junto a 

equipe diretiva, de modo a facilitar o 

planejamento da práxis docente e a consequente 

melhoria da qualidade das aprendizagens;   

- fazer intervenções no processo de gestão de 

conhecimento, administrando tempos e espaços 

escolares, junto a equipe diretiva, de modo a 

contribuir para o planejamento da 

ação/reflexão/ação e a consequente melhoria da 

aprendizagem;  

- planejar e implementar, com a gestão escolar, 

reuniões pedagógicas, conselhos de classe e 

reuniões com os responsáveis legais pelos 

alunos, visando a aproximação e fomentando o 

diálogo com todos os atores da comunidade 

escolar;  

- atuar junto aos professores, por meio do 

planejamento de estratégias de intervenção, a 

fim de que dificuldades de aprendizagem sejam 

                                                           
16  No território de Caxias do Sul, sabe-se que há distinção 

conceitual entre Projeto Político Pedagógico e 

superadas, bem como, os devidos atendimentos 

e encaminhamentos dos alunos para equipe 

multidisciplinar sejam realizados; e 

- planejar e implementar, com a gestão escolar, 

ações que fomentem o desenvolvimento 

sustentável e as culturas digitais.  

3.4 GESTÃO ESCOLAR: DIRETOR E VICE-

DIRETOR COMO AGENTES DA 

MUDANÇA 

 

Dinamizar pedagogicamente uma equipe 

de profissionais com vistas na cultura escolar 

sinergicamente organizada, confere o 

significado da gestão escolar, atendendo às 

transformações sócio-econômico-culturais da 

comunidade em que a escola está inserida. Com 

esse propósito a equipe diretiva busca refinar 

intenções planejadas conforme os fundamentos 

constituídos por leis, diretrizes, proposta 

pedagógica escolar 16e regimento escolar, cujo 

aporte provém dos conhecimentos técnico-

Proposta Pedagógica. Neste texto, esta nomenclatura 

será utilizada para fazer referência a ambos.  

científicos. As ações oriundas desse processo 

possuem o objetivo de promover a participação 

da comunidade, bem como garantir a qualidade 

de ensino ofertado e o impacto na aprendizagem 

dos estudantes. Não se pode esperar uma lista de 

responsabilidades para atender às demandas, 

pois exigem múltiplas competências de 

mobilização e de implementação de um projeto 

para a escola. Nessa perspectiva o trabalho da 

gestão escolar “[...]constitui-se em uma 

estratégia de intervenção organizadora e 

mobilizadora, de caráter abrangente e orientada 

para promover mudanças e desenvolvimento 

dos processos educacionais, de modo que se 

tornem cada vez mais potentes na formação e 

aprendizagem dos seus alunos” (LÜCK, 2009, 

p. 25). 

Do exposto, o eixo estratégico no 

processo de gestão escolar pressupõe 

mecanismos institucionais, fortalecendo os 

laços afetivos e de parcerias com a comunidade. 
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O movimento de transformação educativa 

legitima a pluralidade das trocas, sejam elas 

objetivas ou subjetivas. Dessa forma, a 

concepção epistemológica, como projeto de 

escola, defendida pelos gestores, prevê 

planejamento, tendo em vista a compreensão 

dos fundamentos de organização, articulação e 

seus desdobramentos de implementação como 

ponto crucial que se constrói no reconhecimento 

das competências focalizadas no papel da escola 

para a sociedade e na promoção de educação de 

qualidade. Conforme Lück (2009, p. 26) 

 

As competências de implementação 

envolvem a gestão democrática e 

participativa, gestão da cultura, 

gestão de pessoas, gestão 

pedagógica, gestão administrativa, 

gestão da cultura escolar e gestão do 

cotidiano escolar, com foco direto na 

promoção da aprendizagem e 

formação dos alunos, com qualidade 

social.  

 

 É importante pensar que os sujeitos da 

gestão escolar, como agentes da mudança, 

reconheçam-se nesta transformação e recriem 

espaços, tendo em vista práticas escolares 

inovadoras, proporcionando novas experiências 

na produção de conhecimento.  

É da responsabilidade dos gestores 

escolares (diretor e vice-diretor): 

- propor e gerir ações escolares, pedagógicas e 

administrativas, tendo como prioridade 

garantir a efetivação e a qualidade da 

aprendizagem; 

- atuar na direção da consecução das políticas 

públicas municipais da educação;  

- criar momentos propícios junto à comunidade 

escolar para execução, avaliação e 

(re)elaboração do Regimento Escolar e da 

Proposta Pedagógica da escola; 

- organizar e acompanhar situações de 

aprendizagens em consonância com o 

Regimento Escolar, proposta pedagógica e 

deliberações do Conselho Escolar, respeitando 

as disposições legais;  

- assegurar o acesso, a permanência e a 

progressão dos alunos na Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, por meio da constante 

melhoria da qualidade da aprendizagem, 

propiciando-lhes práticas de cidadania;  

- viabilizar e dinamizar o trabalho pedagógico, 

em conjunto com o Coordenador Pedagógico e 

os Professores;  

- garantir tempos e espaços de planejamento, 

estudo e avaliação, acompanhando o processo 

de aprendizagem dos estudantes junto com a 

Coordenação Pedagógica e  Professores.  

- promover atividades (cívicas, culturais, 

sociais e desportivas), em conjunto com o 

Conselho Escolar, sempre almejando a 

melhoria da qualidade da aprendizagem;  

- planejar a distribuição e o adequado 

aproveitamento dos recursos humanos, 

financeiros e materiais, bem como prestar 

contas de sua administração ao Círculo de Pais 

e Mestres, Conselho Escolar e à Mantenedora; 

- participar das formações continuadas 

oferecida pela mantenedora e contribuir, de 
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forma significativa, com a qualificação da 

aprendizagem, minimamente, no âmbito 

escolar; 

- zelar pela conservação do patrimônio e tomar 

medidas cabíveis em situações emergenciais; e 

- administrar recursos financeiros em prol do 

bem-estar da comunidade escolar. 

3.5 SECRETARIA MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO (SMED) 

 

A Secretaria Municipal da Educação 

(SMED) sustentada por estudos, pesquisas, 

organização, planejamento e avaliação de ações 

na Rede, concentra-se no trabalho voltado ao 

atendimento de excelência às necessidades dos 

espaços escolares e das comunidades, tendo 

como protagonistas profissionais que atuam de 

forma colaborativa na proposição e resolução de 

questões que permeiam a educação, 

fundamentados na legislação, incluindo o 

Regimento Interno. Dessa forma, sinalizam o 

sentimento de pertença e empoderamento das 

discussões epistemológicas que regem 

concepções, discursos e práticas pedagógicas. 

Dentre suas atribuições, destacam-se as 

seguintes: 

- planejar, organizar, articular, coordenar, 

integrar, executar e avaliar políticas municipais 

relativas à educação, no âmbito de 

competências do Município; 

- organizar, articular e promover o 

desenvolvimento das instituições do Sistema 

Municipal de Ensino, integrando-se às políticas 

e aos Planos Educacionais da União e do 

Estado; 

- orientar e supervisionar os estabelecimentos 

do Sistema Municipal de Ensino; 

- ofertar e promover a Educação Infantil e 

Ensino Fundamental em todo território; 

- implementar políticas de acesso e 

permanência na EJA para jovens e adultos sem 

escolarização na idade adequada, respeitando 

as especificidades da modalidade; 

- promover levantamento e censo escolar, 

estudos e pesquisas visando ao aprimoramento 

da qualidade e à expansão do ensino. 

- propor, analisar e executar programas e 

projetos da área educacional e parceria com a 

comunidade escolar; 

- promover a inclusão dos alunos com 

necessidades especiais; 

- administrar os fundos e recursos específicos 

da Secretaria; 

- manter, de forma regular e adequada a guarda 

dos registros da documentação escolar geral 

dos estudantes e professores; 

- promover a conservação e a manutenção da 

secretaria e das unidades escolares; 

- dar suporte para o funcionamento de 

Conselhos cuja área de atuação está afeta à 

Secretaria; 

- organizar os dados para o registro das 

memórias históricas do trabalho pedagógico 

desenvolvido pela SMED; 

- orientar os grupos do setor pedagógico no 

trabalho de assessoramento às escolas, 
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promovendo ações vinculadas aos projetos 

pedagógicos das escolas; 

- encaminhar ao gestor da pasta e aos demais 

setores, pareceres e sugestões que se fizerem 

necessários ao bom andamento do trabalho e/ou 

à superação das necessidades da SMED e/ou 

escolas; 

- acompanhar a execução das ações, buscando 

alternativas para superação de necessidades, 

quanto aos aspectos técnico-pedagógico e 

administrativo. 

- organizar reuniões de estudos coletivos; 

- buscar subsídios junto a outras instituições, no 

sentido de qualificar o trabalho pedagógico da 

equipe interna da SMED e dos professores da 

Rede Municipal de Ensino (RME); 

- participar e oferecer formação continuada e 

divulgar os eventos organizados pela SMED e 

por outras instituições; 

- coordenar e assessorar o processo de 

elaboração dos Planos de Trabalho de cada 

grupo vinculado ao Setor Pedagógico, levando 

em consideração o diagnóstico realizado em 

cada período; 

- coordenar e assessorar o processo de 

avaliação das ações da SMED. Nos diferentes 

grupos ligados ao setor pedagógico, a fim de 

destacar as facilidades encontradas e de definir 

ações para a superação das dificuldades; 

- buscar alternativas junto à RME e outras 

instituições, no sentido de efetivar a garantia da 

permanência dos alunos na escola, com uma 

educação de qualidade; 

- analisar, mediar e definir ações e projetos 

internos e de outras instituições; que são ou que 

pretendem ser, desenvolvidos, em parceria com 

a RME; e 

- receber, analisar e arquivar os relatórios dos 

grupos internos, propondo alternativas de 

mudança e estudos específicos, quando 

necessários; 
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6 MARCOS LEGAIS PARA A 

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM 

CAXIAS DO SUL 

 

 A Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) é um documento de caráter normativo 

que define um conjunto de aprendizagens 

essenciais que devem ser desenvolvidas ao 

longo das etapas e modalidades da Educação 

Básica. Preconizam-se os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento em 

conformidade com o estabelecido nos Planos 

Nacional, Estaduais e Municipais de Educação 

(respectivamente, PNE, PEE e PME) 

constituídos por metas e estratégias que visam a 

qualificação dos processos de ensino e estrutura 

dos sistemas e redes, impulsionando as 

condições para que as aprendizagens 

efetivamente ocorram.   

A BNCC, junto à legislação vigente e ao 

Referencial Curricular Gaúcho (RCG) necessita 

ser tomada como referência em todo território 

                                                           
17 Informações obtidas no documento final da Base 

Nacional Comum Curricular.   

nacional para a formulação/reformulação dos 

currículos de todas as redes de ensino, 

observando as questões e alinhamentos nos 

âmbitos estaduais e municipais. Assim, espera-

se que a BNCC auxilie a superar a fragmentação 

existente nas políticas educacionais já em 

prática.17  

O Brasil é um país com proporções 

continentais, com uma grande diversidade 

cultural e grandes desigualdades sociais. 

Contemplar tais características em apenas um 

documento é desconsiderar especificidades que 

são fundamentais para que seu êxito nos espaços 

e tempos escolares. Sendo assim, os sistemas e 

redes de ensino devem construir/reconstruir seus 

currículos e as escolas, elaborar/reelaborar suas 

propostas pedagógicas, levando em conta as 

necessidades locais, possibilidades e interesses 

dos estudantes e suas comunidades, bem como 

suas identidades étnicas, linguísticas e culturais. 

Já é sabido que o Brasil, “ao longo de sua 

história, naturalizou desigualdades educacionais 

em relação ao acesso à escola, à permanência 

dos estudantes e ao seu aprendizado. São 

amplamente conhecidas as enormes 

desigualdades entre os grupos de alunos 

definidos por raça, sexo e condições 

socioeconômicas de suas famílias” (BRASIL, 

2017, p. 15). Levar isso em conta, nesse 

momento privilegiado de pensar/repensar os 

currículos da Educação Básica, é fundamental 

para que as devidas aproximações sejam 

realizadas e os números comecem a apontar para 

um outro diagnóstico de sociedade.    

Para tanto, junto aos seus pares, a Rede 

Municipal de Ensino de Caxias do Sul, uniu 

esforços para desenhar o Referencial da 

Educação para que cada escola possa, junto a sua 

comunidade, organizar a proposta pedagógica 

que irá garantir aos estudantes o direito, 

preconizado na Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional (LDB, Lei 9394/1996), à 

educação escolar orientada pelos princípios 

éticos, políticos e estéticos que visam a 

formação humana integral e à construção de 

uma sociedade justa, democrática e inclusiva, 

tendo como base a caracterização do território 

ao qual eles pertencem.   

Dentre as observâncias e singularidades 

de cada espaço, a possibilidade de igualdade 

trazida pela BNCC será efetiva se houver, 

realmente, a garantia de acesso e permanência 

em toda Educação Básica. Para que isso ocorra 

as políticas públicas e a organização dos 

documentos dos sistemas, redes escolares, bem 

como de todos os estabelecimentos 

educacionais, ocorrerá a partir um estudo acerca 

das caracterizações de cada território.  

Pensando nisso, é importante, enquanto 

Rede Municipal de Ensino, atentar para essas 

questões tendo em vista a organização curricular 

no território de Caxias do Sul. Segundo dados do 

                                                           
18 Informações disponíveis no site do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística IBGE Pesquisa realizade em 21 

IBGE18, Caxias do Sul tem uma população19 

estimada em 504.069 pessoas para 2018. 

Em termos de avaliação da educação, o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB)9 de 2015, apontou para o panorama 

apresentado na Tabela 1. 

* Considerando 497 municípios.  

Tabela 1— Dados do Ideb do município de Caxias do 

Sul (2015) 

Fonte: INEP/MEC 

 

A taxa de escolarização do município 

(considerando-se habitantes com idade entre 6 e 

14 anos) foi de 96.3% em 2010. Isso posicionava 

de fevereiro de 2019 em 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/caxias-do-

sul/panorama.  

o município no 433o lugar dentre 497 cidades do 

estado e na posição 4359o de 5570, dentre as 

cidades do Brasil.   

Tendo em vista as especificidades 

territoriais e os pressupostos apresentados neste 

documento, que fundamentam o processo 

educativo no âmbito da Rede Municipal de 

Ensino, a organização curricular deve atender, 

também, aos preceitos legais, privilegiando o 

desenvolvimento de competências, formação de 

conceitos, bem como a constituição de valores, 

que permeiam as atitudes, no sentido de 

assegurar ao indivíduo as condições mínimas 

para o pleno exercício da cidadania.  

As observâncias necessárias para o 

atendimento dos preceitos legais passam pelo 

transcorrido nas seguintes legislações:  

Artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, alterada pela Lei nº 11.114 

19 Tal qual caracterizada no item Caxias do Sul: território 

intercultural. 

 Ideb de 

Caxias do 

Sul 

Posição comparativa 

ao estado do RS * 

Anos 

Iniciais 

6 147 

Anos 

Finais 

4,7 95 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/caxias-do-sul/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/caxias-do-sul/panorama


 

37 
 

 

de 16 de maio de 2005 e Lei nº 11.274 de 06 de 

fevereiro de 2006, determina que:  

 

Art. 32. O ensino fundamental 

obrigatório, com duração de 9 

(nove) anos, gratuito na escola 

pública, iniciando-se aos 6 (seis) 

anos de idade, terá por objetivo a 

formação básica do cidadão, 

mediante: (Redação dada pela Lei nº 

11.274, de 2006) 

I - o desenvolvimento da capacidade 

de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, 

da escrita e do cálculo; 

II — a compreensão do ambiente 

natural e social, do sistema político, 

da tecnologia, das artes e dos valores 

em que se fundamenta a sociedade; 

III — o desenvolvimento da 

capacidade de aprendizagem, tendo 

em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a 

formação de atitudes e valores; 

IV — o fortalecimento dos vínculos 

de família, dos laços de 

solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se 

assenta a vida social. 

§ 1º É facultado aos sistemas de 

ensino desdobrar o ensino 

fundamental em ciclos. 

§ 2º Os estabelecimentos que 

utilizam progressão regular por série 

podem adotar no ensino 

fundamental o regime de progressão 

continuada, sem prejuízo da  

valiação do processo de ensino—

aprendizagem, observadas as 

normas do respectivo sistema de 

ensino. 

§ 3º O ensino fundamental regular 

será ministrado em língua 

portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas a utilização 

de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem. 

§ 4º O ensino fundamental será 

presencial, sendo o ensino a 

distância utilizado como 

complementação da aprendizagem 

ou em situações emergenciais. 

§ 5o O currículo do ensino 

fundamental incluirá, 

obrigatoriamente, conteúdo que 

trate dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, tendo como diretriz a 

Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, 

que institui o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, observada a 

produção e distribuição de material 

didático adequado. (Incluído pela 

Lei nº 11.525, de 2007). 

§ 6º O estudo sobre os símbolos 

nacionais será incluído como tema 

transversal nos currículos do ensino 

fundamental. (Incluído pela Lei nº 

12.472, de 2011). 

 

Artigo 31 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, alterada pela Lei nº 12.796 

de 2013, determina que: 

 

A educação infantil será organizada 

de acordo com as seguintes regras 

comuns: (Redação dada pela Lei nº 

12.796, de 2013): 

I - avaliação mediante 

acompanhamento e registro do 

desenvolvimento das crianças, sem 

o objetivo de promoção, mesmo para 

o acesso ao ensino fundamental; 

(Incluído pela Lei nº 12.796, de 

2013) 

II — carga horária mínima anual de 

800 (oitocentas) horas, distribuída 

por um mínimo de 200 (duzentos) 

dias de trabalho educacional; 

(Incluído pela Lei nº 12.796, de 

2013) 

III — atendimento à criança de, no 

mínimo, 4 (quatro) horas diárias 

para o turno parcial e de 7 (sete) 

horas para a jornada integral; 

(Incluído pela Lei nº 12.796, de 

2013) 

IV — controle de frequência pela 

instituição de educação pré-escolar, 

exigida a frequência mínima de 60% 

(sessenta por cento) do total de 

horas; (Incluído pela Lei nº 12.796, 

de 2013) 

V — expedição de documentação 

que permita atestar os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da 

criança. (Incluído pela Lei nº 

12.796, de 2013) 

 

Artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, alterada pela Medida 

Provisória nº 746, de 2016 e Lei nº 13.415 de 

2017, determina que:   
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A educação básica, nos níveis 

fundamental e médio, será 

organizada de acordo com as 

seguintes regras comuns: 

I — a carga horária mínima anual 

será de oitocentas horas para o 

ensino fundamental e para o ensino 

médio, distribuídas por um mínimo 

de duzentos dias de efetivo trabalho 

escolar, excluído o tempo reservado 

aos exames finais, quando houver; 

(Redação dada pela Lei nº 13.415, 

de 2017) 

II — a classificação em qualquer 

série ou etapa, exceto a primeira do 

ensino fundamental, pode ser feita: 

a) por promoção, para alunos que 

cursaram, com aproveitamento, a 

série ou fase anterior, na própria 

escola; 

b) por transferência, para candidatos 

procedentes de outras escolas; 

c) independentemente de 

escolarização anterior, mediante 

avaliação feita pela escola, que 

defina o grau de desenvolvimento e 

experiência do candidato e permita 

sua inscrição na série ou etapa 

adequada, conforme 

regulamentação do respectivo 

sistema de ensino; 

III — nos estabelecimentos que 

adotam a progressão regular por 

série, o regimento escolar pode 

admitir formas de progressão 

parcial, desde que preservada a 

seqüência do currículo, observadas 

as normas do respectivo sistema de 

ensino; 

IV — poderão organizar-se classes, 

ou turmas, com alunos de séries 

distintas, com níveis equivalentes de 

adiantamento na matéria, para o 

ensino de línguas estrangeiras, artes, 

ou outros componentes curriculares; 

V — a verificação do rendimento 

escolar observará os seguintes 

critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa 

do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e 

dos resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de 

estudos para alunos com atraso 

escolar; 

c) possibilidade de avanço nos 

cursos e nas séries mediante 

verificação do aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos 

concluídos com êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de 

recuperação, de preferência 

paralelos ao período letivo, para os 

casos de baixo rendimento escolar, a 

serem disciplinados pelas 

instituições de ensino em seus 

regimentos; 

VI — o controle de freqüência fica a 

cargo da escola, conforme o disposto 

no seu regimento e nas normas do 

respectivo sistema de ensino, 

exigida a freqüência mínima de 

setenta e cinco por cento do total de 

horas letivas para aprovação; 

VII — cabe a cada instituição de 

ensino expedir históricos escolares, 

declarações de conclusão de série e 

diplomas ou certificados de 

conclusão de cursos, com as 

especificações cabíveis. 

Parágrafo único. A carga horária 

mínima anual de que trata o inciso I 

do caput deverá ser 

progressivamente ampliada, no 

ensino médio, para mil e 

quatrocentas horas, observadas as 

normas do respectivo sistema de 

ensino e de acordo com as diretrizes, 

os objetivos, as metas e as 

estratégias de implementação 

estabelecidos no Plano Nacional de 

Educação. (Incluído pela Medida 

Provisória nº 746, de 2016) 

§ 1º A carga horária mínima anual de 

que trata o inciso I do caput deverá 

ser ampliada de forma progressiva, 

no ensino médio, para mil e 

quatrocentas horas, devendo os 

sistemas de ensino oferecer, no 

prazo máximo de cinco anos, pelo 

menos mil horas anuais de carga 

horária, a partir de 2 de março de 

2017. (Incluído pela Lei nº 13.415, 

de 2017) 

§ 2o Os sistemas de ensino disporão 

sobre a oferta de educação de jovens 

e adultos e de ensino noturno 

regular, adequado às condições do 

educando, conforme o inciso VI do 

art. 4o. (Incluído pela Lei nº 13.415, 

de 2017) 

 

Sob esse olhar a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental têm a incumbência de 

inserir o indivíduo no processo de socialização, 

de estimular o desenvolvimento da capacidade 

de aprender a partir da apropriação plena da 
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leitura, escrita e cálculo, compreensão do 

ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, da arte e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade e o fortalecimento dos 

vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de respeito e empatia à diversidade 

presente na  vida social. Ainda, é necessário 

respeitar as devidas cargas-horárias, específicas 

de cada período, bem como os dias letivos 

determinados nos documentos legais. Para além 

dos aspectos apresentados, as transições que 

ocorrem dentro das etapas da Educação Básica, 

partes da caminhada escolar de cada indivíduo, 

merecem um olhar atento, a saber 

 a transição da Educação Infantil para o 

Ensino Fundamental; 

 a transição das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental para as Séries Finais do 

Ensino Fundamental; e 

 a transição do Ensino Fundamental para 

o Ensino Médio.  

                                                           
20 Aspecto abordado no texto da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). 

A transição entre essas etapas tem sido 

motivo de inquietação para alunos e professores. 

Desta forma, requer atenção e cuidado. 

Principalmente porque há inúmeras mudanças 

que devem ser analisadas, garantindo integração 

e continuidade dos processos de aprendizagem 

das crianças e adolescentes. É indispensável 

introduzir estratégias de acolhimento e 

adaptação para estudantes e professores que 

fazem parte dessas transições para que os atores 

envolvidos sintam que há uma continuidade em 

sua caminhada escolar. 

Uma estratégia que minimiza os efeitos 

dessa transição pode ser a organização e 

sistematização de registros que evidenciem os 

processos vivenciados pelas crianças e 

adolescentes na etapa anterior, para auxiliar no 

entendimento da história das trajetórias 

escolares de cada estudante.  

A continuidade das aprendizagens, as 

mudanças introduzidas e o acolhimento afetivo 

são fatores que, em equilíbrio, podem ajudar na 

transição destas etapas, permitindo a 

continuidade do trabalho pedagógico e o êxito 

dos estudantes em seus processos de 

aprendizagem.20   
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7 AEE E EJA NA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO 

 

O grande infortúnio dos 

sem-direito não é o de serem 

privados da vida, da 

liberdade e da busca da 

felicidade, ou ainda da 

igualdade perante a lei e da 

liberdade de opinião, mas o 

de terem deixado de 

pertencer a uma 

comunidade; seu grave 

defeito não é o de serem 

iguais perante a lei, é que 

para eles não existe lei 

alguma. 

 

(Hannah Arendt) 

 O desafio da RME é o constante pensar 

sobre Educação Especial e a Educação de 

Jovens e Adultos com a importância que lhes 

cabe, reconhecendo seu protagonismo na 

                                                           
21 Especialista em Gestão de Pessoas (IPA); Psicólogo 

(UFSM) e Assessor Técnico da Secretaria Municipal de 

Educação (SMED) de Caxias do Sul.  
22 Especialista em Gestão Escolar (UCS); Psicopedagoga 

Clínica e Institucional (FIA); Especialista em Educação 

Especial e Inclusiva (UNINTER); Licenciada em Letras 

(FACOS). Professora e Assessora Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação (SMED) de Caxias do 

Sul. 

construção dos saberes. O foco deve residir em 

colaborar para a constituição de uma sociedade 

que tenha, como principal objetivo, possibilitar 

que todos os sujeitos exerçam, efetivamente, sua 

cidadania. 

Este tópico se propõe a lançar um olhar sobre o 

AEE e a EJA. 

7.1  O ENSINAR E APRENDER NA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Cassiano Camerin21 

Cleinara Pires Cardoso22 

Daiane Siota23 

Eliete Figueredo Leal24 

Paula Maria Martinazzo25 

 

23 Especialista em Educação Infantil e Ludicidade (FSG); 

Especialista em Educação Especial com Ênfase na 

Inclusão Escolar: Deficiência Mental (UCS); Especialista 

em Psicopedagogia Institucional e Clínica (FSG); 

Pedagoga Séries Iniciais e Educação Infantil 

(UCS).Professora e Assessora Pedagógica da Secretaria 

Municipal de Educação (SMED) de Caxias do Sul. 

A educação se divide em duas 

partes: Educação das 

Habilidades e Educação das 

Sensibilidades. Sem a 

Educação das Sensibilidades 

todas as habilidades são tolas 

e sem sentido. Os 

conhecimentos nos dão meios 

para viver. A sabedoria nos dá 

razões para viver. 

(Rubem Alves) 

 

 

Sob este olhar de sensibilidade, em que 

se compreende o sujeito como um ser completo 

e singular, de quem se respeita as 

individualidades e que demanda, além da 

acessibilidade física, a arquitetônica, curricular 

e atitudinal, surge a Educação Especial com o 

intuito de atender à demanda educacional das 

crianças/estudantes com deficiência, altas 

habilidades e superdotação, bem como os 

Transtornos do Espectro Autista (TEA). Durante 

24  Especialista em Saúde Mental Coletiva (UCS); 

Assistente Social (UCS) e Assessor Técnico da Secretaria 

Municipal de Educação (SMED) de Caxias do Sul. 
25 Especialista em Psicopedagogia (UCS); Especialista em 

Educação Especial e Inclusiva (UNINTER); Pedagoga 

Anos Iniciais e Ensino Médio (UCS). Professora e 

Assessora Pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação (SMED) de Caxias do Sul. 
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um longo período, ocorreu paralelamente à 

educação básica, em instituições próprias ou nas 

instituições de ensino regular, reafirmando seu 

caráter excludente. Com o passar do tempo, 

evoluiu da segregação, para integração e, 

finalmente, para a ideia de inclusão. De acordo 

com a Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008, p.15), “[…]  a educação especial passa a 

constituir a proposta pedagógica da escola, 

definindo como seu público-alvo os estudantes 

com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento26 e altas 

habilidades/superdotação.” 

O Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) constitui-se, portanto, 

como um processo em que há a participação de 

todas as crianças/alunos nos estabelecimentos 

de ensino regular, buscando superar o modelo 

até então estabelecido, trabalhando para 

minimizar o efeito das circunstâncias históricas 

                                                           
26 A nomenclatura Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, foi alterada a partir da publicação do 

da exclusão dentro e fora da escola. Sua 

abordagem é direcionada primeiramente às 

singularidades dos sujeitos, objetivando o seu 

crescimento, satisfação pessoal e inserção 

social, visando o desenvolvimento da autonomia 

e independência à vida humana em qualquer 

tempo e lugar. 

 No Brasil, a Educação Especial e 

Inclusiva é prevista desde a Constituição Federal 

de 1988, em seu Artigo 3º, inciso IV, mas é o 

Artigo 55 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA, 1990) que reforça a 

obrigação dos pais em matricular seus filhos na 

rede regular de ensino.  

 Com a publicação da Política Nacional 

de Educação Especial, em 1994, foi 

regulamentado o processo de inclusão nas 

escolas, o qual passou a ser organizado a partir 

da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB, Lei nº 9394/96, com 

destaque para os Artigos 3º e 4º, que defendem 

DSM-V (2013), sendo substituída pelo termo Transtorno 

do Espectro Autista (TEA). 

o direito à diversidade complementar e recíproca 

ao bloco dos direitos comuns à igualdade. 

Especificamente, o Artigo 3º reafirma o 

princípio do pluralismo e o Artigo 4º reconhece 

que é necessário adequar a escola aos estudantes 

com necessidades especiais.  

 A partir do Decreto Federal nº 3.298, de 

1999, a Educação Especial tornou-se uma 

modalidade transversal a todos os níveis de 

ensino, constituindo-se oficialmente como parte 

da Educação Básica a partir da Resolução 

CNE/CEB nº 2/2001.  

 Em âmbito nacional, o Plano Nacional 

da Educação (PNE 2011-2020), é o documento 

mais recente de regulamentação do sistema 

educacional. Com propostas e metas inclusivas, 

de forma complementar para alunos com 

deficiência e suplementar para os alunos com 

altas habilidades/superdotação, estabelece a 

Educação Especial como uma modalidade de 

ensino, que percorre toda a educação básica. 
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 Prevista na Constituição e também na 

LDB, 9394/96, em 2017 foi homologada a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). De cunho 

normativo, este documento prevê a modalidade 

da Educação Especial, reconhecendo a 

existência de aprendizagens essenciais e a 

importância de sua hierarquização. Embora a 

Base não explicite formalmente as questões 

pertinentes ao ensino e à aprendizagem da 

Educação Especial, é possível inferir que esta 

modalidade está amplamente contemplada, uma 

vez que se identifica claramente, nas dez 

competências trazidas como metas, um dos 

princípios que regem a educação: a equidade. 

Princípio este que abrange amplamente os 

conceitos fundamentais da Educação Especial: 

diversidade e igualdade. 

 Para que tais princípios sejam 

respeitados e praticados, é necessário um 

currículo adaptado, que proponha a avaliação do 

estudante a partir de planejamento adequado à 

                                                           
27 Compreendendo o atendimento a estudantes com 

deficiência e altas habilidades/superdotação. 

sua necessidade, trabalho interdisciplinar e 

colaborativo, a fim de garantir sua 

aprendizagem. A respeito disso, Beyer (2006, p. 

69) aponta: 

Pode-se pensar na formulação do 

currículo para os alunos com 

necessidades educacionais especiais 

numa base comum aos demais 

alunos, já que o princípio da 

educação inclusiva é não alijar 

ninguém das condições gerais de 

progressão escolar. O currículo não 

sofre alteração fundamental, porém 

as características de aprendizagem 

dos alunos com necessidades 

especiais são, sem dúvida, levadas 

em conta. 

 

 Neste sentido e adequando-se à Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva27 (BRASIL, 2008), em 

2010, o Município de Caxias do Sul normatizou 

a Educação Especial como modalidade de 

ensino, primando pela qualidade no processo 

inclusivo desde então. Atualmente, a Rede 

Municipal de Ensino de Caxias do Sul (RME) 

conta com professores especialistas no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

sala de recursos e sala de recursos 

multifuncionais. 

De acordo com Rodrigues e Maranhe 

(2010, p. 45): “É compromisso da escola 

inclusiva: Promover mudança de atitudes 

discriminatórias – a escola deverá trabalhar com 

quebra de tabus, estigmas, desinformação, 

ignorância, que levam as pessoas a terem 

atitudes negativas em relação aos seus 

estudantes público-alvo da Educação Especial.”

  

Assim, uma das modalidades do 

Atendimento Educacional Especializado, da 

RME, é a docência compartilhada, que acontece, 

semanalmente, no turno de aula, propondo que 

o conhecimento e a convivência com a diferença 

promovam o ultrapassar de práticas rotuladoras 

e classificatórias de aprendizagem em relação 

aos estudantes da Educação Especial. Tal prática 

fundamenta-se nos modelos e estudos de 
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bidocência, coensino ou ensino colaborativo, 

que emergem nesse contexto como um recurso 

que poderá vir a ser desenvolvido por meio de 

um professor especialista da área da Educação 

Especial. 

 Autores como Capellini & Mendes 

(2007) e Vilaronga & Zerbato (2014) elencam 

significativas contribuições em seus estudos, 

conceituando o ensino colaborativo como um 

modelo de serviço ofertado pela área da 

Educação Especial que promove um trabalho em 

conjunto entre o professor da sala de aula e o 

educador especial com o objetivo de planejar e 

viabilizar o sucesso na aprendizagem dos 

alunos. 

 Consoante estes teóricos, Beyer (2005, 

p. 6) considera que: 

 

Uma classe inclusiva […] é 

constituída por um grupo 

heterogêneo de alunos, onde há 

crianças com as mais variadas 

capacidades e necessidades. Pode se 

afirmar que a classe inclusiva 

representa uma heterogeneidade 

desejada. Caso essa classe seja 

atendida apenas por um professor, 

ele conseguirá realizar a 

individualização do ensino com 

dificuldade. Para o trabalho docente 

no grupo heterogêneo se faz 

necessária a colaboração de um 

segundo educador. 
 

 A docência compartilhada configura-se, 

então, como dispositivo pedagógico de práticas 

colaborativas, a partir do qual se estabelece uma 

relação dialógica entre o professor especialista 

da área da educação especial e o professor da 

classe regular. Esta modalidade permite ao 

professor especialista, apoiar, trocar 

informações, buscar alternativas e propostas de 

aprendizagem de acordo com as necessidades e 

interesses dos alunos da educação especial em 

parceria com os outros professores responsáveis 

pelo discente. 

 Também é oferecido o atendimento no 

contraturno escolar, conforme previsto na 

Resolução CNE/CEB nº 4/2009, que estabelece 

em seu Artigo 5º: 

 
O AEE é realizado, prioritariamente, 

nas salas de recursos multifuncionais 

da própria escola, ou em outra de 

ensino regular, no turno inverso da 

escolarização, não sendo substitutivo 

às classes comuns, podendo ser 

realizado em centro de atendimento 

educacional especializado de 

instituição especializada da rede 

pública ou de instituição especializada 

comunitária, conveniadas com a 

secretaria de educação ou órgão 

equivalente dos estados, do Distrito 

Federal ou dos municípios. 

 

 Os estudantes do Atendimento 

Educacional Especializado da rede municipal de 

ensino de Caxias do Sul — cujo grau de 

dependência para as atividades de higiene, 

locomoção, alimentação e cuidado justifique – 

dispõem do serviço de cuidadoria educacional. 

Este serviço é concedido a partir de avaliação 

feita por uma equipe multiprofissional, levando 

em consideração o disposto na Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência, nº 

13.146/2015: 

 

Art.3º Para fins de aplicação desta 

Lei, consideram-se: 

[…] 

XIII – profissional de apoio escolar: 

pessoa que exerce atividades de 

alimentação, higiene e locomoção 

do estudante com deficiência e atua 

em todas as atividades escolares nas 

quais se fizer necessária, em todos 

os níveis e modalidades de ensino, 

em instituições públicas e privadas, 
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excluídas as técnicas ou os 

procedimentos identificados como 

profissões legalmente estabelecidas. 

 

A mesma lei, em seu artigo 28, incumbe 

“ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 

implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: 

[…] XVII – oferta de profissionais de apoio 

escolar.” 

  No âmbito do município de Caxias do 

Sul, tal serviço é regulamentado pela Resolução 

do Conselho Municipal da Educação nº 

035/2017, que dispõe em seu Artigo 24: 

 

O Cuidador Educacional é o 

Profissional de Apoio Escolar 

previsto na Lei Federal nº 

13.146/2015, que atua no apoio às 

crianças/estudantes com deficiência 

e/ou transtornos do espectro autista, 

que apresentam alto grau de 

dependência no desenvolvimento 

das atividades escolares, auxiliando 

nas atividades de cuidado, de 

higiene, de alimentação, de 

locomoção e outras pertinentes ao 

contexto escolar. 

 

Sua função principal é, portanto, a de 

auxiliar diretamente o estudante nas suas 

limitações, viabilizando a sua autonomia nas 

atividades dentro do contexto escolar. Ressalta-

se que as questões de ensino-aprendizagem são 

de responsabilidade dos professores, 

profissionais habilitados e qualificados para a 

docência deste público, cabendo ao cuidador, 

além das funções já mencionadas, auxiliar no 

uso das tecnologias assistivas a partir da 

orientação dos professores ou equipe 

multidisciplinar. 

 Nesta direção, a Educação Especial no 

ensino fundamental do município de Caxias do 

Sul atua para que seu público – 

crianças/estudantes com deficiência, transtorno 

do espectro autista e altas 

habilidades/superdotação – desenvolvam sua 

autonomia e independência, buscando garantir a 

plena participação e inclusão a todas as 

atividades desenvolvidas no ambiente escolar, 

através dos recursos disponibilizados pela Rede 

Municipal de Ensino – Atendimento 

Educacional Especializado (Sala de Recursos, 

docência compartilhada, flexibilização 

curricular e de carga horária, profissionais de 

apoio e tecnologias assistivas) – contribuindo 

para o desenvolvimento de habilidades 

fundamentais para o exercício de sua cidadania. 
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7.2  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

(EJA) 

[...] Do que adiantam? 

Placas. Bulas, instruções... 

Do que adiantam? Letras 

impressas das canções... Do 

que adiantam? Gestos 

educados, convenções... Do 

que adiantam? Emendas, 

constituições Se o teto da 

escola caiu. 

 

(Herbert Viana) 
 

         A Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

posiciona-se como o elo entre um passado de 

exclusão e a oportunidade de um novo caminhar. 

Os percursos da EJA no município de 

Caxias do Sul têm seu início datado de 1939 com 

a criação de escolas de alfabetização, promovida 

pela iniciativa privada. Com o avanço da 

industrialização, a oferta foi ampliada com a 

implementação do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (Mobral) em 1970 que incluía a 

Classe de Alfabetização e a Profissionalização. 

A EJA municipal foi constituindo-se a partir do 

envolvimento do empresariado local e das 

políticas nacionais, com uma amostra numérica 

pouco representativa entre os anos de 1981 e 

1985 (STECANELA, 2015). 

         Impulsionada pela democratização do 

acesso à escolarização e, ao considerar a 

educação como um direito público, a 

Constituição de 1988 defendeu-a como 

princípio e exigência básica para a vida cidadã 

que se evidencia fora dos muros da escola e se 

fortalece nas relações dos indivíduos e das 
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organizações. Neste contexto, a Educação de 

Jovens e Adultos deixa de ser vista como 

reparatória àqueles que não tiveram 

oportunidade de escolarização na idade própria, 

para representar uma necessidade essencial no 

mundo contemporâneo. 

Desde sua concepção até o momento 

atual, a participação dos jovens na EJA vem 

aumentando consideravelmente, num processo 

de juvenilização, não evidenciada 

cronologicamente, mas sim como uma 

construção social, transitória, fluída e concebida 

como um modelo cultural (CORTI & SOUZA, 

2012). A ressignificação do espaço escolar, as 

necessidades específicas dos sujeitos e a 

diversidade das culturas juvenis são fatores que 

provocam inquietações aos gestores da 

educação e podem servir de base para 

impulsionar o agir em ambientes não usuais aos 

frequentados por eles. A reduzida participação 

dos jovens e adultos, estudantes da EJA, em 

atividades socioculturais expõe a necessidade de 

discussão sobre a qualidade do tempo livre 

juvenil e o acesso à cultura numa construção 

como sujeitos (SILVA, 2010). 

         Na condição de seres inacabados, como 

Paulo Freire nos caracteriza e em processo de 

contínuo aprender, a EJA adquire dimensão, não 

apenas escolar, mas social, no momento em que 

problematiza a realidade, promove a intervenção 

no mundo e envolve o estudante em dinâmicas 

do múltiplo aprender. Assim, uma mudança de 

visão é posta, pois ao refletir sobre o mundo 

contemporâneo e com acesso à educação 

inclusiva e de qualidade, o empoderamento 

pessoal, econômico e político pode se 

concretizar. 

Compreendendo este empoderamento, o 

professor de EJA, em seu fazer pedagógico, e ao 

considerar o conhecimento, as vivências e o 

contexto social do educando tem, no enfoque 

integrador, argumentos para agir de modo 

significativo. Tal enfoque é caracterizado pela 

articulação do currículo, via tema gerador, 

centrado na resolução de problemas, onde o 

professor é o mediador do conhecimento e o 

conteúdo, contextualizado. No município de 

Caxias do Sul, esta articulação curricular está 

apresentada em: Totalidades Iniciais 

(alfabetização e apropriação dos códigos 

culturais e das linguagens) e Totalidades Finais 

(pós-alfabetização e competências de maior 

complexidade). 

Também cabe destacar que a 

flexibilidade de tempo e espaço é garantida e o 

desenvolvimento de habilidades e competências 

devem ser práticas constantes. Além disso, o 

professor da EJA, ao assumir-se como 

profissional libertador, gestor do processo 

educativo, em constante busca pela superação e 

atuante de modo a não dissociar teoria e prática, 

promove a interação do conhecimento e o 

fortalecimento da identidade dos sujeitos 

envolvidos no processo de aprendizagem 

(SOUZA, 2012). 

Para que isto se efetive, o planejamento 

conjunto e integrado entre professores, 

contemplando a interdisciplinaridade, conduz à 

articulação de saberes e à promoção do 
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estudante.  Além disso, diante de uma sociedade 

globalizada e tecnológica, é necessário perceber 

a EJA sob a perspectiva da humanização, que 

requer atenção e cuidado, uma vez que os 

estudantes já são egressos de um sistema que os 

excluiu. 
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8 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

8.1 EDUCAÇÃO INFANTIL: INTERAÇÕES 

E BRINCADEIRAS 

 

Maristela da Costa28 

Maristela Motter29 

Taciana Zanolla30 

Viviane Plegge Sonego31 

 
A criança está cheia de cem. 

A criança tem cem linguagens 

cem mãos, cem ideias, 

cem modos de pensar 

de brincar e de falar. 

 

(Loris Malaguzzi) 

 

Historicamente, as concepções de 

Educação Infantil foram marcadas por 

diferenciações em relação à classe social das 

crianças. Às classes socialmente menos 

                                                           
28 Especialista em Psicopedagogia (FSG - cursando); 

Especialista em Pedagogia Empresarial (UCS); 

Licenciada em Pedagogia Anos Iniciais (UCS). 

Professora e Assessora Pedagógica na Secretaria 

Municipal da Educação (SMED) de Caxias do Sul. 
29 Especialista em Educação Infantil (Uninter, em curso); 

Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional 

(Uninter); Licenciada Plena em Pedagogia (UCS); 

Licenciada em Letras Inglês (UCS). Professora e 

favorecidas era destinado um atendimento 

assistencialista, enfatizando apenas o cuidado; 

aos grupos socialmente privilegiados era 

oferecida como experiência de promoção 

intelectual, com viés escolarizante. 

A Educação Infantil, como etapa da 

Educação Básica, é uma conquista recente, 

assegurada apenas na Constituição Federal (CF) 

de 1988. Anteriormente, o atendimento das 

crianças caracterizava-se como pré-escolar, ou 

seja, como etapa anterior à educação formal. A 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), em 1996, foi um passo importante na 

consolidação da Educação Infantil como 

primeira etapa da Educação Básica, vinculando 

a expressão creche ao grupo etário entre zero e 

3 anos e pré-escola aos agrupamentos entre os 4 

Assessora Pedagógica na Secretaria Municipal da 

Educação (SMED) de Caxias do Sul. 
30 Mestranda em Educação (UCS); Especialista em 

Informática Educativa (SEPAL); Licenciada Plena em 

Letras (UCS). Cursou Magistério no  Colégio São José 

(Caxias do Sul). Professora e Assessora Pedagógica na 

Secretaria Municipal da Educação (SMED) de Caxias do 

Sul. 

e 5 anos. 

“Nas últimas décadas, vem se 

consolidando na Educação Infantil a concepção 

que vincula cuidar e educar, entendendo o 

cuidado como algo indissociável do processo 

educativo” (BRASIL, 2017, p. 34). O cuidar 

envolve uma relação ética, de ações e 

sensibilidades que promovam o bem-estar das 

crianças, não apenas relacionadas à higiene e à 

saúde, mas também promovendo a autonomia e 

a identidade pessoal. Educar é compreendido 

como “um processo de desenvolver a pessoa por 

inteiro e aumentar sua participação na sociedade 

mais ampla, com o objetivo de que ambos, 

indivíduo e sociedade, floresçam”.  (MOSS, 

2014, p. 6)  

As Diretrizes Curriculares Nacionais 

31 Especialista em Apoio Pedagógico (UCS), Licenciada 

em Educação Física (FEEVALE). Cursou Magistério e 

Estudos Adicionais de Especialização de Professores em 

Educação Pré-Escolar (IENH). Professora e Assessora 

Pedagógica na Secretaria Municipal da Educação 

(SMED) de Caxias do Sul. 
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para a Educação Infantil (DCNEI), em 2009, 

constituem documento importante nesse 

processo, apresentando concepções de criança, 

infância e currículo alinhadas aos direitos 

estabelecidos na CF, no ECA e na LDB. De 

acordo com as DCNEI, a criança é  

 
sujeito histórico e de direitos que, 

nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói a 

sua identidade pessoal e coletiva, 

brinca, imagina, fantasia, deseja, 

aprende, observa, experimenta, 

narra, questiona e constrói sentidos 

sobre a natureza e a sociedade, 

produzindo cultura. (BRASIL, 

2009, p. 1) 
 

O protagonismo infantil é evidenciado 

e se efetiva por meio das interações e da 

brincadeira, eixos norteadores do currículo na 

Educação Infantil. “A opção pelo brincar desde 

o início da Educação Infantil é que garante a 

cidadania da criança e ações pedagógicas de 

maior qualidade” (KISHIMOTO, 2010, p. 1). O 

desenvolvimento integral das crianças está 

relacionado ao ato de brincar. É seu principal 

modo de expressão: as crianças brincam todos 

os dias e em qualquer lugar. “Brincar é a cultura 

da infância: onde há crianças há a essência do 

brincar” (BRINCADIQUÊ?, 2014, p. 13). É 

compromisso dos adultos promover esse direito. 

As atividades lúdicas são o princípio 

central da aprendizagem nessa faixa etária. Nas 

brincadeiras, as crianças vivem experiências 

significativas e utilizam seus conhecimentos 

prévios, constroem significados e descobertas, 

desenvolvendo suas potencialidades 

(MOYLES, 2009, p. 19). Dessa forma, pensar o 

brincar implica refletir sobre as interações que 

os pequenos estabelecem nessas situações: a 

interação com o professor, com outras crianças, 

com os brinquedos e materiais e com o 

ambiente. Não menos importante é a interação 

entre a escola, a família e a criança, 

possibilitando o conhecimento e a inclusão da 

cultura em que está inserida no projeto 

pedagógico. (KISHIMOTO, 2010, p. 3) 

Nessa perspectiva, o currículo é 

concebido como  

 
conjunto de práticas que buscam 

articular as experiências e os saberes 

das crianças com os conhecimentos 

que fazem parte do patrimônio 

cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico, de modo a 

promover o desenvolvimento 

integral de crianças de 0 a 5 anos de 

idade. (BRASIL, 2009, p. 1) 

 

As práticas cotidianas na Educação 

Infantil partem das narrativas infantis, tendo 

como foco a criança ativa e protagonista e suas 

experiências com o conhecimento. (HORN, 

2017, p. 28; CRUZ & FOCHI, 2018, p. 10) 

Nesse sentido, a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) estabelece referências para o 

currículo destinado a crianças de 0 a 5 anos, 

define seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento e um arranjo curricular 

pautado em campos de experiências e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento a que todas 

as crianças têm direito e que lhes asseguram o 

papel de sujeito nos processos de apropriação de 

conhecimentos. 

São direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento:  

 
Conviver com outras crianças e 

adultos, em pequenos e grandes 

grupos, utilizando diferentes 
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linguagens, ampliando o 

conhecimento de si e do outro, o 

respeito em relação à cultura e às 

diferenças entre as pessoas. 
Brincar cotidianamente de diversas 

formas, em diferentes espaços e 

tempos, com diferentes parceiros 

(crianças e adultos), ampliando e 

diversificando seu acesso a 

produções culturais, seus 

conhecimentos, sua imaginação, sua 

criatividade, suas experiências 

emocionais, corporais, sensoriais, 

expressivas, cognitivas, sociais e 

relacionais. 

Participar ativamente, com adultos 

e outras crianças, tanto do 

planejamento da gestão da escola e 

das atividades propostas pelo 

educador quanto da realização das 

atividades da vida cotidiana, tais 

como a escolha das brincadeiras, dos 

materiais e dos ambientes, 

desenvolvendo diferentes 

linguagens e elaborando 

conhecimentos, decidindo e se 

posicionando. 

Explorar movimentos, gestos, sons, 

formas, texturas, cores, palavras, 

emoções, transformações, 

relacionamentos, histórias, objetos, 

elementos da natureza, na escola e 

fora dela, ampliando seus saberes 

sobre a cultura, em suas diversas 

modalidades: as artes, a escrita, a 

ciência e a tecnologia. 

Expressar, como sujeito dialógico, 

criativo e sensível, suas 

necessidades, emoções, 

sentimentos, dúvidas, hipóteses, 

descobertas, opiniões, 

questionamentos, por meio de 

diferentes linguagens. 

Conhecer-se e construir sua 

identidade pessoal, social e cultural, 

constituindo uma imagem positiva 

de si e de seus grupos de 

pertencimento, nas diversas 

experiências de cuidados, 

interações, brincadeiras e 

linguagens vivenciadas na 

instituição escolar e em seu contexto 

familiar e comunitário. (BRASIL, 

2017, p. 36, grifos originais) 

 

Por meio dos direitos de aprendizagem 

e desenvolvimento, as dimensões ética, política 

e estética da Educação Infantil podem ser 

efetivadas, uma vez que são mediadores das 

aprendizagens infantis e, por isso, permeiam os 

campos de experiências. Os cinco campos 

articulam conhecimentos, práticas sociais e 

múltiplas linguagens, respeitando o caráter 

interdisciplinar dos saberes e subvertendo a 

lógica de fragmentação, bem como, articulam-se 

entre si.  

A participação em atividades lúdicas e 

as possibilidades de manifestação das múltiplas 

linguagens contribuem para que a criança acesse 

o mundo, enriquecendo-se culturalmente em sua 

relação com o outro e com o meio social, num 

processo de socialização, humanização e 

educação, que vão ao encontro dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento garantidos 

pela Base. 

O Referencial do Município de Caxias 

do Sul para a Educação Infantil foi organizado 

em faixas etárias e campos de experiências, com 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Os campos de experiências são cinco, 

denominados O eu, o outro e o nós; Corpo, 

gestos e movimentos; Traços, sons, cores e 

formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. As faixas etárias contemplam 

os agrupamentos da BNCC – bebês, crianças 

bem pequenas e crianças pequenas – mas os 

especificam, atendendo à organização das 

turmas na Educação Infantil da RME. Dessa 

forma, os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento de cada campo de experiências 

estão organizados de acordo com as seguintes 

faixas etárias: 0 a 11 meses (Berçário 1), 1 ano a 

1 ano e 11 meses (Berçário 2), 2 anos a 2 anos e 
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11 meses (Maternal 1), 3 anos a 3 anos e 11 

meses (Maternal 2), 4 anos a 5 anos e 11 meses 

(Pré 1 e Pré 2). Destaca-se que esse é o primeiro 

documento curricular da Rede Municipal a 

contemplar a creche32. 

É fundamental compreender que os 

grupos etários não devem ser considerados de 

forma rígida. Há progressão entre os objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento das faixas 

etárias, mas, para o planejamento das práticas, 

deve-se considerar a criança como parâmetro de 

si mesma, estimulando o desenvolvimento de 

habilidades anteriores sempre que necessário.  

Diante disso, o trabalho do professor 

consiste em “refletir, selecionar, organizar, 

planejar, mediar e monitorar o conjunto das 

práticas e interações, garantindo a pluralidade de 

situações que promovam o desenvolvimento 

pleno das crianças”. (BRASIL, 2017, p. 37) 

 
Por mais importantes que sejam os 

materiais e os recursos, as crianças 

aprendem mais por uma proposta 

instigante de um professor do que 

por uma brincadeira pouco 

significante, ou seja, as crianças se 

apropriam do mundo menos pelos 

seus brinquedos e jogos, e mais 

pelas relações humanas que as 

cercam. (BERNARDELLI, 2014, p. 

25) 

 

As dimensões dos tempos, espaços, 

materiais e interações estão envolvidas no fazer 

pedagógico, de modo a oportunizar a exploração 

e a experimentação como promotoras de 

aprendizagens e garantir o desenvolvimento 

integral das crianças. Dessa forma, a escola 

precisa ser um espaço de encontro e construção 

da identidade da infância, de expressão da 

alteridade infantil, lugar para aprender e brincar, 

tempo e espaço de encontro com a dimensão 

humanizadora inerente à ideia de infância. A 

escola deve e pode ser, via processo educativo, 

um espaço de emancipação e humanização 

(ARENHART & SILVA, 2014). 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

CRECHE 

Berçário 1 

(0 a 11 

meses) 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

EI01EO01 O EU, O OUTRO E O NÓS 

 

 

 

 

Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. 

EI01EO02 Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. 

EI01EO03 Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos. 

EI01EO04 
Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras. 

Reconhecer objetos de seu agrado. 

                                                           
32 Ao longo da trajetória da Rede Municipal de Ensino 

de Caxias do Sul (RME), foram construídos planos de 

estudo de Berçário e Maternal, que são utilizados nas 

Escola de Educação Infantil mas não faziam parte dos 

Cadernos Pedagógicos, documento oficial da RME. A 

partir desta reestruturação curricular, os planos da 

faixa etária de zero a três anos foram contemplados. 
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EI01EO05 

 Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 

Reconhecer o corpo, descobrindo suas partes. 

Responder ao ser chamado pelo nome. 

Reconhecer sua imagem no espelho, em fotografias ou em outros suportes visuais. 

Experimentar diferentes alimentos nutritivos. 

EI01EO06 
Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social.  

Reconhecer pessoas do seu convívio. 

EI01CG01 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. 

EI01CG02 

Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 

Fixar o olhar nos olhos do adulto ou em objetos. 

Elevar o queixo e a cabeça, na posição de decúbito ventral.  

Elevar o tronco, na posição de decúbito ventral, apoiando-se pelas mãos e braços. 

Descobrir as partes do seu corpo. 

Arrastar-se, na posição de decúbito ventral, deslocando-se para frente e para trás. 

Deslocar-se em busca de objetos de seu interesse. 

Rolar intencionalmente, trocando de posição. 

Sentar intencionalmente. 

Engatinhar buscando objetos de seu interesse, explorando os espaços. 

Levantar-se, passando da posição de sentado para de pé com apoio. 

EI01CG03 
Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 

Expressar-se utilizando sinais gestuais sociais, simbólicos e sons vocais. 

EI01CG04 
Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. 

Manifestar sensações de bem-estar nas situações de cuidados pessoais. 

EI01CG05 
Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 

Utilizar a colher na tentativa de alimentar-se. 

EI01TS01 

TRAÇOS, SONS, CORES 

E FORMAS 

Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. 

Perceber sons do ambiente e dos objetos, manifestando-se. 

EI01TS02 Imprimir marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. 

EI01TS03 
Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

Escutar músicas manifestando suas reações. 

EI01EF01 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive. 

Reconhecer pessoas do seu convívio. 

EI01EF02 
Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. 

Escutar músicas manifestando suas reações. 

EI01EF03 
Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto leitor (modo de segurar o portador e de virar 

as páginas). 

EI01EF04 Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto leitor. 

EI01EF05 
Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar. 

Imitar a fala de outras pessoas. 

EI01EF06 

Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão. 

Realizar murmúrios, vocalizações sociais. 

Realizar balbucios, lalações. 

Expressar-se utilizando sinais gestuais sociais, simbólicos e sons vocais. 

Indicar o que deseja. 

Combinar o olhar, sorriso, contato e vocalizações diversificadas. 

EI01EF07 Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.). 
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EI01EF08 

Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.). 

Escutar suas próprias vocalizações manifestando-se. 

Perceber sons do ambiente e dos objetos, manifestando-se. 

EI01EF09 Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita. 

EI01ET01 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÃOES 

 

 

 

 

Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 

Explorar diferentes objetos (tamanho, textura, cor, forma), utilizando o corpo, descobrindo a respeito de pesos, tamanhos, formatos, texturas, sons e cheiros. 

Explorar objetos flutuantes ou não na água. 

EI01ET02 

Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. 

Abrir recipientes diversos com tampa. 

Retirar e colocar objetos dentro de recipientes de tamanhos diversificados. 

Localizar objetos escondidos na presença do bebê. 

Participar de brincadeiras de esconder e achar. 

EI01ET03 
Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

Explorar objetos que ofereçam diferentes estímulos visuais e sonoros percebendo os efeitos de sua ação sobre ele. 

EI01ET04 Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos. 

EI01ET05 Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. 

 

CRECHE 

Berçário 2 

(1 ano a 

1ano e 11 

meses) 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

EI01EO01 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. 

Experienciar estratégias para alcançar um objetivo. 

EI01EO02 

Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. 

Utilizar a colher para alimentar-se. 

Utilizar copo/caneca para beber líquidos. 

EI01EO03 Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos. 

EI02EO03 
Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. 

Recolher e guardar brinquedos e materiais. 

EI01EO04 
Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras. 

Indicar brinquedos de sua preferência. 

EI01EO05 

Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 

Indicar partes do corpo. 

Reconhecer sua imagem e pessoas do seu convívio. 

Atender ao ser chamado pelo nome. 

Experimentar diferentes alimentos nutritivos. 

EI01EO06 
Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social.  

Indicar os colegas nomeados pela professora e por outras pessoas do convívio da criança. 

EI01CG01 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. 

EI01CG02 

Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 

Caminhar com mobilidade corporal, desviando de obstáculos. 

Correr com mobilidade corporal em diferentes planos. 

Trotar em diferentes direções. 

Subir e descer caminhando em diferentes planos. 
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Subir e descer escadas com apoio. 

Saltar de pequenas alturas. 

Passar por baixo de diferentes obstáculos (rastejando, engatinhando, rolando). 

Coordenar movimentos de braços e pernas. 

Entrar e sair de espaços intencionalmente. 

Saltar em pequenas distâncias. 

Escorregar/deslizar em planos inclinados com auxílio. 

Chutar objetos alternando os pés. 

Balançar e inclinar o corpo. 

Rolar lateralmente. 

EI01CG03 
Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 

Executar movimentos ritmados com melodias diversificadas. 

EI01CG04 

Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. 

Manifestar sensação de bem-estar envolvendo situações de cuidados pessoais. 

Indicar partes do seu corpo. 

Realizar cuidados pessoais (lavar as mãos, escovar os dentes, com auxílio da professora); 

Utilizar a colher para alimentar-se.  

Utilizar copo/caneca para beber líquidos. 

EI01CG05 

Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 

Beber no copo segurando-o com as duas mãos, demonstrando controle do seu movimento. 

Lançar e pegar objetos com as duas mãos. 

Empurrar e puxar objetos. 

Encaixar objetos grandes com diferentes formas. 

Pegar o alimento, sem deixar cair, antes de levá-lo a boca. 

Utilizar a colher na tentativa de alimentar-se. 

Rasgar e amassar papéis. 

Abrir e fechar recipientes, retirar e colocar objetos dentro do recipiente. 

Manipular objetos e materiais manifestando reações diversas. 

EI01TS01 

TRAÇOS, SONS, CORES 

E FORMAS 

Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. 

Identificar alguns sons do ambiente e de objetos. 

EI01TS02 Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. 

EI01TS03 

Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

Acompanhar canções com gestos, balbucios e ou repetindo palavras que escuta. 

Escutar músicas manifestando suas sensações. 

Executar movimentos ritmados com melodias diversificadas. 

EI01EF01 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive. 

EI01EF02 
Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. 

Escutar músicas manifestando suas sensações. 

EI01EF03 
Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de 

virar as páginas). 

EI01EF04 Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto leitor. 

EI01EF05 

Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar. 

Imitar a fala de outras pessoas. 

Imitar situações que vivencia utilizando brinquedos e objetos disponíveis. 

EI01EF06 
Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão. 

Expressar suas intenções. 
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Comunicar-se utilizando palavras. 

Compreender e executar ordens simples. 

EI01EF07 Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.). 

EI01EF08 Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.). 

EI01EF09 Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita. 

EI01ET01 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÃOES 

Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura, textura, tamanho). 

EI01ET02 
Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. 

Esconder-se em diferentes locais. 

EI01ET03 

Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

Abrir  e fechar recipientes diversos com tampa. 

Retirar e colocar objetos dentro do recipiente. 

Empilhar objetos de tamanhos diversificados. 

Encaixar objetos grandes com diferentes formas. 

Desmontar brinquedos. 

Experienciar estratégias para alcançar um objetivo. 

EI01ET04 
Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos. 

Entrar e sair de espaços intencionalmente. 

EI01ET05 
Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. 

Explorar objetos de diferentes pesos, texturas, tamanhos e formas, identificando se os mesmos rolam, quicam, afundam, flutuam… 

EI01ET06 
Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.). 

Realizar brincadeiras de movimentos repetitivos. 

 

CRECHE 

Maternal 1 

(2 anos a 2 

anos e 11 

meses) 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

EI02EO01 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

Vivenciar situações que envolvam cuidados com animais, plantas e recursos naturais. 

EI02EO02 

Demostrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

Experienciar estratégias para alcançar um objetivo. 

Manusear a colher para alimentar-se.  

Utilizar o copo para beber líquidos. 

Segurar a caneca pela alça. 

Identificar a necessidade de ir ao banheiro. 

Lavar o rosto e as mãos. 

Escovar os dentes. 

Assoprar pelo nariz. 

Cooperar com o adulto ao vestir-se e despir-se. 

Guardar objetos no devido lugar. 

EI02EO03 
Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. 

Interagir com crianças e adultos em diferentes situações.  
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EI02EO04 

Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 

Expressar suas sensações e emoções. 

Escolher objetos de sua preferência. 

Imitar os colegas e adultos em situações cotidianas. 

EI02EO05 

Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.  

Reconhecer sua imagem. 

Identificar os colegas e pessoas do convívio escolar. 

Identificar e nomear partes do seu corpo.  

Reconhecer seus pertences. 

Experimentar diferentes alimentos nutritivos. 

EI02EO06 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

EI02EO07 Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a interação de um adulto.  

EI02CG01 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

Imitar situações que vivencia utilizando brinquedos e objetos disponíveis. 

EI02CG02 

Explorar possibilidades de deslocamento do seu corpo no espaço, orientado por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver 

em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 

Caminhar em ritmos diferentes (ligeiro/devagar, passos pequenos/grandes, forte/fraco), em diferentes direções. 

EI02CG03 

Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

Caminhar realizando tarefas durante o deslocamento.  

Correr em situações diversas tanto individualmente como junto com os colegas. 

Realizar movimentos combinados descobrindo as possibilidades corporais (caminhar, correr, saltar, subir e descer escadas com apoio). 

Interpretar a música utilizando movimentos corporais. 

Identificar e nomear partes do seu corpo. 

EI02CG04 

Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.  

Manusear a colher para alimentar-se.  

Utilizar o copo para beber líquidos. 

Segurar a caneca pela alça. 

Identificar a necessidade de ir ao banheiro. 

Lavar o rosto e as mãos. 

Escovar os dentes. 

Assoprar pelo nariz. 

Cooperar com o adulto ao vestir-se e despir-se. 

EI02CG05 

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

Manusear objetos coordenando ações motoras.  

Manipular. 

Lançar/receber.  

Pegar/largar.  

Conduzir.  

Amassar/rasgar. 

Encher/esvaziar. 

Passar objetos de mão em mão. 

Rasgar papéis aleatoriamente. 
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EI02TS01 

TRAÇOS, SONS, CORES 

E FORMAS 

Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. 

Explorar instrumentos musicais convencionais ou não. 

EI02TS02 

Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. 

Manipular e experimentar diferentes materiais e suportes, deixando suas marcas. 

Explorar materiais e suportes, deixando marcas em diferentes planos. 

EI02TS03 

Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

Escutar obras musicais variadas. 

Identificar sons conhecidos. 

Cantar canções com gestos. 

Interpretar a música utilizando movimentos corporais. 

Imitar sons com diferentes variações sonoras. 

EI02EF01 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

Expressar suas sensações. 

Expressar afeto pelos colegas. 

Imitar personagens de histórias infantis e situações do seu cotidiano explorando brinquedos e objetos disponíveis. 

EI02EF02 

Reconhecer diferentes sons, rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 

Escutar obras musicais variadas. 

Cantar canções. 

Identificar e imitar sons conhecidos. 

EI02EF03 

Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para 

baixo, da esquerda para a direita). 

Escutar histórias contadas pelo professor. 

EI02EF04 

Responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

Identificar pessoas, objetos e personagens de histórias, de livros, de revistas e de gravuras. 

Expressar ideias formando frases. 

EI02EF05 Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. 

EI02EF06 Contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

EI02EF07 
Manusear diferentes portadores textuais. 

Explorar livros. 

EI02EF08 
Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de 

sala, cardápios, notícias etc.). 

EI02EF09 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para traçar aleatoriamente. 

EI02ET01 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÃOES 

Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 

Manusear objetos percebendo suas propriedades. 

EI02ET02 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

EI02ET03 
Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. 

Vivenciar situações que envolvam cuidados com animais, plantas e recursos naturais.  

EI02ET04 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). 

EI02ET05 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.) 

EI02ET06 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). 

EI02ET07 Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

EI02ET08 
Observar quantidades de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.). 

Experienciar estratégias para alcançar um objetivo. 
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CRECHE 

Maternal 2 

(3 anos a 3 

anos e 11 

meses) 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

EI02EO01 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. 

Compartilhar objetos com os colegas. 

Utilizar materiais de uso individual e coletivo com cuidado. 

Respeitar as regras simples de convívio social.  

Vivenciar situações que envolvam cuidados com animais, plantas e recursos naturais. 

EI02EO02 

Demostrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

Vivenciar estratégias para a  resolução de problemas. 

Localizar e identificar seus pertences e materiais de uso coletivo. 

Alimentar-se utilizando talheres.  

Identificar e comunicar a necessidade de ir ao banheiro. 

Lavar o rosto e as mãos. 

Escovar os dentes. 

Pentear os cabelos. 

Assoar o nariz. 

Vestir-se com o auxílio da professora. 

EI02EO03 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. 

EI02EO04 
Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 

Expressar suas necessidades, sensações e sentimentos. 

EI02EO05 

Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. 

Reconhecer sua imagem e identificar partes do corpo. 

Identificar e nomear pessoas de seu convívio familiar e escolar.  

Identificar e descrever características físicas. 

Quantificar a idade utilizando os dedos. 

Experimentar diferentes alimentos nutritivos. 

EI02EO06 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

EI02EO07 Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a interação de um adulto. 

EI02CG01 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

Representar situações vivenciadas utilizando brinquedos e objetos disponíveis (faz de conta). 

EI02CG02 

Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de 

diferentes naturezas, desviando de obstáculos.  

Caminhar em ritmos diferentes (ligeiro/devagar, passos pequenos/grandes, forte/fraco,...), trotar, galopar, deslizar, escorregar, em diferentes direções, 

ultrapassando ou desviando obstáculos.  

Chutar a bola na direção pretendida. 

Responder a diferentes estímulos, visual e/ou auditivo (freio inibitório). 

EI02CG03 

Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar, pedalar, escalar e suspender-se), combinando movimentos e seguindo orientações. 

Realizar movimentos combinados descobrindo as possibilidades corporais (caminhar, correr, saltar, escalar e suspender-se, subir e descer escadas alternando os 

pés). 

Caminhar realizando tarefas durante o deslocamento.  

Correr em situações diversas tanto individualmente como junto com os colegas. 

EI02CG04 
Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

Alimentar-se utilizando talheres. 
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Identificar e comunicar a necessidade de ir ao banheiro.  

Lavar o rosto e as mãos. 

Escovar os dentes. 

Pentear os cabelos.  

Assoar o nariz. 

Vestir-se com o auxílio da professora. 

EI02CG05 

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

Manusear objetos coordenando ações motoras.  

Explorar objetos.  

Lançar/receber.  

Pegar/largar. 

Conduzir. 

Desenhar. 

Amassar/rasgar. 

Encher/esvaziar. 

Passar objetos de mão em mão. 

Rasgar papéis.  

Recortar aleatoriamente. 

EI02TS01 

TRAÇOS, SONS, CORES 

E FORMAS 

Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. 

Explorar instrumentos musicais convencionais ou não. 

EI02TS02 

Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. 

Identificar formas geométricas nos objetos.  

Identificar e nomear cores. 

EI02TS03 

Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

Escutar obras musicais variadas. 

Identificar sons conhecidos. 

Interpretar músicas e canções utilizando movimentos corporais. 

Imitar sons com diferentes variações sonoras. 

EI02EF01 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

Expressar suas necessidades, sensações e sentimentos. 

Expressar ideias. 

Relatar fatos do seu cotidiano. 

Imitar situações explorando brinquedos e objetos disponíveis. 

EI02EF02 

Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 

Escutar obras musicais variadas. 

Cantar canções do seu repertório. 

EI02EF03 
Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-

leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

EI02EF04 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

EI02EF05 
Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. 

Identificar e/ou descrever pessoas, objetos e personagens de histórias, de livros, de revistas e de gravuras.  

EI02EF06 

Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

Dramatizar histórias ou encenações. 

Escutar e recontar histórias  contadas pelo professor e pelos colegas.  
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EI02EF07 
Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais. 

Explorar livros. 

EI02EF08 
Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de 

sala, cardápios, notícias etc.). 

EI02EF09 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 

EI02ET01 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÃOES 

Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). 

Manusear objetos percebendo suas propriedades. 

Observar e comparar objetos identificando diferenças. 

EI02ET02 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

EI02ET03 
Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. 

Vivenciar situações que envolvam cuidados com animais, plantas e recursos naturais. 

EI02ET04 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). 

EI02ET05 

Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

Comparar objetos observando diferenças. 

Explorar objetos percebendo suas formas. 

Identificar formas geométricas nos objetos. 

Identificar e nomear cores.  

EI02ET06 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). 

EI02ET07 
Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

Quantificar a idade utilizando os dedos. 

EI02ET08 

Registrar a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.). 

Realizar contagens em situações reais. 

Agrupar peças formando uma imagem. 

 

PRÉ-

ESCOLA 

Pré 1 (4 

anos a 4 

anos e 11 

meses) e 

Pré 2 (5 

anos a 5 

anos e 11 

meses) 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

EI03EO01 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

Realizar os devidos cuidados com seu corpo, com o outro, com animais, plantas, recursos naturais e espaços coletivos. 

EI03EO02 

Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. 

Observar, explorar e interagir com o outro e objetos.  

Amarrar cadarços com auxílio da professora.  

Vestir-se.  

Utilizar o banheiro com autonomia. 

Alimentar-se com autonomia, utilizando talheres.  

Identificar e organizar seus pertences e materiais de uso coletivo.  

Localizar-se e localizar pessoas e objetos. 
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EI03EO03 

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. 

Utilizar materiais de uso individual e coletivo com cuidado.  

Reconhecer e identificar imagens do seu cotidiano escolar. 

Identificar papéis sociais existentes em seus grupos de convívio escolar e familiar.  

Indicar diferenças entre os grupos sociais aos quais pertence e àqueles com que tem contato. 

Identificar formas de organização, modos de viver e trabalhar do seu grupo social, estabelecendo diferenças para com outros grupos. 

EI03EO04 

Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

Representar, de diversas formas, observações e discussões realizadas. 

Formular e comunicar procedimentos de resolução de problemas.  

Expressar-se e interagir com os outros, ampliando seu conhecimento cultural.  

EI03EO05 

Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. 

Reconhecer, nomear e indicar as partes do próprio corpo. 

Identificar o nome da professora e dos colegas. 

Reconhecer, identificar e escrever o próprio nome. 

Interagir com as manifestações artísticas e culturais dos contextos escolar, familiar e comunitário. contemplando a diversidade cultural.  

Experimentar diferentes alimentos nutritivos. 

EI03EO06 Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 

EI03EO07 
Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos. 

Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

EI03CG01 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, 

música. 

Utilizar a linguagem corporal para representar alguns papéis existentes em seus grupos de convívio. 

Explorar as possibilidades do jogo dramático em cenas de faz de conta e do cotidiano escolar. 

EI03CG02 

Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

Experimentar e explorar diferentes movimentos corporais. 

Reconhecer, nomear e indicar as partes do próprio corpo. 

Rastejar em diferentes direções.  

Rolar lateralmente. 

Quadrupedar em diferentes direções. 

Caminhar por planos estreitos no alto. 

Correr em diferentes velocidades. 

Caminhar, correr e saltar em diferentes direções circundando obstáculos. 

Saltitar no lugar. 

Pular em diferentes níveis. 

Saltar horizontalmente (dança e ginástica). 

Saltar por obstáculos. 

Trotar/galopar em diferentes direções. 

Deslizar/escorregar por planos inclinados. 

Chutar a bola em diferentes direções. 

Deslocar-se, apoiando-se invertidamente. 

Girar o corpo 

Executar movimentos combinados de forma simples. 

Balançar e/ou inclinar o corpo. 

Alongar nos diferentes planos. 

Equilibrar-se nos diferentes planos. 

Contrair e relaxar os diferentes segmentos corporais. 
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Responder a diferentes estímulos, visual e/ou auditivo (freio inibitório). 

Relacionar os movimentos de seu corpo e da natureza com os jogos propostos. 

EI03CG03 

Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música. 

Imitar diferentes elementos, sons e gestos. 

Explorar as possibilidades do jogo dramático em cenas de faz de conta e do cotidiano escolar. 

Realizar movimentos ritmados com e sem melodia. 

Memorizar, reproduzir e criar coreografias.  

Criar sons ritmados com ou sem materiais. 

Reconhecer, reproduzir e criar diferentes ritmos. 

EI03CG04 

Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência. 

Amarrar cadarços com auxílio da professora. 

Vestir-se. 

Utilizar o banheiro com autonomia.  

Alimentar-se com autonomia, utilizando talheres. 

EI03CG05 

Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. 

Empurrar e puxar objetos ou pessoas. 

Rolar objetos de diferentes formas e direções. 

Lançar e arremessar objetos.  

Passar e receber a bola ou outro objeto no lugar. 

Quicar a bola de maneira simples. 

Utilizar diferentes espaços e materiais como forma de exploração dos movimentos. 

Manusear diferentes materiais. 

Recortar.  

EI03TS01 

TRAÇOS, SONS, CORES 

E FORMAS 

Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas. 

Realizar movimentos ritmados com e sem melodia. 

Criar sons ritmados com ou sem materiais. 

Reconhecer, reproduzir e criar diferentes ritmos. 

Imitar diferentes elementos, sons, gestos. 

Interagir com as manifestações artísticas dos contextos escolar e familiar. 

EI03TS02 

Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

Representar, de diversas formas, observações e discussões realizadas. 

Representar a figura humana graficamente. 

Experimentar e explorar diferentes materiais, suportes e técnicas da linguagem visual. 

Compreender e interpretar registros não verbais. 

Manipular formas. 

Reconhecer e identificar formas geométricas.  

Identificar e nomear as cores. 

EI03TS03 

Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. 

Experimentar e explorar diferentes elementos materiais e técnicas na linguagem musical. 

Ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos. 

Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de improvisações, composições e interpretações musicais. 

Discriminar visual e auditivamente diferentes estímulos. 

Responder a diferentes estímulos, visual e/ou auditivo (freio inibitório). 

Interagir com as manifestações artísticas e culturais dos contextos escolar, familiar e comunitário. contemplando a diversidade cultural.  

EI03EF01 
Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 

expressão. 
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ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

Relatar oralmente fatos e acontecimentos de seu cotidiano, observando uma sequência temporal-linear. 

Argumentar suas ideias e pontos de vistas. 

Dialogar, compartilhando ideias. 

Expressar desejos, necessidades, opiniões, ideias, preferências e sentimentos. 

Transmitir um recado. 

Expressar oralmente o seu nome completo. 

Explicar jogos e procedimentos em situações contextualizadas. 

Elaborar e responder perguntas. 

EI03EF02 

Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos. 

Declamar versos.  

Cantar canções do seu repertório.  

EI03EF03 Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas. 

EI03EF04 

Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. 

Explorar as possibilidades do jogo dramático em cenas de faz de conta e do cotidiano escolar. 

Experimentar e explorar os elementos estruturantes da linguagem teatral. 

Interagir com as manifestações teatrais da sua comunidade. 

Interagir com as manifestações artísticas dos contextos escolar e familiar. 

Dramatizar histórias ou encenações.  

Explorar o uso de equipamentos e recursos tecnológicos. 

EI03EF05 

Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba. 

Ouvir textos lidos por outras pessoas. 

Recontar histórias conhecidas ou ouvidas com aproximação da história original, no que se refere à descrição de personagens, cenários e objetos. 

EI03EF06 

Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa. 

Participar de situações de escuta de relatos de colegas, professora e outras pessoas. 

Narrar fatos em sequência temporal e causal. 

Formular e comunicar procedimentos de resolução de problemas. 

Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio de improvisações, composições e interpretações musicais. 

EI03EF07 

Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

Observar e identificar diferentes gêneros(orais e escritos) e suportes textuais contextualizados nas práticas sociais (jornal, revista, lista de compras, recado, encarte, 

catálogo, rótulo, receita culinária, canção…). 

Explorar diferentes textos (verbais e não verbais) a partir de indícios fornecidos pelo contexto. 

EI03EF08 
Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a 

recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações etc.). 

EI03EF09 

Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

Reconhecer, identificar e escrever o próprio nome. 

Reconhecer o seu primeiro nome escrito, identificando-o e escrevendo-o, em situações cotidianas. 

Utilizar práticas de escrita de acordo com o conhecimento de que dispõe sobre o sistema de escrita da língua materna. 

Hipotetizar a respeito da escrita, conforme conhecimentos convencionais de que dispõe. 

Identificar palavras e letras conhecidas em diferentes contextos. 

EI03ET01 
ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÃOES 

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 

Observar, explorar e interagir com o objeto e o outro. 

Observar, comparar e identificar diferenças entre objetos. 

EI03ET02 

Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

Explorar e observar diferentes ambientes sociais e naturais a sua volta. 

Identificar e representar fenômenos da natureza observados. 

Formular questões relacionadas ao contexto. 
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Formular e comunicar procedimentos de resolução de problemas defendendo seu ponto de vista. 

Observar, identificar, comparar e relatar fenômenos da natureza visíveis nos contextos em que se insere. 

Observar, comparar e descrever mudanças ocorridas nas paisagens. 

Observar, comparar e descrever o crescimento de vegetais. 

Observar e relatar a ação da luz, do calor e da força da natureza e em outros contextos. 

Diferenciar espécies de seres vivos e suas características.   

Descrever elementos que caracterizam os fenômenos, os procedimentos, as paisagens e os lugares explorados.  

EI03ET03 Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

EI03ET04 

Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes. 

Estabelecer relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e de localização. 

Indicar a posição de pessoas e objetos. 

Localizar-se e localizar pessoas e objetos. 

Localizar no tempo e no espaço objetos e pessoas. 

Realizar percursos e trajetos observando pontos de referência. 

Representar, oralmente ou não, de forma adequada, percursos e trajetos realizados no contexto escolar, observando pontos de referência. 

EI03ET05 

Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 

Nomear atributos de objetos, indicando diferenças. 

Classificar e seriar objetos de uso individual e coletivo. 

EI03ET06 
Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade. 

Narrar fatos em sequência temporal e causal. 

EI03ET07 

Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. 

Comunicar ideias matemáticas e formular hipóteses relativas a quantidades e medidas não convencionais, utilizando adequadamente a linguagem oral e outros 

registros. 

Fazer relações termo a termo.  

Realizar contagens nas brincadeiras e em situações em que se faça necessário utilizando adequadamente a sequência numérica um a um. 

Identificar numerais nos diferentes contextos. 

EI03ET08 
Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos. 

Observar, comparar e compreender informações apresentadas em quadros comparativos e gráficos simples. 
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8.2 ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 Este item dedica-se a apresentar como se 

organiza a Etapa Ensino Fundamental. O ponto 

de partida é a alfabetização e, em seguida, os 

componentes curriculares. 

8.2.1  ALFABETIZAÇÃO: PERSPECTIVAS, 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

 

Carla Brisotto33 

Lisiane Ferreira Faganello34 

Marinês Fátima Feiten da Silva35 

Tatiana Subtil de Vargas Baldin36 

 

Não se pode dizer como a vida é, 

como a sorte ou o destino trata as 

pessoas, a não ser contando a história. 

(Hannah Arendt) 

 

                                                           
33 Especialista em Alfabetização e Letramento (UCAM, 

cursando) e Licenciada em Pedagogia Anos Iniciais 

(UCS). Professora e Assessora Pedagógica da Secretaria 

Municipal de Educação (SMED) de Caxias do Sul. 
34 Especialista em Informática na Educação (FAISA) e 

Licenciada Plena em Pedagogia (UCS). Professora e 

Assessora Pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação (SMED) de Caxias do Sul 

Ao longo da história, o aprimoramento 

da comunicação e o surgimento da escrita 

transpuseram as barreiras do espaço e do tempo, 

permitindo ao ser humano registrar a sua 

trajetória. Vive-se num mundo rodeado de 

escrita, repleto de informações a serem lidas, 

acessadas, ouvidas, compreendidas e 

interpretadas, numa época onde a comunicação 

ganha ênfase nas relações e em seus variados 

desdobramentos.  

Hoje, ser alfabetizado é um direito social 

constituído e conquistado historicamente e a 

escola desempenha um papel fundamental para 

assegurar aos estudantes o acesso ao 

conhecimento e às práticas sociais e culturais 

envolvidas no processo. Diversas informações, 

teorias e considerações ganham espaço nos 

discursos, trazendo à tona a importância da 

35 Especialista em Metodologia do Ensino e da Pesquisa 

em Educação Ambiental e Sanitária (Faculdades 

Integradas de Amparo); Graduada em Licenciatura em 

Ciências e em Biologia (UCS); Professora e Assessora 

Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação 

(SMED) de Caxias do Sul. 
36 Especialista em Alfabetização, Letramento e 

Supervisão Escolar (Unisinos) e em Educação inclusiva 

alfabetização e da reflexão a respeito da melhor 

maneira de se alfabetizar.  

Diante disso, Soares (2017) aponta para 

o fato de que o processo de 

alfabetização implica um conjunto de fatores 

que devem ser considerados, e, não 

simplesmente, a escolha de um método. São 

fatores sociais, culturais, econômicos e políticos 

que, segundo a autora, podem condicionar, e, 

por vezes, até determinar esse campo.  

É importante reconhecer que o desafio é 

ir além do domínio do código escrito: é 

“alfabetizar letrando, ou letrar alfabetizando, 

pela integração e articulação das várias facetas 

do processo de aprendizagem inicial da língua 

escrita” (SOARES, 2004, p. 22). Muito mais que 

decodificar palavras, escrever mecanicamente e 

ler, faz-se necessário saber fazer uso da leitura e 

(Uninter, cursando), Licenciada em Pedagogia Anos 

Iniciais (UCS). Professora e Assessora Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação (SMED) de Caxias do 

Sul. 
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escrita. O conceito de letramento trazido pela 

autora, amplia o sentido da alfabetização; 

envolve dominar as práticas de leitura e escrita 

que circulam na sociedade: ler jornais, revistas, 

livros, saber compreender e interpretar tabelas, 

contas de água, luz, telefone, escrever um 

bilhete, uma mensagem, preencher formulário 

etc. Assim entende-se que o letramento é um 

processo que está no fluxo da vida 

contemporânea.  

Cabe destacar que alfabetizar e letrar são 

processos cognitivos, simultâneos e 

indissociáveis, que se desenvolvem através de 

práticas contextualizadas e significativas de 

leitura e escrita. A alfabetização torna o sujeito 

capaz de codificar e decodificar uma língua 

através da aprendizagem da leitura e escrita, ao 

passo que o letramento vai além, abrangendo a 

função social dessas práticas, numa perspectiva 

de utilização da língua no seu cotidiano, nos 

mais variados contextos.  

 Dentro dessa perspectiva, um dos 

contextos que se apresentam é a aproximação 

com os meios digitais. Avançamos ao conceito 

de novos letramentos, que surgiram e se 

popularizaram com a expansão da cultura 

digital.  Considerando o cenário em que todos 

interagem e compartilham experiências, Rojo 

(2012, p. 37) afirma que: 

 

A presença das tecnologias digitais 

em nossa cultura contemporânea 

cria novas possibilidades de 

expressão e comunicação [...] como 

a criação e o uso de imagens, de 

som, de animação e a combinação 

dessas modalidades. Tais 

procedimentos passam a exigir o 

desenvolvimento de diferentes 

habilidades, de acordo com as várias 

modalidades utilizadas, criando uma 

nova área de estudos relacionada 

com os novos letramentos — digital 

(uso das tecnologias digitais), visual 

(uso das imagens), sonoro (uso de 

sons, de áudio), informacional 

(busca crítica da informação) — ou 

os múltiplos letramentos, como têm 

sido tratados na literatura. 

 

Reconhece-se que o aluno que ingressa 

no ensino regular já participa de diferentes 

práticas letradas, as quais são ampliadas e 

refinadas na Educação Infantil, a partir dos 

Campos de Experiências. Nos Anos Iniciais, a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

propõe o aprofundamento dessas experiências, 

promovendo a progressiva sistematização e o 

desenvolvimento de novas formas de relação 

com o mundo, em uma atitude protagonista na 

construção de conhecimentos. 

Valorizando esse protagonismo da 

criança, destacamos as contribuições da 

psicolinguista argentina Emília Ferreiro que, ao 

desvendar os mecanismos pelos quais os 

estudantes aprendem a ler e escrever, reforça o 

papel ativo que têm no seu aprendizado. A partir 

dos estudos sobre a psicogênese da língua 

escrita, é possível compreender as hipóteses que 

os estudantes constroem ao longo do processo 

de alfabetização e intervir sobre ele. Esta 

intervenção é realizada pelo alfabetizador que, 

tendo por base os estudos desenvolvidos e a que 

se tem acesso, é o profissional capacitado a criar 

estratégias pedagógicas que auxiliem o aluno a 

consolidar suas aprendizagens e a progredir para 

uma etapa mais avançada.  
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Cabe então, ao alfabetizador, 

compreender a etapa em que a criança se 

encontra e a maneira como ela aprende, 

considerando os diferentes tempos de 

aprendizagem. Sendo assim, a avaliação 

diagnóstica apresenta-se como um subsídio 

essencial para reconhecer o percurso de cada 

sujeito, e, a partir dela, utilizar estratégias 

variadas e realizar intervenções efetivas sobre o 

funcionamento da língua escrita e falada, 

voltadas às necessidades de cada um.  

 Se o educando é sujeito único e integral, 

não há como desconsiderar as esferas 

cognitivas, motoras e afetivas que o integram. A 

escola precisa conceber/visualizar a criança na 

sua integralidade, oferecendo formação que 

contemple a tríade — mente, corpo e afeto —, 

respeitando a individualidade e, ao mesmo 

tempo, favorecendo seu desenvolvimento social 

a partir de propostas que contribuam para a 

manifestação de pensamentos, ideias, 

sentimentos etc.  

A dimensão corporal merece atenção 

especial, devendo estar sempre presente nas 

práticas cotidianas através de vivências e 

experiências. Conforme os estudos de Le 

Boulch (1984, p. 24), “O objetivo central da 

educação pelo movimento é contribuir para o 

desenvolvimento psicomotor da criança, da qual 

depende, ao mesmo tempo, a evolução de sua 

personalidade e o sucesso escolar”. O 

desenvolvimento cognitivo está diretamente 

ligado às vivências motoras que as crianças têm, 

pois é através do movimento que elas se 

relacionam com o mundo. 

Considerando o universo infantil, e de 

acordo com Haetinger (2005, p. 81), “as 

atividades lúdicas são aquelas que promovem a 

imaginação e, principalmente, as 

transformações do sujeito em relação ao seu 

objeto de aprendizagem”.  Sendo o lúdico fator 

de vínculo e de afeto, as propostas devem 

contemplar a ludicidade, uma vez que através 

dela, a construção do conhecimento se torna 

dinâmica e significativa.  

Nessa perspectiva, o sujeito na sua 

integralidade e nas diferentes dimensões que o 

constituem, necessita experienciar propostas 

pedagógicas interdisciplinares a partir de 

conhecimentos de uma disciplina em outra. 

Conforme Paviani (2008) a interdisciplinaridade 

pode ser vista como uma mediação entre a 

unidade e a multiplicidade, entre as partes e o 

todo. A natureza e organização dos anos iniciais 

favorecem o trabalho interdisciplinar, 

potencializando o desenvolvimento não 

fragmentado do indivíduo e de sua produção de 

conhecimentos. 

Faz-se necessário então, que os 

envolvidos, numa postura colaborativa, 

mobilizem-se pela melhoria da qualidade da 

educação, desempenhando seu papel de forma 

qualificada, compartilhando responsabilidades, 

a fim de garantir os direitos de aprendizagem aos 

educandos, tendo sempre como premissa que 

todos são capazes de aprender. 
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8.2.2 COMPONENTES CURRICULARES 

 

 Deste ponto em diante, apresenta-se a 

organização curricular da Etapa do Ensino 

Fundamental por componente. Para tanto, 

inicia-se com um texto introdutório, seguido do 

quadro de aprendizagens. 

 

INTERFACES DA ARTE 

 

 

Lucila Guedes37 

Ricardo John38 

 

O que nos ensina esse 

jogo? Primeiramente 

que ele é jogado, ou 

seja, que não existe jogo 

em si (como não existe 

obra em si); não há jogo 

sem jogadores, e 

jogadores e jogo se 

transformam conforme 

o jogo que é jogado. 

 

                                                           
37 Mestra em Educação (UCS); Especialista em 

Arte/Educação (UNIFIA), Informática Educativa 

(IDEAU) e Coordenação Pedagógica (UFRGS). 

Licenciada Plena em Educação Artística (UCS). 

(CAUQUELIN) 

 

 

A Arte é jogo de sentido e refere-se à 

atividade e condição humana. A metáfora do 

jogo é a experiência da Leitura da Arte. Nessa 

perspectiva, o jogo em si é constituído da 

imaginação criadora e do fazer construtivo e, na 

escola, o sujeito, ao estudar e produzir Arte, 

adentra no campo de pesquisa, envolvido nas 

situações de aprendizagem. Para tanto, o ensino 

da arte que proponha percepções, reflexões 

coletivas sobre os valores identificados nas 

produções artísticas advindos do processo de 

conhecimento sensível, deve ser viabilizado por 

experiências que considerem o olhar para as 

diferentes culturas da infância e juventude e 

contribuir para motivá-las a desenvolver o 

pensamento estético, criando diálogos com as 

suas histórias. Richter (2008, p. 22) afirma que 

 

Assessora Pedagógica no Núcleo de Estudos e Pesquisa 

(NEP) da Secretaria Municipal de Educação (SMED) de 

Caxias do Sul e Professora na Rede Municipal de Ensino 

de Farroupilha. 

[...] o compromisso da arte na 

educação desde a infância: educar a 

sensibilidade para que cada criança 

possa jogar com os possíveis do 

humano no espaço e no tempo de sua 

cultura. Significa perseguir a 

experiência poética e estética como 

experiência de formação e 

transformação, como devir plural e 

criativo, como acontecimento da 

pluralidade e da diferença, como 

aventura em direção ao 

desconhecido, como produção 

íntima de sentidos. 

  

Nesse contexto, o jogo engloba a 

participação ativa na formação dos saberes 

estéticos e culturais dos estudantes sobre arte e, 

no processo da experiência de leitura, o ponto 

crucial é a posição do leitor, ou seja, o modo 

como os jogadores trilham percursos poéticos de 

criação no ato da leitura, transformando mundos 

imaginários e ligando-se ao objeto estético. É 

por meio da proposição pedagógica Abordagem 

Triangular, sistematizada por Ana Mae Barbosa 

na década de 1980, a contribuição para a 

38 Licenciado em Artes Visuais (ULBRA). Professor da 

Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. 
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Arte/Educação. Segundo Pimentel (2010, p. 

210), o ensino da arte 

 
[...] não é um método a ser aplicado, 

mas uma proposta a ser estudada e 

pensada artisticamente. Sendo uma 

abordagem de arte/educação pós-

moderna, favorece a ampliação de 

fronteiras culturais e 

interdisciplinares para o estudo da 

arte, pela compreensão estética, 

histórica e social nas sociedades, e 

pela elaboração da experimentação 

artística. 

 

Por essa razão, cada aula pode 

constituir-se como um encontro de experiências 

com as linguagens artísticas, considerando o 

fazer, o ler e o contextualizar, no processo de 

construção de conhecimento (BARBOSA, 

2010). Cada ação favorece a pesquisa da 

materialidade, da leitura dos contextos, dos 

procedimentos e do conhecimento dos 

elementos das linguagens que fazem parte da 

arte. Importa questionar: Como os estudantes 

encontram as linguagens artísticas? Por quais 

experiências de leitura (seja a escuta de uma 

música, de uma ilustração de um livro, como 

plateia de um espetáculo de dança entre outros 

momentos que a vida oferece) são mobilizados?  

Estudar as diferentes linguagens é 

fundamental para compreender a manifestação 

das culturas e como esta área de conhecimento 

pode ampliar repertórios e visões de mundo. 

Nesse ponto, o aluno como sujeito da 

experiência da leitura pode ser definido como 

“um território de passagem, algo como uma 

superfície sensível que aquilo que nos acontece 

afeta de algum modo, produz alguns afetos, 

inscreve algumas marcas, deixa alguns 

vestígios, alguns efeitos” (LARROSA, 2002, p. 

24).  

De imediato, importa sublinhar que, 

nessa perspectiva, é importante a atualização da 

concepção de Arte, sendo influenciada pelos 

contextos culturais, sociais, políticos e 

econômicos, sem esquecer os impactos que as 

culturas digitais geram, possibilitando novas 

estruturas de pensamento para a criação e para a 

cultura visual. 

É coerente, portanto, que se construa o 

currículo criticamente, cuja epistemologia da 

Arte/Educação é referida pelo viés das 

inquietações e das provocações intelectuais, 

valorizando a imagem como projeto e 

comunicação. Eis a necessidade de articular 

práticas educativas que problematizem a escola 

e que se voltem a sua realidade, vividas nas 

relações pessoais e mantendo-se o mais próximo 

possível do objeto de estudo.   

 A história da arte pode ser percebida nos 

diferentes tempos, espaços e movimentos e 

entendida como campo de estudo abordado 

pelas diversas formas de criação. Para sua 

produção, o artista se vale do propósito estético 

e comunicativo, de ideias, emoções e visão de 

mundo, assim como de experiências vividas, de 

relações afetivas, cognitivas, conceituais, 

constitutivas do sentido e atribuídas aos saberes 

e fazeres. 

Trata-se de rememorar as imagens 

processadas por antepassados cerca de 30 a 10 

mil anos a. C., manifestando narrativas por meio 
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da arte rupestre, tendo em vista o caráter místico 

engendrado ao sensível e ao estético. Essas 

imagens constituem o acervo de acontecimentos 

e memória, cujos ensaios tramam simbologias e 

motivos, envolvendo o compromisso com a 

cultura visual presente na história da 

humanidade. Segundo Hernández (2000, p. 52), 

a ideia primordial da cultura visual é a de 

 

[...] mediar o processo de como 

olhamos e como nos olhamos, e 

contribuir para a população de 

mundos, isto é, para que os seres 

humanos saibam muito mais do que 

experimentaram pessoalmente, e 

para que sua experiência dos objetos 

e dos fenômenos que constituem a 

realidade seja por meio desses 

objetos mediacionais que 

denominamos como artísticos. 

 

Com efeito, como seres da cultura, “[...] 

atribuímos sentido a tudo o que vemos. 

Compreender este fenômeno é trilhar um campo 

minado por muitos conceitos vinculados a 

teorias, modos de pensar que se articulam e se 

modificam ao longo dos tempos” (MARTINS; 

PICOSQUE; GUERRA, 2009, p. 20). A Arte, 

como experiência do sensível e do cultural, é 

capaz de interferir na sociedade, por seu caráter 

eminentemente comunicativo e de formação 

pessoal. A aposta é que, no novo currículo, as 

linguagens tenham o olhar de leitura e análise 

contextualizado, sendo inevitável mencionar o 

pensamento político presente na história da arte. 

Nesse contexto, os artistas de todos os tempos 

buscaram o sentido do mundo, tomando 

consciência de pertencimento histórico/cultural, 

norteado pela participação social nos espaços 

que habitam. Dessa forma, o espaço urbano, os 

elementos da natureza e do cotidiano fomentam 

tal participação, considerando a diversidade 

como recurso de investigação e necessidade da 

criação. Eis a instigante contribuição de 

Ostrower (1998, p. 25): 

 

A arte é uma necessidade de nosso 

ser, uma necessidade espiritual tão 

permanente quanto as necessidades 

físicas. A prova disso é o fato 

irrefutável de todas as culturas na 

história da humanidade, todas elas 

sem exceção, desde o passado mais 

remoto até os tempos presentes, 

terem criado obras de arte, em 

pintura, escultura, música, dança, 

como expressão da essencial 

realidade de seu viver – uma 

realidade de dimensões bem maiores 

do que a utilitarista. 
 

Sabe-se que a arte erudita foi, por vezes, 

priorizada como fonte de estudo e de leitura 

estética. O olhar do público buscava a arte dos 

cavaletes, da moldura das formas perfeitas que, 

desde o tempo da antiguidade, nas diferentes 

culturas, como a Egípcia, a Grega e a Romana, 

as categorias clássicas do desenho, da pintura e 

da escultura, reafirmou-se no Renascimento, no 

Neoclássico, no Barroco e em certos padrões 

estéticos de beleza. Já a Arte Contemporânea nos 

propõe a hibridização das linguagens da arte, 

subsidiando tematizações, conceitos, rompendo 

com padrões de representação e mostrando ao 

público que as linguagens se entrelaçam para 

produzir sentido.  

Na transição do século XIX para o século 

XX, o tecido urbano apresentava-se 

explicitamente como parte de uma mudança que 

vem do passado e que não termina no presente, 

reivindicando o processo sócio-histórico da 
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humanidade. Nessa direção, a liberdade na 

criação possibilita diluir a tradição dos temas e 

das narrativas lineares, expressando livremente 

os sentimentos, o cotidiano, a vida, ou seja, a 

imaginação, sugerindo uma arte do próprio 

tempo. 

A concordância com a prática da arte 

problematizando o processo identitário da 

humanidade, instaurada pela Arte 

Contemporânea, aproxima-se para o ensino da 

arte no século XXI em diálogo com a diversidade 

de referências artísticas, suportes e acesso ao 

produto de outras culturas, fortalecendo o eu e o 

outro. Dessa forma, a Arte como fomento à 

interculturalidade, contribui para que o outro seja 

respeitado a partir dos seus estilos de vida, bem 

como do desenvolvimento sustentável e do uso 

da tecnologia. Segundo Richter (2008a, p. 106), 

a educação intercultural em arte  

 

[...] busca a preservação da cultura e 

da harmonia através do 

desenvolvimento de competências 

em muitos sistemas culturais. Essas 

competências envolvem o 

conhecimento e a capacidade de 

lidar com os códigos culturais de 

outras culturas, bem como a 

compreensão de como ocorrem 

certos processos culturais básicos, e 

o reconhecimento de contextos 

macroculturais em que as culturas se 

inserem, como é o caso da arte. 
 

 Outro aspecto relevante na atuação 

pedagógica, visando ampliar o debate para os 

direitos de aprendizagem, refere-se ao ensino 

interdisciplinar, que não se confunde com o 

ensino polivalente oferecido de forma 

superficial e de senso comum no ensino do 

conhecimento das linguagens. A defesa da Arte 

como área de conhecimento e campo de 

pesquisa constituiu a redação dos documentos 

oficiais, como a LDB (Lei nº 9.394/96), que 

influenciou fortemente o debate da ação 

pedagógica com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1996) para o ensino da arte, que se 

apresentam como marco curricular de 

reivindicações didático-metodológicas. Os 

Parâmetros propõem que a Arte deveria ser 

estudada, ampliando o repertório pessoal dos 

estudantes por meio de referenciais, de leitura de 

imagens e, sobretudo, dos processos de 

aprendizagem, anteriormente muito voltados 

para o produto artístico a partir de uma visão 

reducionista (o fazer por fazer). O ponto crucial 

dessa reflexão é a superação da visão modernista 

da Arte, para o ensino da arte na escola.  

 Para tanto, existe a necessidade de ação-

reflexão-ação que auxilia na compreensão de 

que a educação crítica e identitária, traduzida 

nas práticas educacionais, esteja vinculada ao 

protagonismo das crianças e jovens e que esteja 

marcada pelo enfrentamento às ideologias 

dominantes presentes na sociedade 

contemporânea. Frente a esse pensamento, 

Domingues (1997, p. 22) afirma que a“[...] Arte 

não está mais a serviço de camadas dominantes, 

nem fica legitimada somente por uma elite 

social ou econômica, não está limitada a 

hierarquias. Da mesma forma que nas 

sociedades primitivas, a arte se reconcilia com a 

sociedade numa relação direta arte/vida.” 

O alinhamento da epistemologia da Arte 

se constitui a partir da visão sociointeracionista. 

O fazer artístico (produção) permite que o aluno 
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explore diversas formas de expressão por meio 

das diferentes linguagens, configurando a forma 

de compreender a Arte no tempo e espaço. O ler 

as produções (analisar) é o caminho para 

estabelecer interligações com o que já se sabe, e 

o pensar sobre a história daquele objeto de 

estudo (reflexão/contextualização). Para 

Azevedo (2010, p. 88), a abordagem triangular é 

entendida como 

[...] superação do modelo tradicional 

de currículo em Arte na medida em 

que ela propõe a emancipação dos 

sujeitos sociais pelo processo 

arte/educativo, ou seja, pelo poder 

de se tornar leitor, ou melhor, pela 

possibilidade de ler e reler o mundo 

das imagens criadas pelas obras de 

arte e pelas imagens criadas a partir 

das obras de arte. A leitura de 

mundo, assim proposta, ganha uma 

dimensão ampliada, crítica e 

emancipatória. 

 

A abordagem triangular dialoga não 

apenas com a linguagem das Artes Visuais, mas 

com o teatro, a música e a dança. Ensinar arte 

exige uma atitude pedagógica sustentada pelos 

fundamentos teóricos/práticos, tendo em vista 

que o ensino se constitui como experiência para 

refletir sobre a arte como objeto de 

conhecimento, promovendo a cultura que 

emerge da produção artística, da história da arte 

e dos valores atribuídos tanto dos artistas, 

quanto do próprio aprendiz, frente ao processo 

de criação. Sob essa lógica, os referenciais 

pessoais e culturais direcionam para ler e 

conhecer Arte, consolidando a rede de 

comunicação que se estabelece no processo de 

aprendizagem, neste caso, de percepção e de 

leitura estética.  

A arte é área do conhecimento humano e 

têm finalidades educacionais para alcançar os 

objetivos e ampliar o conhecimento. Eis a 

importância não somente de oferecer atividades 

formativas, mas de criar um hábito de leitura 

para aprender e alfabetizar o olhar do estudante. 

Por isso, os caminhos do ensinar e aprender 

demandam orientação do professor/leitor, bem 

como concepções e entendimento da adequação 

dos procedimentos didáticos e metodológicos. 

No entanto, Rossi (2003, p. 133) nos lembra: 

 
Não basta adotarmos uma proposta 

pedagógica pós-moderna e de base 

construtivista, assim como não basta 

elegermos conteúdos 

‘pedagogicamente corretos’. Não 

basta atendermos ao quê, ao como e 

ao porquê, se negligenciamos o 

quando. Não haverá melhoria de 

qualidade no ensino da arte, se não 

pudermos atender a esta questão. 

Mas para isso é necessário conhecer 

‘o desenvolvimento estético’ dos 

alunos. 
 

Um ensino sistemático na escola, nos 

espaços culturais e nas conversas sobre o 

processo de criação dos alunos, estimula-os a 

expressarem-se sobre o que veem, ouvem, 

sentem e sabem sobre sua cultura. Eles acabam 

tornando-se leitores sensíveis, identificando não 

apenas as qualidades de uma imagem, mas 

atribuindo sentido às cores, aos sons, às formas 

e às texturas, para transformá-las em novas 

paisagens. 

 A construção do currículo de arte na 

escola é pautada a partir das dez competências 

da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 

2007) e, mesmo que haja pontos controversos 

em relação ao campo conceitual, o currículo de 

Arte tem a preocupação com a gestão da 

intencionalidade, do protagonismo e da 
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produção de conhecimento, sendo ampliadas 

pela gestão das competências específicas da 

Arte no Ensino do Ensino Fundamental, quais 

sejam:  

 

1. Explorar, conhecer, fruir e 

analisar criticamente práticas e 

produções artísticas e culturais do 

seu entorno social, dos povos 

indígenas, das comunidades 

tradicionais brasileiras e de diversas 

sociedades, em distintos tempos e 

espaços, para reconhecer a arte 

como um fenômeno cultural, 

histórico, social e sensível a 

diferentes contextos e dialogar com 

as diversidades. 
2. Compreender as relações entre as 

linguagens da Arte e suas práticas 

integradas, inclusive aquelas 

possibilitadas pelo uso das novas 

tecnologias de informação e 

comunicação, pelo cinema e pelo 

audiovisual, nas condições 

particulares de produção, na prática 

de cada linguagem e nas suas 

articulações. 
3. Pesquisar e conhecer distintas 

matrizes estéticas e culturais – 

especialmente aquelas manifestas na 

arte e nas culturas que constituem a 

identidade brasileira –, sua tradição 

e manifestações contemporâneas, 

reelaborando-as nas criações em 

Arte. 
4. Experienciar a ludicidade, a 

percepção, a expressividade e a 

imaginação, ressignificando espaços 

da escola e de fora dela no âmbito da 

Arte. 
5. Mobilizar recursos tecnológicos 

como formas de registro, pesquisa e 

criação artística. 
6. Estabelecer relações entre arte, 

mídia, mercado e consumo, 

compreendendo, de forma crítica e 

problematizadora, modos de 

produção e de circulação da arte na 

sociedade. 
7. Problematizar questões políticas, 

sociais, econômicas, científicas, 

tecnológicas e culturais, por meio de 

exercícios, produções, intervenções 

e apresentações artísticas. 
8. Desenvolver a autonomia, a 

crítica, a autoria e o trabalho 

coletivo e colaborativo nas artes. 
9. Analisar e valorizar o patrimônio 

artístico nacional e internacional, 

material e imaterial, com suas 

histórias e diferentes visões de 

mundo. (BRASIL, 2017, p. 194) 
 

As teorias do conhecimento e do 

desenvolvimento da aprendizagem devem 

orientar o professor em relação ao processo de 

aprendizagem da criança e do adolescente, uma 

vez que cada estudante tem um tempo e um 

percurso de aprendizagem pessoal, que devem 

ser respeitados. Embora a Base Nacional 

Comum Curricular — BNCC — (BRASIL, 

2017) apresente as linguagens da Arte como 

unidade temática, nesse currículo, serão tratadas 

como linguagens artísticas, com suas específicas 

constituições científicas. Dessa forma, evita-se a 

interpretação da leitura e a aplicação desse 

documento na defesa da polivalência no ensino 

da Arte, sublinhando-a como área de 

conhecimento no currículo e priorizando, na 

formação do professor, o saber científico e ético 

frente à constituição de cada linguagem. Importa 

pensar que esse documento estabelece uma 

relação de integração entre as diferentes 

linguagens e que pode ser vivenciada de acordo 

com a apropriação conceitual do professor. 

  Em relação à estrutura e proposta de 

currículo apresentada pela Base, divide-se o 

conteúdo nas sessões de suas linguagens com o 

objetivo de garantir amplo acesso as suas 

manifestações artísticas nos anos iniciais e finais 

do ensino fundamental. Além das dimensões da 

unidade, como a criação de crítica, de estesia, de 

expressão, de fruição e de reflexão, permeiam, 

de forma processual, cada ano, as linguagens das 

artes visuais, da dança, da música, do teatro e 



 

76 
 

 

das artes integradas, sendo compreendidas como 

estudo sistêmico da dialética entre o ensinar e o 

aprender. Essas dimensões não têm ordem de 

importância e constituem o processo de leitura 

da Arte. 

Quanto ao tratamento das linguagens 

artísticas, é importante afirmar que cada uma 

tem seus objetos de conhecimento para construir 

e ampliar suas habilidades, são eles: nas artes 

visuais, como contextos e práticas, elementos da 

linguagem, matrizes estéticas e culturais, 

materialidades, processos de criação e sistemas 

da linguagem; na dança, como contextos e 

práticas, elementos da linguagem e processos 

de criação; na música, como contexto e práticas, 

elementos da linguagem, materialidades, 

notação e registro musical e processo de 

criação; no teatro, como contextos e práticas, 

elementos da linguagem e processos de criação; 

e nas artes integradas, como processos de 

criação, matrizes estéticas culturais, patrimônio 

cultural, arte e tecnologia.  

A prática do currículo demanda o 

planejamento da aula, da avaliação e da 

organização do espaço necessário para avaliar, 

como parte do momento de aprendizagem, 

porque, segundo Richter (2008b, p. 66), é 

fundamental, “[...] na mediação, planejar ações 

em relação à organização do espaço físico para 

suportar o inevitável e necessário caos inicial, 

pois são destes momentos, com a ajuda do 

adulto, que emerge a organização individual e 

coletiva da criança.”  

Portanto, a organização do espaço é 

importante para todas as faixas etárias e se 

caracteriza como elemento formador dos 

estudantes, além da documentação pedagógica 

apresentada como a forma de os professores 

registrarem o percurso de aprendizagem do 

estudante (processo), permitindo fazer uso de 

diferentes linguagens para compartilhar com a 

comunidade o conhecimento produzido. Em 

geral, o processo de avaliação se constitui pela 

ampliação de habilidades que tornarão os 

estudantes competentes em determinadas 

situações/práticas. Assim, a avaliação em Arte 

deve promover o conhecimento e oferecer a 

oportunidade para retomar o próprio processo de 

criação individual ou coletivo. Com base na 

visão que considera os alunos atores em sua 

integralidade e com foco no desenvolvimento 

das competências cognitivas e socioemocionais, 

almeja-se a vivência do currículo da Arte como 

área de conhecimento e de formação. 

Diante do exposto, tem-se a organização 

curricular do componente, como segue:

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS – COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

Palavras-chave: EU/OUTRO/NÓS; PROTAGONISMO; PROCESSO DE CRIAÇÃO; PESQUISA; EXPERIÊNCIA ESTÉTICA; CULTURA VISUAL; CONTEXTUALIZAÇÃO; LEITURA; PRODUÇÃO 

ARTÍSTICA; CONHECIMENTO; INTERCULTURALIDADE. 
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1º ANO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DE CONHECIMENTO OBJETIVOS DE APRENDIZAGENS 

EF01AR01 

ARTES VISUAIS 

Dimensões: 

criação; crítica; 

estesia; expressão; 

fruição (leitura), 

reflexão. 

Contextos e práticas 

Estudo das Imagens da arte (desenho, pintura, escultura.) De diferentes povos e 

épocas históricas. 

Experimentação de materiais com diferentes texturas, volumes, tamanhos, pesos, 

formas e cores. 

Estudo de objetos com apelo aos sentidos: visão, olfato, paladar e audição. 

Ler e identificar diferentes formas de manifestações artísticas (artesanato, objetos e obras 

de arte dos artistas locais, nacionais e/ou internacionais, ampliando o repertório imagético 

e a capacidade de simbolizar e representar. 

EF0AR02 

Elementos da linguagem 

O ponto gráfico como elemento visual 

Construção e variação: Pressão, tamanho; distribuição espacial dos pontos: 

Aproximação/distanciamento e Aglomeramento/ dispersão). 

Formação da linha a partir da sucessão de pontos. 

Classificação de linhas 

Construção: Tracejada, pontilhada, contínua, interrompida, etc. 

 

Orientação: Horizontal, vertical, circular e diagonal.  

FORMAS Aleatórias, abertas e fechadas, mistas, reta, curva e quebrada. 

Densidade: Espessa e fina.  

CORES 

Nomenclatura das cores: Amarelo, vermelho, azul, laranja roxo, verde, branco, 

preto, marrom. 

Delimitação e respeito aos limites gráficos pré-determinado ou construído pelo 

próprio estudante.  

ESQUEMA CORPORAL 

Representação do corpo.  

Explorar, identificar e nomear elementos constitutivos das artes visuais:  

ponto gráfico 

Linhas: quanto a sua direção, forma, densidade e construção. 

Nomear, identificar e utilizar a variação colorística estudada.  

Criar textos visuais, aplicando Elementos da linguagem visual: ponto, a linha, formas e 

cores (construção de imagens).  

Utilizar coerentemente a relação do todo x parte x todo na construção do esquema 

corporal.  

Reconhecer e respeitar delimitações espaciais. 

EF01AR03 

Matrizes estéticas e culturais 

A construção do corpo (membros superiores, elementos básicos de rosto (olhos, 

nariz, boca, sobrancelhas e orelhas) e expressões (alegria, tristeza, espanto, etc) 

estudando o reconhecimento de diferenças étnicas. 

Identificar e reconhecer a própria imagem na representação humana por meio das 

diferentes obras artísticas, reconhecendo seu grupo étnico-social. 

EF01AR04 Materialidades: Desenho; Pintura; Colagens; Modelagem. 

Experimentar diferentes formas de expressão gráfico/plástica e tecnológica (desenho, 

pintura, colagem, escultura, modelagem, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável 

de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

EF01AR05 
Processo de criação 

Roda de conversa sobre as produções desenvolvidas (resultados, consequências, 

dificuldades, facilidades, etc.) 

Exposição das produções nos espaços escolares e não escolares.  

Dialogar sobre a sua criação e a dos colegas, produzindo sentido ao contexto das 

produções.  

EF01AR06 
Experienciar a criação em artes visuais de modo individual e coletivo, explorando 

diferentes espaços da escola e da comunidade. 

EF01AR07 

Sistemas de linguagem  

Visitas às exposições artísticas e artesanais em diferentes espaços (galerias, museus, 

bienais, feiras, etc.);  

Presença do artista na escola. 

Identificar e distinguir a função do artista, artesão e o espaço expositivo (museu, galerias, 

etc) 

EF01AR08 
 

 

 

DANÇA 

Dimensões: 

Contextos e práticas: 

Estudo de danças de diferentes povos e épocas históricas. 

Apreciar espetáculos e apresentações de danças.  

Ler e criar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes contextos, 

cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

EF01AR09 
Elementos da linguagem 

Espaço: direção e amplitude;  

Explorar as partes do corpo e destas com o todo corporal na construção do movimento 

dançado. 
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EF01AR10 

criação; crítica; 

estesia; expressão; 

fruição (leitura), 

reflexão. 

 

Ritmo: Tempo e compasso;  

Dinâmica: Força, energia, tensão, relaxamento;  

Forma:  

Relação entre dança com o outro, espaço e objetivos;  

Relação estabelecida entre quem dança com o outro, com o espaço e com objetos; 

Locomoção: caminhar, pular, correr, saltar, rolar, estirar-se, rodopiar, etc.; 

Gesto: movimentos como rotação, flexão, extensão e vibração; 

Frase corporal:  

Movimentos em sequência capazes de denotar uma afirmação específica; 

Sensações motrizes: parte do movimento apresentada de maneiras distintas: rápido 

ou lento, forte ou suave, etc. 

Vivenciar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, 

caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do 

movimento dançado. 

EF01AR11 Processo de criação 

Sequência coreográfica frente a improvisação de movimentos ligeiros e conscientes, 

mãos, cabeça e de partes isoladas do corpo e dos movimentos amplos.  

Leitura de diferentes coreografias (improvisada, com símbolos, a partir de um tema, 

com artefatos).  

Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e colaborativo, 

considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos constitutivos 

do movimento, com base nos códigos de dança. 

EF01AR12 

 

Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em dança 

vivenciadas na escola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios 

próprios. 

EF01AR13 

 

 

 

 

MÚSICA 

Dimensões: 

criação; crítica; 

estesia; expressão; 

fruição (leitura), 

reflexão. 

Contextos e Práticas 

Sons do corpo; 

O som do lugar, da sala de aula, da escola, do cotidiano; 

Leitura de paisagem sonora. 

Identificar e ler criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, 

reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de 

circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

EF01AR14 

Elementos da linguagem  

Os sons curtos e longos ao ritmo;  

Sons agudos e graves à melodia;  

Sons fortes e suaves à dinâmica; 

Timbre; 

A pulsação musical;  

Ritmo.  

Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, 

melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de 

composição/criação, execução e apreciação musical. 

EF01AR15 

Materialidades 

O som e o silêncio; 

Fontes sonoras: Categorias dos instrumentos; (percussão, cordas e sopro); 

A voz e suas possibilidades como recurso narrativo (histórias sonoras);  

Orquestra caseira e objetos sonoros. 

Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, 

percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos 

constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados. 

EF01AR16 

Notação e registro musical 

Desenho do som; 

Criação de partituras gráficas;  

Registro das composições musicais com desenhos e diferentes materiais. 

Experienciar diferentes formas de registro musical não convencional (representação 

gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro 

em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical convencional. 

EF01AR17 

Processo de criação 

Histórias usando o corpo, voz e/ objetos; 

Músicas do folclore brasileiro e regional, de diferentes culturas, acalantos;  

Cantigas de roda; 

Jogo musical com parlendas; 

Trilhas sonoras;  

Partituras analógicas. 

Experienciar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, 

utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não 

convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. 
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EF01AR18  

 

 

TEATRO 

 

Dimensões: 

criação; crítica; 

estesia; expressão; 

fruição (leitura), 

reflexão.  

 

 

 

 

 

 

Contextos e Práticas  

A linguagem plástica (cenários, figurinos, adereços, iluminação, imagem); 

Sonora (ruídos, músicas, trilhas, voz do ator),  

Verbal (texto, letras de músicas e falas);  

Cinestésica (o corpo do ator e seus movimentos, gestos e ações no espaço-tempo).  

Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em diferentes 

contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. 

EF01AR19 

Elementos da linguagem  

A dramatização, o jogo teatral e a improvisação.  

A dramatização: Vozes, ações (explorando roupas, acessórios, imagens, músicas, 

espaços e movimentos dos atores em jogo;  

O jogo teatral (de concentração, de atenção e de aquecimento corporal)  

A improvisação. Transformar objetos reais em outros, manipular objetos 

imaginários, do lugar da cena e cenários da ação).  

Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e 

processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das 

ações do cotidiano até elementos de diferentes Matrizes estéticas e culturais. 

EF01AR20 
Processo de criação 

Aprender e fazer mímica; 

Aprender a imitar;  

Maquiagem e figurino; Máscaras; Teatro de sombras;  

Teatro de bonecos. 

Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e 

processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das 

ações do cotidiano até elementos de diferentes Matrizes estéticas e culturais. 

EF01AR21 

Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se 

no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, 

imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. 

EF01AR22 
Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um 

personagem teatral, discutindo estereótipos. 

EF01AR23 

ARTES 

INTEGRADAS 

 

Dimensões: 

criação; crítica; 

estesia; expressão; 

fruição (leitura), 

reflexão. 

Processo de criação:Ilustrações (diferentes suportes);Mapas; Jogos.  
Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas 

linguagens artísticas. 

EF01AR24 
Matrizes estéticas e culturais: Cirandas; Parlendas; Acalantos;  

Brinquedos de roda. 

Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de 

diferentes Matrizes estéticas e culturais. 

EF01AR25 

Patrimõnio cultural 

Movimentos da cultura: Capoeira; Arte do circo; Folclore das diferentes 

comunidades culturais locais. Artefatos culturais; Vestuário e objetos;  

Prédios e monumentos; Elementos da arquitetura das casas, igrejas, escolas, praças: 

Portas, janelas, calçadas e demais matérias de construção;Monumentos.  

Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em 

especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de 

diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 

diferentes linguagens artísticas. 

EF01AR26 

Arte e tecnologias  

Arte/inventos e movimento 

Fotografia (mídias moveis);  

Animação (stop motion);  

Vídeoarte/videodança; 

Cinema (mídias móveis).  

Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos 

eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de 

criação artística. 

EF01AR27 
 

 

Arte e sustentabilidade: Paisagens da própria casa e da escola; Paisagens e jardins do 

bairro e cidade. 
Reconhecer a cidade como espaço e território de preservação e cuidado. 

 

 

2º ANO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DE CONHECIMENTO OBJETIVOS DE APRENDIZAGENS 

EF02AR01 

ARTES VISUAIS 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

Contextos e práticas  

Estudo das Imagens da arte (reprodução de desenho, pintura, escultura, instalações...) de 

diferentes povos e épocas históricas. 

Experimentação de materiais com diferentes texturas, volumes, tamanhos, pesos, formas e 

Ler diferentes formas de manifestações artísticas (artesanato, objetos e obras de 

arte dos artistas locais, nacionais e/ou internacionais, ampliando o repertório 

imagético e a capacidade de simbolizar e representar 
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expressão; fruição 

(leitura), reflexão.  

cores.  

Estudo de objetos com apelo aos sentidos: visão, olfato, paladar e audição. 

EF02AR02 

Elementos da linguagem 

O ponto gráfico: utilização do elemento em suas variações na construção da imagem.  

CLASSIFICAÇÃO DAS LINHAS  

Linhas: Construção: Tracejada, pontilhada, contínua, interrompida, etc.  

Orientação: Horizontal, vertical, circular e diagonal;  

FORMAS Aleatórias, abertas e fechadas, mistas, reta, curva, quebrada; 

Densidade: Espessa e fina.  

Linha na construção e delimitação de áreas (formas orgânicas, regulares, irregulares). 

Formas geométricas planas: triângulo, quadrado e círculo; 

MISTURA DE CORES 

Cores (pigmento) primárias e secundárias; 

Reconhecimento e identificação de variações tonais (exemplo: amarelo: ocre, ouro...; 

vermelho: rosa magenta...; verde: bandeira, abacate, escuro, claro escuro...)  

ESQUEMA CORPORAL Representação e movimento. 

Explorar, identificar e utilizar elementos constitutivos das artes visuais (ponto 

gráfico; linhas na delimitação e constituição dos espaços gráficos);  

Nomear, identificar e utilizar cores primárias, secundárias e suas variações 

tonais.  

Utilizar coerentemente a relação do todo x parte x todo na construção do 

esquema corporal com movimento e articulações.  

Reconhecer e respeitar delimitações espaciais.  

Leitura de imagem (descrição detalhada dos elementos que compõem a imagem) 

EF02AR03 

Matrizes estéticas e culturais 

A representação da figura humana: imagem de si (autorretrato) e do outro (retrato).  

Representação de figuras humanas das diferentes culturas.  

Reconhecer (e se reconhecer) na multiculturalidade presente em obras de arte 

nacionais e internacionais.  

Diferenciar e relacionar a produção artística com a cultura correspondente, 

identificando influência da mesma na construção artística e nacional.  

EF02AR04 

Materialidades  

A arte do próprio tempo: entre meios e suportes. 

Desenho; Pintura; Colagens; Dobradura; Modelagem. 

Experimentar diferentes formas de expressão gráfico/plástica e tecnológica 

(desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura, modelagem, vídeo, fotografia 

etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas 

convencionais e não convencionais. 

EF02AR05 
Processo de criação 

Roda Conversa sobre as produções desenvolvidas (resultados, consequências, dificuldades, 

facilidades, etc.) compartilhamento das percepções sobre as obras entre estudante-produtor x 

estudantes-expectadores.  

Exposição dos trabalhos nos espaços escolares e não escolares.  

Experienciar a criação em artes visuais de modo individual e coletivo, 

explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.  

EF02AR06 
Dialogar sobre a sua criação e a dos colegas, produzindo sentido ao contexto das 

produções. 

EF02AR07 

Sistemas da linguagem: Visitas às exposições artísticas e artesanais em diferentes espaços 

(galerias, museus, bienais, feiras, etc.);  

Presença do artista na escola. 

Promover visitas a museus e galerias de arte, promovendo o acesso aos sistemas 

da arte.  

EF02AR08 

 

 

DANÇA 

 

 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição 

(leitura), reflexão.  

 

 

 

 

Contextos e práticas 

O corpo como comunicação e expressão. 

Compor repertório corporal: Movimentos ligeiros e inconscientes, mãos, cabeça e de partes 

isoladas do corpo e dos movimentos amplos; 

Movimentos naturais, expressivos do estudante e diferentes formas ocupa o espaço. 

Identificar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes 

contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 

repertório corporal. 

EF02AR09 

Elementos da linguagem  

Posição do corpo no espaço: 

Espaço: direção e amplitude.  

Ritmo: Tempo e compasso.  

Dinâmica: Força, energia, tensão, relaxamento.  

Forma:  

Relação entre dança com o outro, espaço e objetivos.  

Relação estabelecida entre quem dança com o outro, com o espaço e com objetos. 

Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na 

construção do movimento dançado. 

 

Vivenciar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, 

direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na 

construção do movimento dançado. 
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Locomoção: caminhar, pular, correr, saltar, rolar, estirar-se, rodopiar, etc. 

Gesto: movimentos como rotação, flexão, extensão e vibração. 

Frase corporal: movimentos em sequência capazes de denotar uma afirmação específica. 

Sensações motrizes: parte do movimento apresentada de maneiras distintas: rápido ou lento, 

forte ou suave, etc. 

EF02AR10 

PROCESSO DE CRIAÇÃO 

Dança e a diversidade cultural;  

As danças populares e folclóricas (regionais) 

A variação do espaço nas danças populares regionais; 

Sequência coreográfica. Observar espetáculos de dança:  

Estudo de diferentes coreografias (improvisada, com símbolos, a partir de um tema, com 

artefatos) 

Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e 

colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos 

elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança. 

Conhecer as danças regionais e do folclore gaúcho, bem como o contexto de 

criação de cada caracterização.  

EF02AR11 

Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em 

dança vivenciadas na escola, como fonte para a construção de vocabulários e 

repertórios próprios. 

EF02AR12 

MÚSICA 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição 

(leitura), reflexão.  

 

 

 

Contextos e práticas 

O som no corpo, no tempo e no espaço:  

O som do lugar, da sala de aula, da escola, do cotidiano;  

Leitura de paisagem sonora. 

Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão 

musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos 

contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

EF02AR13 

Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, 

timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas 

diversas de composição/criação, execução e apreciação musical. 

EF02AR14 

Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, 

voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os 

elementos constitutivos da música e as características de instrumentos musicais 

variados. 

EF02AR15 

Experienciar diferentes formas de registro musical não convencional 

(representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como 

procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a 

notação musical convencional. 

EF02AR16 

Experienciar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre 

outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais 

convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e 

colaborativo. 

EF02AR17 
 

 

 

TEATRO 

 

 

 

 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição 

(leitura), reflexão.  

 

Contextos e práticas 

A linguagem plástica (cenários, figurinos, adereços, iluminação, imagem); 

Sonora (ruídos, músicas, trilhas, voz do ator);  

Verbal (texto, letras de músicas e falas); 

Cinestésica (o corpo do ator e seus movimentos, gestos e ações no espaço-tempo).  

Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em 

diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e 

cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

ficcional. 

EF02AR18 

Elementos da linguagem 

A dramatização: Vozes, ações (explorando roupas, acessórios, imagens, músicas, espaços e 

movimentos dos atores em jogo; 

O jogo teatral (de concentração, de atenção e de aquecimento corporal)  

A improvisação. Transformar objetos reais em outros, manipular objetos imaginários, do 

lugar da cena e cenários da ação).  

Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais 

(variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens 

e narrativas etc.). 

EF02AR19 

Processo de criação 

Gestos: Aprender e fazer mímica; 

Aprender a imitar;  

Maquiagem e figurino; Máscaras;  

Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações 

teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a 

teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes 

Matrizes estéticas e culturais. 
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EF02AR20 

 

 

Teatro e objetos: Teatro de sombras; de bonecos e de máscaras;  

Jogo do faz de conta;  

Caixa de fantasia. 

Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e 

experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos 

cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de 

forma intencional e reflexiva. 

EF02AR21 
Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um 

personagem teatral, discutindo estereótipos. 

EF02AR22 

 

 

 

 

 

ARTES 

INTEGRADAS 

 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição 

(leitura), reflexão.  

 

 

 

 

 

 

Processo de criação 

Leitura de produções folclóricas, vivenciando as produções por meio do estudo de artefatos, 

vestuários e instrumentos musicais.  

Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre 

diversas linguagens artísticas. 

EF02AR23 Matrizes estéticas e culturais: Cirandas; Parlendas; Acalantos;Brinquedos de roda. 
Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e 

histórias de diferentes Matrizes estéticas e culturais. 

EF02AR24 

PATRIMÔNIO CULTURAL:Movimentos da cultura; Capoeira; Arte do circo; 

Folclore das diferentes comunidades culturais locais;  Artesanato produzido pelas diferentes 

culturas.  

ARTE NA CIDADE 

Elementos da arquitetura das casas, igrejas, escolas, praças: Portas, janelas, calçadas e 

demais matérias de construção. 

Monumentos.  

Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas 

e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e 

repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

EF02AR25 

ARTE E TECNOLOGIA 

Arte/inventos e movimento 

Fotografia (mídias moveis);  

Animação (stop motion);  

Vídeoarte/videodança; 

Cinema (mídias móveis).  

Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos 

eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos 

de criação artística. 

EF02AR26 

ARTE E 

SUTENTABILIDA

DE 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição 

(leitura), reflexão. 

Paisagens da própria casa e da escola; 

Paisagens e jardins do bairro e cidade.  
Reconhecer a cidade como espaço e território de preservação e cuidado. 

 

3º ANO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF03AR01 ARTES VISUAIS 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição 

(fruição), reflexão. 

Contextos e práticas 

Estudo das Imagens da arte (reprodução de desenho, pintura, escultura...) de diferentes 

povos e épocas históricas. 

Experimentação de materiais com diferentes texturas, volumes, tamanhos, pesos, formas 

e cores.  

Estudo de objetos com apelo aos sentidos: visão, olfato, paladar e audição. 

Identificar e reconhecer diferentes formas de manifestações artísticas (artesanato, 

objetos e obras de arte dos artistas locais, nacionais e/ou internacionais, 

ampliando o repertório imagético e a capacidade de simbolizar e representar.  

EF03AR02 

Elementos da linguagem  

Linha na construção e delimitação de áreas (formas orgânicas, regulares, irregulares). 

Formas geométricas planas (triângulo, quadrado e círculo) e sólidas (pirâmide, cubo, 

esfera) 

Explorar, identificar e nomear elementos constitutivos das artes visuais: ponto 

gráfico, linha: reta, circular, formas (fechadas e abertas, cores (escala 

policromática); 
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Cores primárias e secundárias.  

Escala monocromática (do claro para escuro e do escuro para o claro).  

Cores terciárias,  

Percepção da cor em sua relação com as demais: quentes e frias.  

Criar textos visuais, aplicando Elementos da linguagem visual (ponto, a linha, 

formas e cores).  

EF03AR03 

Matrizes estéticas e culturais  

A representação da figura humana de corpo inteiro: imagem de (autorretrato, do outro 

(retrato);  

Retratos de família 

Reconhecer (e se reconhecer) na multiculturalidade presente na arte brasileira: 

Arte indígena, africana e de outros povos. 

EF03AR04 
Materialidades: Desenho; Pintura; Gravuras; Colagens; Dobradura; Modelagem; 

Esculturas. 

Experimentar diferentes formas de expressão gráfico/plástica e tecnológica 

(desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura, modelagem, vídeo, fotografia 

etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas 

convencionais e não convencionais. 

EF03AR05 
Processos e criação 

Ler imagens de arte, a própria produção e a do outro.  

Experienciar a criação em artes visuais de modo individual e coletivo, 

explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.  

EF03AR 06 
Dialogar sobre a sua criação e a dos colegas, produzindo sentido ao contexto das 

produções.  

EF03AR07 

 

 

 

 

Sistemas da linguagem 

Papel do artista, o espaço de circulação da arte (Feiras, Museus, bienais (espaços onde 

circula a arte).  

Reconhecer o papel do artista, curadores e do artesão como veículo da arte. 

Promover visitas a museus e galerias de arte, promovendo o acesso aos sistemas 

da arte.  

EF03AR08 

 

DANÇA 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição 

(fruição), reflexão.  

 

 

 

 

 

CONTEXTOS E PRÁTICAS 

Ler/Apreciar diferentes estilos de dança. 

Movimentos ligeiros e inconscientes, mãos, cabeça e de partes isoladas do corpo e dos 

movimentos amplos. 

Movimentos naturais, expressivos e diferentes formas de ocupar o espaço.  

Ler e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em 

diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório corporal. 

EF03AR09 
ELEMENTOS DA LINGUAGEM  

Espaço: direção e amplitude.  

Ritmo: Tempo e compasso.  

Dinâmica Força, energia, tensão, relaxamento.  

Forma:  

Relação entre dança com o outro, espaço e objetivos.  

Relação estabelecida entre quem dança com o outro, com o espaço e com objetos. 

Locomoção: caminhar, pular, correr, saltar, rolar, estirar-se, rodopiar, etc. 

Gesto: movimentos como rotação, flexão, extensão e vibração. 

Frase corporal: movimentos em sequência capazes de denotar uma afirmação específica. 

Sensações motrizes: parte do movimento apresentada de maneiras distintas: rápido ou 

lento, forte ou suave, etc. 

Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na 

construção do movimento dançado. 

EF03AR10 

Vivenciar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, 

direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na 

construção do movimento dançado. 

EF03AR11 
Processo de criação 

As danças populares e folclóricas (regionais) 

A variação do espaço nas danças populares regionais; 

Sequência coreográfica. Estudo de diferentes coreografias (improvisada, com símbolos, a 

partir de um tema, com artefatos). 

Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e 

colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos 

elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança. 

EF03AR12 

Conhecer, apreciar e refletir acerca das experiências pessoais e coletivas em 

dança vivenciadas na escola e em outro contextos culturais, como fonte para a 

construção de vocabulários e ampliação de repertórios próprios. 

EF03AR13 

MÚSICA 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

Contextos e práticas 

O som no corpo, no tempo e no espaço:  

Identificar, ler e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão 

musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos 

contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 
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expressão; fruição 

(leitura), reflexão 

 

O som do lugar, da sala de aula, da escola, do cotidiano,  

Leitura de paisagem sonora. 

EF03AR14 

Elementos da linguagem  

Os sons curtos e longos ao ritmo; A pulsação musical; Ritmo; Sons agudos e graves à 

Melodia e canção; 

Sons fortes e suaves à dinâmica; Timbre.  

A cor (voz) como recurso narrativo (histórias sonoras).  

Categorias dos instrumentos: Percussão, cordas e sopro. 

Reconhecer, Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, 

canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação 

musical. 

EF03AR15 

Materialidade 

O som e o silêncio 

Fontes sonoras; 

A voz e suas possibilidades;  

Orquestra caseira se objetos sonoros. 

Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, 

voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os 

elementos constitutivos da música e as características de instrumentos musicais 

variados. 

EF03AR16 

Notação e registro musical  

Desenho do som 

Criação de partituras gráficas;  

Registro das composições musicais.  

Experienciar diferentes formas de registro musical não convencional 

(representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como 

procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a 

notação musical convencional. 

EF03AR17 

Processo de criação 

Histórias sonoras usando o corpo, voz e/ objetos; 

Músicas do folclore brasileiro e regional, de diferentes culturas, acalantos;  

Cantigas de roda; 

Jogo musical com parlendas. 

Trilhas sonoras  

Partituras analógicas 

Experienciar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre 

outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais 

convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e 

colaborativo. 

EF03AR18 

 

 

 

TEATRO 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição 

(leitura), reflexão. 

 

Contextos e práticas  

A linguagem plástica (cenários, figurinos, adereços, iluminação, imagem); 

Sonora (ruídos, músicas, trilhas, voz do ator); 

Verbal (texto, letras de músicas e falas);  

O corpo do ator e seus movimentos, gestos e ações no espaço-tempo).  

 

Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em 

diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e 

cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

ficcional. 

EF03AR19 

Elementos da linguagem  

A dramatização, o jogo teatral e a improvisação; 

Caminhar em grupos e individualmente.  

Vivencia de atividades de autoconhecimento corporal tomando consciência das diferentes 

partes do corpo;  

Fazer teatro com mãos e pés.  

Diferentes ritmos corporais, direções (frente, ré, diagonal) e níveis de velocidade ( lento, 

médio e rápida.)  

Jogos de caretas:  

Alegre/triste; zangado/feliz. Bom/mau.  

Expressividade do gesto infantil.  

Voz (imitando animais e outros sons) e expressão facial 

Diferentes ações corporais: Caminhar, pular, saltar, correr e rastejar, escorregar, voar, 

deslizar, etc.  

Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais 

(variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens 

e narrativas etc.). 

EF03AR20 
Processo de criação  

Fazer mímica; 

Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações 

teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a 
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Aprender a imitar;  

Maquiagem e figurino; Confeccionar máscaras;  

Explorar e criar sombras;  

Manipular os bonecos para fazer teatro. 

teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes 

Matrizes estéticas e culturais. 

EF03AR21 

Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e 

experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos 

cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de 

forma intencional e reflexiva. 

EF03AR22 
Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um 

personagem teatral, discutindo estereótipos. 

EF03AR23 

 

 

 

 

ARTES 

INTEGRADAS 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição 

(leitura), reflexão. 

 

Processo de criação 

Leitura de produções e diferentes instrumentos musicais articulando com as artes visuais 

e cênicas. 

Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre 

diversas linguagens artísticas. 

EF03AR24 

Matrizes estéticas e culturais  

Cirandas; 

Parlendas; 

Acalantos;  

Brinquedos de roda.  

Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e 

histórias de diferentes Matrizes estéticas e culturais. 

EF03AR25 

Patrimônio cultural 

Movimento da cultura  

Capoeira; 

Arte do circo; 

Folclore das diferentes comunidades culturais locais;  

Artesanato produzido pelas diferentes culturas.  

Artefatos culturais;  

Arte na cidade  

Elementos da arquitetura das casas, igrejas, escolas, praças: Portas, janelas, calçadas e 

demais matérias de construção. 

Monumentos.  

Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas 

e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e 

repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

EF03AR26 

Arte e tecnologias  

Fotografia (mídias moveis);  

Animação (stop motion);  

Vídeoarte/videodança; 

Cinema (mídias móveis).  

Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos 

eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos 

de criação artística. 

EF03AR27 
PARTE 

DIVERSFICADA 

Arte e sustentabilidade 

Dimensões: criação; crítica; estesia; expressão; fruição, reflexão.  

Reconhecer a cidade como espaço e território de preservação e cuidado. 

 

4º ANO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF04AR1 
ARTES VISUAIS 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição, 

reflexão. 

Contextos e práticas 

Estudo das Imagens da arte (reprodução de desenho, pintura, escultura, instalações...) De 

diferentes povos e épocas históricas. 

Experimentação de materiais com diferentes texturas, volumes, tamanhos, pesos, formas 

e cores.  

Estudo de objetos com apelo aos sentidos: visão, olfato, paladar e audição 

Ler e apreciar diferentes formas de manifestações artísticas (artesanato, objetos e 

obras de arte dos artistas locais, nacionais e/ou internacionais, ampliando o 

repertório imagético e a capacidade de simbolizar e representar.  

EF04AR 
Elementos da linguagem 

Linhas: Construção, orientação, formas, densidade e posicionamento e na construção e 

Explorar, identificar e nomear elementos constitutivos das artes visuais: ponto 

gráfico, linha: reta, circular, formas (fechadas e abertas, cores (escala 
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delimitação de áreas (formas orgânicas, regulares, irregulares). 

Formas positivas (ocupando o espaço) e negativas (um espaço vazio).  

Composição: Relação entre formas (separadas, contato, sobreposição, justaposição e 

transparência).  

Cor pigmento e cor luz.  

policromática); 

Criar textos visuais, aplicando Elementos da linguagem visual (ponto, a linha, 

formas e cores).  

EF04AR03 

Matrizes estéticas e culturais  

A representação da figura humana: imagem de (autorretrato de corpo inteiro, do outro 

(retrato de corpo inteiro).  

Reconhecer (e se reconhecer) na multiculturalidade presente na arte brasileira: 

Arte indígena, africana e de outros povos.  

EF04AR04 

Materialidades 

Desenho; 

Pintura; 

Gravuras; 

Colagens;  

Dobradura; 

Modelagem; 

Esculturas; 

Bordados. 

Experimentar diferentes formas de expressão gráfico/plástica e tecnológica 

(desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura, modelagem, vídeo, fotografia 

etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas 

convencionais e não convencionais. 

EF04AR05 
Processos de criação 

Criar registros descritivos sobre sua produção.  

Ler imagens de arte, a própria produção e a do outro.  

Experienciar a criação em artes visuais de modo individual e coletivo, 

explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.  

EF04 AR06 

 

Dialogar sobre a sua criação e a dos colegas, produzindo sentido ao contexto das 

produções.  

EF04AR07 

Sistemas da linguagem 

Visitas à galeria, feiras, museus, bienais (espaços onde circula a arte), presença do artista 

na escola. 

Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, 

instituições, artistas, artesãos, curadores etc.). 

EF04AR08 

DANÇA 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição, 

reflexão. 

CONTEXTOS E PRÁTICAS  

Ler/Apreciar diferentes estilos de dança; 

Movimentos ligeiros e inconscientes, mãos, cabeça e de partes isoladas do corpo e dos 

movimentos amplos; 

Movimentos naturais, expressivos do estudante e diferentes formas de ocupar o espaço.  

Ler e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em 

diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório corporal. 

EF04AR09 
Elementos da linguagem  

Espaço: direção e amplitude.  

Ritmo: Tempo e compasso. 

Dinâmica: Força, energia, tensão, relaxamento.  

Forma: Relação entre dança com o outro, espaço e objetivos.  

Relação estabelecida entre quem dança com o outro, com o espaço e com objetos. 

Locomoção: caminhar, pular, correr, saltar, rolar, estirar-se, rodopiar, etc. 

Gesto: movimentos como rotação, flexão, extensão e vibração. 

Frase corporal: movimentos em sequência capazes de denotar uma afirmação específica. 

Sensações motrizes: parte do movimento apresentada de maneiras distintas: rápido ou 

lento, forte ou suave, etc. 

Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na 

construção do movimento dançado. 

EF04AR10 

Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, 

direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na 

construção do movimento dançado..  

EF04AR11 
Processo de criação 

Experimentar a dança dialogando sobre suas sensações, movimentos e sentimentos.  

Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e 

colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos 

elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança. 
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EF04AR12 

Vivenciar danças regionais utilizando e fazendo a leitura dos artefatos que as 

caracterizam.  

Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em 

dança vivenciadas na escola, como fonte para a construção de vocabulários e 

repertórios próprios. 

EF04AR13 

MÚSICA 

 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição, 

reflexão. 

Contextos e práticas  

O som no corpo, no tempo e no espaço:  

O som do lugar, da sala de aula, da escola, do cotidiano,  

Leitura de paisagem sonora 

Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão 

musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos 

contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

EF04AR14 

Elementos da linguagem  

Os sons curtos e longos ao ritmo;  

Células rítmicas;  

A pulsação musical;  

Ritmo;  

Sons agudos e graves à melodia;  

Melodia e canção; 

Sons fortes e suaves à dinâmica; 

Do timbre à cor; 

A cor (voz) como recurso narrativo (histórias sonoras).  

Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, 

timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas 

diversas de composição/criação, execução e apreciação musical. 

EF04AR15 

Materialidades 

O som e o silêncio 

Fontes sonoras; A voz e suas possibilidades;  

Orquestra caseira se objetos sonoros. 

Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, 

voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os 

elementos constitutivos da música e as características de instrumentos musicais 

variados. 

EF04AR16 

Notação e registro musical  

Desenho do som 

Criação de partituras gráficas;  

Registro das composições musicais.  

Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre 

outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais 

convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e 

colaborativo. 

EF04AR17 
 

 

TEATRO 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição, 

reflexão. 

 

Elementos da linguagem  

A dramatização, o jogo teatral e a improvisação; 

Caminhar em grupos e individualmente.  

Vivencia de atividades de autoconhecimento corporal tomando consciência das 

diferentes partes do corpo;  

Fazer teatro com mãos e pés.  

Diferentes ritmos corporais, direções (frente, ré, diagonal) e níveis(médio, alto.)  

Jogos de caretas:  

Alegra/triste; zangado/feliz. Bom/mau. Expressividade do gesto infantil.  

Voz (imitando animais e outros sons) e expressão facial 

Diferentes ações corporais: Caminhar, pular, saltar, correr e rastejar, escorregar, voar, 

desliza, etc.  

Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais 

(variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens 

e narrativas etc.). 

EF04AR18 
Processo de criação 

Fazer mímica; 

Aprender a imitar;  

Maquiagem e figurino; Confeccionar máscaras;  

Explorar e criar sombras;  

Manipular os bonecos para fazer teatro. 

Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações 

teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a 

teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes 

Matrizes estéticas e culturais. 

EF04AR19 

Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e 

experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos 

cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de 

forma intencional e reflexiva. 
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EF04AR20 
Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um 

personagem teatral, discutindo estereótipos. 

EF04AR21 

ARTES 

INTEGRADAS 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição, 

reflexão. 

Processo de criação 

Experienciar contos musicados, resgatando as tradições 

Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre 

diversas linguagens artísticas. 

EF04AR22 
Matrizes este´ticas e culturais: Cirandas; Parlendas; Acalantos;  

Brinquedos de roda. 

Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e 

histórias de diferentes Matrizes estéticas e culturais. 

EF04AR23 

Patrimônio cultural  

Movimentos da cultura: Capoeira; Arte do circo; Folclore das diferentes comunidades 

culturais locais;  Artesanato produzido pelas diferentes culturas.  

Arte na cidade  

Elementos da arquitetura das casas, igrejas, escolas, praças: Portas, janelas, calçadas e 

demais matérias de construção. 

Monumentos.  

Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas 

e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e 

repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

EF04AR24 

Artes e tecnologias 

Fotografia (mídias moveis);  

Animação (stop motion);  

Vídeoarte/videodança; 

Cinema (mídias móveis).  

Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos 

eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos 

de criação artística. 

EF04AR25 

ARTE E 

SUTENTABILIDADE 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição, 

reflexão. 

Os desenhos e pinturas presentes nos muros do bairro e na cidade. Reconhecer a cidade como espaço e território de preservação e cuidado. 

  

5º ANO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF05AR01 

ARTES VISUAIS 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição, 

reflexão. 

Contextos e práticas 

Eu e o nós/ eu e a leitura da arte  

Estudo das Imagens da arte (reprodução de desenho, pintura, escultura, instalações...) de 

diferentes povos e épocas históricas. 

Experimentação de materiais com diferentes texturas, volumes, tamanhos, pesos, formas e 

cores.  

Estudo de objetos com apelo aos sentidos: visão, olfato, paladar e audição; 

Identificar e apreciar formas distitas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético. 

EF05AR02 

Elementos da linguagem  

Linhas: Construção, orientação, formas, densidade e posicionamento e na construção e 

delimitação de áreas (formas orgânicas, regulares, irregulares). 

Formas positivas (ocupando o espaço) e negativas (um espaço vazio).  

Composição: Relação entre formas (separadas, contato, sobreposição, justaposição e 

transparência).  

Luz, sombra (no próprio objeto e sombra projetada) e volume;  

Representações de formas em relação ao tamanho e distâncias.  

Organização espacial das formas: Tamanho, distância e posicionamento no suporte.  

Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, cor, espaço, movimento etc.) 
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EF05AR03 
Matrizes estéticas e culturais 

A representação das diferentes etnias (características físicas e indumentárias). 

Reconhecer e analisar a influência de distintas Matrizes estéticas e culturais das 

artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e 

nacionais. 

EF05AR04 
Materialidades: desenho; pintura; gravuras; colagens; dobradura; modelagem; esculturas; 

quadrinhos; bordados. 

Experimentar diferentes formas de expressão gráfico/plástica e tecnológica 

(desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura, modelagem, vídeo, fotografia 

etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas 

convencionais e não convencionais. 

EF05AR05 
Processo de criação 

Leitura de imagens de arte e de outras fontes;  

Dialogar sobre a própria produção e dos colegas;  

Participação da organização de mostras coletivas na escola e na comunidade.  

Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e 

colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. 

EF05AR06 Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

EF05AR07 

Sistemas da linguagem 

Visitas à galeria, feiras, museus, bienais (espaços onde circula a arte), presença do artista na 

escola. 

Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, 

instituições, artistas, artesãos, curadores etc.). 

EF05AR08 

 

 

DANÇA 

 

 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição, 

reflexão. 

Contextos e práticas 

Ler/Apreciar diferentes estilos de dança. 

Movimentos ligeiros e inconscientes, mãos, cabeça e de partes isoladas do corpo e dos 

movimentos amplos.:  

Movimentos naturais, expressivos do aluno e diferentes formas ocupa o espaço. 

Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em 

diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório corporal. 

EF05AR09 
Elementos da linguagem 

Espaço: direção e amplitude.  

Ritmo: Tempo e compasso. 

Dinâmica: Força, energia, tensão, relaxamento.  

Forma: Relação entre dança com o outro, espaço e objetivos.  

Relação estabelecida entre quem dança com o outro, com o espaço e com objetos. 

Locomoção: caminhar, pular, correr, saltar, rolar, estirar-se, rodopiar, etc. 

Gesto: movimentos como rotação, flexão, extensão e vibração. 

Frase corporal: movimentos em sequência capazes de denotar uma afirmação específica. 

Sensações motrizes: parte do movimento apresentada de maneiras distintas: rápido ou lento, 

forte ou suave, etc. 

Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na 

construção do movimento dançado. 

EF05AR10 

Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, 

direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na 

construção do movimento dançado. 

EF05AR11 Processo de criação 

Experimenta a dança, dialogando sobre suas sensações, movimentos e sentimentos.  

Experiências com as danças regionais utilizando e fazendo a leitura dos artefatos que as 

caracterizam.  

Dialogar sobre seus movimentos e do outro frente a diferentes coreografias (improvisada, 

com símbolos, a partir de um tema, com artefatos) 

Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e 

colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos 

elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança. 

EF05AR12 

Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em 

dança vivenciadas na escola, como fonte para a construção de vocabulários e 

repertórios próprios. 

EF05AR13 
MÚSICA 

 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição, 

reflexão. 

Contextos e práticas 

O som no corpo, no tempo e no espaço:  

O som do lugar, da sala de aula, da escola, do cotidiano,  

Leitura de paisagem sonora. 

Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão 

musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos 

contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

EF05AR14 

Elementos da linguagem 

Os sons curtos e longos ao ritmo;  

A pulsação musical;  

Ritmo;  

Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, 

timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas 

diversas de composição/criação, execução e apreciação musical. 
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Sons agudos e graves à melodia;  

Melodia e canção; 

Sons fortes e suaves à dinâmica; 

Do timbre à cor; 

A cor (voz) como recurso narrativo (histórias sonoras).  

EF05AR15 

Materialidades 

O som e o silêncio 

Fontes sonoras; A voz e suas possibilidades;  

Orquestra caseira se objetos sonoros. 

Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, 

voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os 

elementos constitutivos da música e as características de instrumentos musicais 

variados. 

EF05AR16 

Notação e registro musical 

Desenho do som 

Criação de partituras gráficas;  

Registro das composições musicais.  

Explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação 

gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de 

registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical convencional. 

EF05AR17 

Processo de criação 

Histórias usando o corpo, voz e/ objetos; 

Músicas do folclore brasileiro e regional, de diferentes culturas, acalantos;  

Cantigas de roda; 

Jogo musical com parlendas. 

Trilhas sonoras  

Partituras analógicas 

Experienciar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre 

outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais 

convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e 

colaborativo. 

EF05AR18 

 

TEATRO 

 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição, 

reflexão. 

Contextos e práticas 

A linguagem plástica (cenários, figurinos, adereços, iluminação, imagem); 

Sonora (ruídos, músicas, trilhas, voz do ator), 

Verbal (texto, letras de músicas e falas);  

Cinestésica (o corpo do ator e seus movimentos, gestos e ações no espaço-tempo).  

Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em 

diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e 

cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

ficcional. 

EF05AR19 

Elementos da linguagem 

A dramatização, o jogo teatral e a improvisação; 

Caminhar em grupos e individualmente.  

Vivencia de atividades de autoconhecimento corporal tomando consciência das diferentes 

partes do corpo;  

Fazer teatro com mãos e pés.  

Diferentes ritmos corporais, direções (frente, ré, diagonal) e níveis(médio, alto.)  

Jogos de caretas:  

Alegra/triste; zangado/feliz, bom/mau. Expressividade do gesto infantil.  

Voz (imitando animais e outros sons) e expressão facial. 

Diferentes ações corporais: Caminhar, pular, saltar, correr e rastejar, escorregar, voar, 

desliza, etc.  

Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais 

(variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens 

e narrativas etc.). 

EF05AR 20 
Processo de criação 

Fazer mímica; 

Aprender a imitar;  

Maquiagem e figurino; Confeccionar máscaras;  

Explorar e criar sombras;  

Manipular os bonecos para fazer teatro. 

Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações 

teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a 

teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes 

Matrizes estéticas e culturais. 

EF05AR21 

Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e 

experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos 

cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de 

forma intencional e reflexiva. 
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EF05AR22 
Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um 

personagem teatral, discutindo estereótipos. 

EF05AR23 

ARTES 

INTEGRADAS 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fricção, 

reflexão. 

Processo de criação 

Experienciar contos musicados, resgatando as tradições 

Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre 

diversas linguagens artísticas. 

EF05AR24 

Matrizes estéticas e culturais 

Cirandas; 

Parlendas; 

Acalantos;  

Brinquedos de roda. 

Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e 

histórias de diferentes Matrizes estéticas e culturais. 

EF05AR25 

Patrimônio cultural 

Movimentos da cultura:  

Capoeira; 

Arte do circo; 

Folclore das diferentes comunidades culturais locais;  

Artesanato produzido pelas diferentes culturas.  

Arte na cidade  

Elementos da arquitetura das casas, igrejas, escolas, praças: Portas, janelas, calçadas e 

demais matérias de construção. 

Monumentos. 

Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas 

e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e 

repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

EF05AR26 

Arte e tecnologias 

Fotografia (mídias moveis);  

Animação (stop motion);  

Vídeoarte/videodança; 

Cinema (mídias móveis).  

Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos 

eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos 

de criação artística. 

EF05AR27 

 

Dimensões: criação; 

crítica; estesia; 

expressão; fruição, 

reflexão. 

Arte e sustentabilidade 

Os desenhos e pinturas presentes nos muros do bairro e na cidade. 

Reconhecer a cidade como espaço e território de preservação e cuidado. 

 

 6º ANO 

 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF06AR01 
ARTES VISUAIS  

DIMENSÕES: 

Criação, crítica, 

estesia, expressão, 

fruição (leitura), 

reflexão.  

Contextos e práticas 

A origem da Arte: Arte rupestre, 

Arte na antiguidade Egípcia e Grega e Medieval. 

A influência da arte estrangeira sobre a arte contemporânea.  

Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético.  

EF06AR02 
Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço.  

EF06AR03 

Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuaiss e integram às 

linguagens audiovisuais (cinema, animações, vídeos, etc.), gráficas (capas de 

livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais e 

etc.  
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EF06AR04 

Elementos da linguagem 

O ponto gráfico, físico e geométrico.  

Linhas: Construção, orientação, formas, densidade e posicionamento e na construção e 

delimitação de áreas (formas orgânicas, regulares, irregulares). 

Formas geométricas simples e sólidos geométricos.  

Texturas visual/tátil; natural/produzida; gráfica/relevo.  

Figura/ fundo 

Composição visual: Organização e ocupação dos espaços:  

Simetria, justaposição e sobreposição, transparências.  

Formas bidimensional e tridimensional;  

Sensações cromáticas.  

Analisar elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção. 

Cor, forma, tom, escala, dimensão, espaço, movimento, etc.) na apreciação de 

diferentes produções artísticas.  

EF06AR05 
Materialidade: Desenho; Pintura;  Bordado; Xilogravura;  Escultura;Dobradura; Colagem; 

Fotografia 

Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia, performance, etc.) 

EF06AR06 

Processo de criação 

Pesquisa e projetos; 

Composição de textos visuais; 

Exposições individuais e coletivas. 

Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou 

interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 

materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.  

EF06AR07 

Sistemas da linguagem 

O papel do artesão, produtor cultural, curador, designer e os espaços (configuração e 

tendências) da circulação da Arte.  

Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação na suas produções visuais.  

EF06AR08  
Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer, 

entre outras, estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das artes 

visuais.  

EF06AR09 
 

 

 

 

DANÇA 

 

DIMENSÕES: 

Criação, crítica, 

estesia, expressão, 

fruição (leitura), 

reflexão.  

 

Contextos e práticas  

Participação como leitor, público e ator nos espetáculos de Dança.  

Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação da 

dança, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos 

brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas.  

EF06AR10 
Elementos da linguagem 

Estudo e leitura da representação da nos contextos históricos: cultura Egípícia, Grega e 

Medieval.  

Espaço: direção e amplitude.  

Ritmo: Tempo e compasso. 

Dinâmica: Força, energia, tensão, relaxamento.  

Forma: Relação entre dança com o outro, espaço e objetivos.  

Relação estabelecida entre quem dança com o outro, com o espaço e com objetos. 

Locomoção: caminhar, pular, correr, saltar, rolar, estirar-se, rodopiar, etc. 

Gesto: movimentos como rotação, flexão, extensão e vibração. 

Frase corporal: movimentos em sequências capazes de denotar uma afirmação específica. 

Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento 

dançado, abordando, criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em 

sua história tradicional e contemporânea.  

EF06AR11 
Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fluência e espaço) 

como elementos que, combinados geram as ações corporais e o movimento 

dançado.  

EF06AR12 
Processo de criação  

Leitura pesquisa acerca dos contextos históricos das matrizes estéticas das diferentes práticas 

Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do 

movimento como fonte para a construção de vocabulário e repertórios próprios.  
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EF06AR13 
da dança (Grega, Egípcia e Medieval).  

Composição: Encadear movimentos 

Compor a sequência.  

Experiências da dança, explorando narrativas e composições cênicas. 

Dialogar sobre sua produção de dança, leitura do outro e com o outro. 

Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de 

diferentes Matrizes estéticas e culturais como referência para a criação e a 

composição de danças autorais, individualmente e em grupo.  

EF06AR14 
Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário, 

trilha sonora etc.) e espaços (convencionais e não convencionais )para 

composição cênica e apresentação coreográfica.  

EF06AR15 
Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e em 

outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos.  

EF06AR16 

MÚSICA 

DIMENSÕES: 

Criação, crítica, 

estesia, expressão, 

fruição (leitura), 

reflexão.  

Contextos e práticas  

Leitura dos diferentes contextos da música: Egípcia, Grega e medieval.  

O som no corpo, no tempo e no espaço:  

O som do lugar, da sala de aula, da escola, do cotidiano,  

Leitura de paisagem sonora 

Leitura da música produzida nos diferentes tempos e espaço; 

Os instrumentos musicais nos diferentes tempos. Estudo dos diferentes meios e equipamentos 

das diferentes culturas. Estudo do papel do músico, grupos (banda, orquestras...) e maestro. 

Momentos de leitura estética de peças musicais.  

Escutar diferentes fontes sonoras de instrumentos e peças musicais completas.  

Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música 

em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às 

diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, 

estética e ética. 

EF06AR17 
Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de 

circulação da música e do conhecimento musical. 

EF06AR18 
Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros 

musicais. 

EF06AR19 
Distinguir auditivamente, com clareza, timbre e intensidade do som, lendo as 

diferentes manifestações musicais e ampliando repertórios pessoais.  

EF06AR20 

Elementos da linguagem  

Som e ruído 

Propriedades do som:  

Intensidade: forte, suave à dinâmica.  

Duração: sons longo e curto.  

Andamento: Rápido e lento.  

Altura: Agudo e grave à melodia.  

Timbre: Fontes sonoras. 

Categorias dos instrumentos: percussão, cordas e sopro.  

Elementos da música:  

A pulsação musical;  

Ritmo; melodia e canção; 

Harmonia.  

 

Explorar, identificar e descrever elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de recursos tecnológicos 

(games e plataformas digitais), jogos, canções e práticas diversas de 

composição/criação, execução e apreciação musicais. 

EF06AR21 
Materialidade 

Utilização de diferentes objetos sonoros e instrumentos musicais; 

Criação de escultura sonora e painéis sonoros.  

Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição/criação, 

execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e características de 

instrumentos musicais diversos. 

EF06AR22 
NOTAÇÃO E REGISTRO MUSICAL 

Leitura e escrita de música por meio de criação de partituras analógicas com materiais 

diferentes; Gravação: voz e sons e ruídos. 

Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação musical 

tradicional, partituras criativas e procedimentos da música contemporânea), bem 

como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual. 
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7º ANO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF07AR01 

 

ARTES VISUAIS  

 

DIMENSÕES: 

Criação, crítica, 

estesia, expressão, 

fruição (leitura), 

reflexão. 

 

 

 

 

 

 

 

Contextos e práticas 

A origem da Arte: 

Arte Europeia; Arte Renascentista, Barroca, Rococó e do Romantismo 

Arte pré-colombiana (Maia, Inca, Asteca)  

Arte Brasileira: Arte indígena, Barroco (Colonial), Rococó e Romantismo.  

Missão Francesa.  

identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético.  

EF07AR02 
Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço.  

EF07AR03 

Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuaiss e integram às 

linguagens audiovisuais (cinema, animações, vídeos, etc.), gráficas (capas de 

livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais 

e etc.  

EF07AR04 

Elementos da linguagem 

Organização espacial: sequênciação, justaposição, sobreposição, transparência. 

Planos compositivos: primeiro plano, segundo plano, terceiro plano e de fundo... 

Planos de enquadramento (geral, médio, meio corpo, close, aproximado e de detalhe) 

Perpectiva: Elementos básicos (linha do horizonte, ponto de fuga, linha (convergente e 

divergente), escala e proporção.  

Perspectiva com um e dois pontos de fuga.  

Círculo cromático: cores complementares e análogas,  

Tons e matizes 

Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 

direção. Cor, forma, tom, escala, dimensão, espaço, movimento, etc.) na 

apreciação de diferentes produções artísticas.  

EF07AR05 
Materialidade: Desenho; Pintura; Bordado; Xilogravura;  Escultura; Dobradura; Colagem; 

Fotografia; Histórias em quadrinhos.  

Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia, performance, etc.) 

EF07AR06 

Processo de criação 

Pesquisa e projetos; 

Composição de textos visuais; 

Exposições individuais e coletivas. 

Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou 

interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 

materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.  

EF07AR07 
Sistemas da linguagem 

O papel do artesão, produtor cultural, curador, designer e os espaços (configuração e 

tendências) da circulação da Arte.  

Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação na suas produções visuais.  

EF07AR08 

Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer, 

entre outras, estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das artes 

visuais.  

EF07AR09 
 

 

 

 

DANÇA 

 

DIMENSÕES: 

Criação, crítica, 

estesia, expressão, 

fruição (leitura), 

reflexão.  

 

 

Contextos e práticas  

Participação como leitor, público e ator nos espetáculos de Dança.  

Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação 

da dança, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos 

brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas.  

EF07AR10 

Elementos da linguagem 

Danças nos contextos históricos:  

Dança renascentista, barroca, realismo e do romantismo.  

Espaço: direção e amplitude.  

Ritmo: Tempo e compasso. 

Dinâmica: Força, energia, tensão, relaxamento.  

Forma: Relação entre dança com o outro, espaço e objetivos.  

Relação estabelecida entre quem dança com o outro, com o espaço e com objetos. 

Locomoção: caminhar, pular, correr, saltar, rolar, estirar-se, rodopiar, etc. 

Gesto: movimentos como rotação, flexão, extensão e vibração. 

Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento 

dançado, abordando, criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em 

sua história tradicional e contemporânea.  

EF07AR11 

Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fluência e 

espaço) como elementos que, combinados geram as ações corporais e o 

movimento dançado.  
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Frase corporal: movimentos em sequência capazes de denotar uma afirmação específica. 

Sensações motrizes: parte do movimento apresentada de maneiras distintas: rápido ou lento, 

forte ou suave, etc. 

EF07AR12 

Processo de criação  

Composição: Encadear movimentos 

Compor a sequência. Leitura pesquisa acerca dos contextos históricos das matrizes estéticas 

das diferentes práticas da dança. Experiências da dança, explorando narrativas e composições 

cênicas. Dialogar sobre sua produção de dança, leitura do outro e com o outro. 

Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do 

movimento como fonte para a construção de vocabulário e repertórios próprios.  

EF07AR13 

Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de 

diferentes Matrizes estéticas e culturais como referência para a criação e a 

composição de danças autorais, individualmente e em grupo.  

EF07AR14 

Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário, 

trilha sonora etc.) e espaços (convencionais e não convencionais )para 

composição cênica e apresentação coreográfica.  

EF07AR15 
Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e 

em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos.  

EF07AR16 

MÚSICA 

 

DIMENSÕES: 

Criação, crítica, 

estesia, expressão, 

fruição (leitura), 

reflexão.  

 

 

 

 

 

Contextos e práticas: Leitura de peças musicais dos diferentes contextos da Arte Renascentista, 

Barroca e do romantismo.  

O som no corpo, no tempo e no espaço:  

O som do lugar, da sala de aula, da escola, do cotidiano,  

Leitura de paisagem sonora 

Leitura da música produzida nos diferentes tempos e espaço; 

Os instrumentos musicais nos diferentes tempos. Estudo dos diferentes meios e equipamentos 

das diferentes culturas. Estudo do papel do músico, grupos (banda, orquestras...) e maestro. 

Momentos de leitura estética de peças musicais.  

Escutar diferentes fontes sonoras de instrumentos e peças musicais completas.  

Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música 

em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às 

diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, 

estética e ética. 

EF07AR17 
Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de 

circulação da música e do conhecimento musical. 

EF07AR18 

Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros 

musicais. 

EF07AR19 
Distinguir auditivamente, com clareza, timbre e intensidade do som, lendo as 

diferentes manifestações musicais e ampliando repertórios pessoais.  

EF07AR20 

Elementos da linguagem  

Som e ruído 

Propriedades do som:  

Intensidade: forte, suave à dinâmica.  

Duração: sons longo e curto.  

Andamento: Rápido e lento.  

Altura: Agudo e grave à melodia.  

Timbre: Fontes sonoras. 

Categorias dos instrumentos: percussão, cordas e sopro.  

Elementos da música:  

A pulsação musical;  

Ritmo; melodia e canção; 

Harmonia.  

Explorar, identificar e descrever elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de recursos tecnológicos 

(games e plataformas digitais), jogos, canções e práticas diversas de 

composição/criação, execução e apreciação musicais. 

EF07AR21 

Materialidade 

Utilização de diferentes objetos sonoros e instrumentos musicais; 

Criação de escultura sonora e painéis sonoros.  

Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de 

composição/criação, execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e 

características de instrumentos musicais diversos. 

EF07AR22 

Notação e registro musical 

Leitura e escrita de música por meio de criação de partituras analógicas com materiais 

diferentes; Gravação: voz e sons e ruídos. 

Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação musical 

tradicional, partituras criativas e procedimentos da música contemporânea), bem 

como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual. 

EF07AR23 
Processo de criação 

Leitura dos sons do corpo, criação de textos musicais por meio de sons do corpo e objetos.  

Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, 

entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou 
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eletrônicos, convencionais ou não convencionais, expressando ideias musicais de 

maneira individual, coletiva e colaborativa. 

EF07AR24 

TEATRO 

 

DIMENSÕES: 

criação; Crítica; 

estesia; 

expressão; fruição 

(leitura), reflexão. 

 

Contextos e práticas: Leitura dos estilos cênicos nos diferentes tempo e espaço: Arte 

Renascentista, Barroca e do Romantismo) 

Papel do ator, do texto teatral de diferentes tempos. dos artistas do teatro; 

Divulgação da circulação das produções de teatro.  

Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de 

diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, 

circulação e organização da atuação profissional em teatro. 

EF07AR25 
Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e 

no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral. 

EF07AR26 

Elementos da linguagem: A dramatização, o jogo teatral e a improvisação; 

Caminhar em grupos e individualmente.  

Vivencia de atividades de autoconhecimento corporal tomando consciência das diferentes 

partes do corpo;  

Fazer teatro com mãos e pés.  

Diferentes ritmos corporais, direções (frente, ré, diagonal) e níveis(médio, alto.)  

Voz (imitando animais e outros sons) e expressão 

Estudo do texto teatral.  

Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos 

cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer 

seus vocabulários. 

EF07AR27 

Processo de criação  

Transformar o espaço real disponível em espaço cênico pelo uso do corpo e da voz. Leitura do 

próprio processo e do outro no coletivo.  

Pesquisa das diferentes funções teatrais. Dialogar sobre expressão vocal, gestos, movimentos 

as diferentes ações (improvisada, com símbolos, a partir de um tema, com artefatos) e jogos 

cênicos. Desenvolver personagens, atuando e caracterizando-se com base no texto dramático. 

Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento 

teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo. 

EF07AR28 
Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e 

desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. 

EF07AR29 
Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira 

imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. 

EF07AR30 

Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos dramáticos 

ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), caracterizando personagens 

(com figurinos e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e considerando a 

relação com o espectador. 

EF07AR31 

ARTES 

INTEGRADAS 

Dimensões: 

criação; Crítica; 

estesia; 

expressão; fruição 

(leitura), reflexão. 

 

Contextos e práticas 

Leitura de jornais, revistas e sites.  

Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, 

política, histórica, econômica, estética e ética. 

EF07AR32 
Processo de criação: Sustentabilidade:  

Utilizar elementos da natureza, materiais recicláveis.  

Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas 

linguagens artísticas. 

EF07AR33 
Matrizes estéticas e culturais: Leitura dos elementos culturais da arte do artesanato, folclore, 

design…) 

Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 

problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte 

(arte, artesanato, folclore, design etc.) 

EF07AR34 
Patrimonio cultural: Estudo do artista local e influências das matrizes estéticas das culturas 

indígenas, africanas e europeias.  

Pesquisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e 

repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

EF07AR35 Arte e tecnologias: Documentários; Vídeos de animação; QR-code 

Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, 

apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de 

modo reflexivo, ético e responsável. 

 

8º ANO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF08AR01 

ARTES VISUAIS  

DIMENSÕES: 

Criação, crítica, 

Contextos e práticas 

A origem da Arte: 

A origem da Arte (impressionismo, Expressionismo, Cubismo, Dadaismo, surrealismo),  

identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético.  
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EF08AR02 
estesia, expressão, 

fruição (leitura), 

reflexão. 

A influência da arte estrangeira sobre a arte brasileira (Semana da Arte Moderna);  

O modernismo no Brasil.  

Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço.  

EF08AR03 

Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuaiss e integram às 

linguagens audiovisuais (cinema, animações, vídeos, etc.), gráficas (capas de 

livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais 

e etc.  

EF08AR04 

Elementos da linguagem 

Estratégias de composição: Contraste, diferenças e semelhanças.  

Organização espacial: sequênciação, justaposição, sobreposição, transparência. 

Planos compositivos e Planos de enquadramento.  

Simetria e assimetria;  

Abstração e figuração.  

Deformação e estilização.  

Tons e matizes.  

Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 

direção. Cor, forma, tom, escala, dimensão, espaço, movimento, etc.) na 

apreciação de diferentes produções artísticas.  

EF08AR05 
Materialidade: Desenho; Pintura;  Bordado; Xilogravura;  Escultura; Dobradura; Colagem; 

Fotografia 

Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia, performance, etc.) 

EF08AR06 

Processo de criação 

Pesquisa e projetos; 

Composição de textos visuais; 

Exposições individuais e coletivas. 

Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou 

interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 

materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.  

EF08AR07 
Sistemas da linguagem 

O papel do artesão, produtor cultural, curador, designer e os espaços (configuração e 

tendências) da circulação da Arte.  

Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios 

imagéticos e processos de criação na suas produções visuais.  

EF08AR08 

Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer, 

entre outras, estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das artes 

visuais.  

EF08AR09 
 

 

DANÇA 

 

DIMENSÕES: 

Criação, crítica, 

estesia, expressão, 

fruição (leitura), 

reflexão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextos e práticas  

Participação como leitor, público e ator nos espetáculos de Dança.  

Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação 

da dança, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos 

brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas.  

EF08AR10 

Elementos da linguagem 

Danças Moderna.  

Elementos da dança:  

Espaço: direção e amplitude.  

Ritmo: Tempo e compasso. 

Dinâmica: Força, energia, tensão, relaxamento.  

Forma: Relação entre dança com o outro, espaço e objetivos.  

Relação estabelecida entre quem dança com o outro, com o espaço e com objetos. 

Locomoção: caminhar, pular, correr, saltar, rolar, estirar-se, rodopiar, etc. 

Gesto: movimentos como rotação, flexão, extensão e vibração. 

Frase corporal: movimentos em sequência capazes de denotar uma afirmação específica. 

Sensações motrizes: parte do movimento apresentada de maneiras distintas: rápido ou lento, 

forte ou suave, etc 

Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento 

dançado, abordando, criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em 

sua história tradicional e contemporânea.  

EF08AR11 

Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fluência e 

espaço) como elementos que, combinados geram as ações corporais e o 

movimento dançado.  

EF08AR12 
Processo de criação  

Leitura pesquisa acerca dos contextos históricos das matrizes estéticas das diferentes práticas 

Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do 

movimento como fonte para a construção de vocabulário e repertórios próprios.  
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EF08AR13 

 

 

da dança. Composição: Encadear movimentos 

Compor a sequência. Experiências da dança, explorando narrativas e composições cênicas. 

Dialogar sobre sua produção de dança, leitura do outro e com o outro. 

Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de 

diferentes Matrizes estéticas e culturais como referência para a criação e a 

composição de danças autorais, individualmente e em grupo.  

EF08AR14 

Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário, 

trilha sonora etc.) e espaços (convencionais e não convencionais )para 

composição cênica e apresentação coreográfica.  

EF08AR15 
Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e 

em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos.  

EF08AR16 

MÚSICA 

 

DIMENSÕES: 

Criação, crítica, 

estesia, expressão, 

fruição (leitura), 

reflexão.  

 

 

 

 

 

Contextos e práticas:  Leitura de peças musicais dos diferentes contextos da Arte Moderna.  

O som no corpo, no tempo e no espaço:  

O som do lugar, da sala de aula, da escola, do cotidiano,  

Leitura de paisagem sonora 

Leitura da música produzida nos diferentes tempos e espaço; 

Os instrumentos musicais nos diferentes tempos. Estudo dos diferentes meios e equipamentos 

das diferentes culturas. Estudo do papel do músico, grupos (banda, orquestras...) e maestro. 

Momentos de leitura estética de peças música Moderna influenciada pela modernização.  

Escutar diferentes fontes sonoras de instrumentos e peças musicais completas.  

Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música 

em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às 

diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, 

estética e ética. 

EF08AR17 
Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de 

circulação da música e do conhecimento musical. 

EF08AR18 

Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros 

musicais. 

EF08AR19 
Distinguir auditivamente, com clareza, timbre e intensidade do som, lendo as 

diferentes manifestações musicais e ampliando repertórios pessoais.  

EF08AR20 

ELEMENTOS DA LINGUAGEM  

Música Moderna e diferentes Gêneros: Instrumental, Erudito e popular.  

Som e ruído 

Propriedades do som:  

Intensidade: forte, suave à dinâmica.  

Duração: sons longo e curto.  

Andamento: Rápido e lento.  

Altura: Agudo e grave à melodia.  

Timbre: Fontes sonoras. 

Categorias dos instrumentos: percussão, cordas e sopro.  

Elementos da música:  

A pulsação musical;  

Ritmo; melodia e canção; 

Harmonia.  

 

Explorar, identificar e descrever elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de recursos tecnológicos 

(games e plataformas digitais), jogos, canções e práticas diversas de 

composição/criação, execução e apreciação musicais. 

EF08AR21 

MATERIALIDADE 

Utilização de diferentes objetos sonoros e instrumentos musicais; 

Criação de escultura sonora e painéis sonoros.  

Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de 

composição/criação, execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e 

características de instrumentos musicais diversos. 

EF08AR22 

NOTAÇÃO E REGISTRO MUSICAL 

Leitura e escrita de música por meio de criação de partituras analógicas com materiais 

diferentes; Gravação: voz e sons e ruídos. 

Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação musical 

tradicional, partituras criativas e procedimentos da música contemporânea), bem 

como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual. 

EF08AR23 
PROCESSO DE CRIAÇÃO 

Leitura dos sons do corpo, criação de textos musicais por meio de sons do corpo e objetos.  

Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, 

entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou 

eletrônicos, convencionais ou não convencionais, expressando ideias musicais de 

maneira individual, coletiva e colaborativa. 

EF08AR24 
 

 

 

CONTEXTOS E PRÁTICAS Leitura dos estilos cênicos nos diferentes tempo e espaço. Papel 

do ator, do texto teatral de diferentes tempos. dos artistas do teatro; 

Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de 

diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, 

circulação e organização da atuação profissional em teatro. 
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EF08AR25 
TEATRO 

 

 

 

DIMENSÕES: 

criação; Crítica; 

estesia; 

expressão; fruição 

(leitura), reflexão. 

 

 

Divulgação da circulação das produções de teatro.  

Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e 

no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral. 

EF08AR26 

ELEMENTOS DA LINGUAGEM A dramatização, o jogo teatral e a improvisação; 

Caminhar em grupos e individualmente.  

Vivência de atividades de autoconhecimento corporal tomando consciência das diferentes 

partes do corpo;  

Fazer teatro com mãos e pés.  

Diferentes ritmos corporais, direções (frente, ré, diagonal) e níveis(médio, alto.)  

Voz (imitando animais e outros sons) e expressão 

Estudo do texto teatral.  

Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos 

cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer 

seus vocabulários. 

EF08AR27 

PROCESSO DE CRIAÇÃO Leitura do próprio processo e do outro no coletivo.  

Pesquisa das diferentes funções teatrais. 

Transformar o espaço real disponível em espaço cênico pelo uso do corpo e da voz, Dialogar 

sobre expressão vocal, gestos, movimentos as diferentes ações (improvisada, com símbolos, a 

partir de um tema, com artefatos) e jogos cênicos. Desenvolver personagens, atuando e 

caracterizando-se com base no texto dramático,  

Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento 

teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo. 

EF08AR28 
Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e 

desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. 

EF08AR29 
Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira 

imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. 

EF08AR30 

Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos dramáticos 

ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), caracterizando personagens 

(com figurinos e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e considerando a 

relação com o espectador. 

EF08AR31 

ARTES 

INTEGRADAS 

DIMENSÕES:  

 

criação; crítica; 

estesia; 

expressão; fruição 

(leitura), reflexão. 

 

CONTEXTOS E PRÁTICAS 

Leitura de jornais, revistas e sites.  

Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, 

política, histórica, econômica, estética e ética. 

EF08AR32 

Processo de criação  

Sustentabilidade:  

Utilizar elementos da natureza, materiais recicláveis.  

Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas 

linguagens artísticas. 

EF08AR33 
MATRIZES ESTÉTICAS E CULTURAIS Leitura dos elementos culturais da arte do 

artesanato, folclore, design…) 

Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 

problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte 

(arte, artesanato, folclore, design etc.) 

EF08AR34 
PATRIMONIO CULTURAL Estudo do artista local e influências das matrizes estéticas das 

culturas indígenas, africanas e europeias.  

Pesquisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e 

repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

EF08AR35 

Arte e tecnologias  

Documentários; 

Vídeos de animação; 

QR-code 

Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, 

apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de 

modo reflexivo, ético e responsável. 

 

9º ANO 

 

UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF09AR01 
ARTES VISUAIS  

DIMENSÕES: 

 Criação, crítica, 

estesia, expressão, 

fruição (leitura), 

reflexão. 

 

Contextos e práticas 

A origem da arte:  

Pop Art e Op art;  

Arte Contemporânea;  

A influência da arte estrangeira sobre a arte brasileira.  

Ler imagens de arte brasileira das diferentes matrizes estéticas em diferentes 

contextos e práticas artístico-visuais, ampliando o repertório imagético.  

EF09AR02 
Identificar, reconhecer e descrever diferentes produções artísticas, contextualizando-

os no tempo e no espaço.  

EF09AR03 

Ler as produções de artes visuais articuladas às linguagens audiovisuais (cinema, 

animações, vídeos, etc.), bem como dos textos híbridos contidos nas obras literárias, 

da música, do teatro e da dança. 
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EF09AR04 

Elementos da linguagem 

Fotografia: Lei dos três terços; composição, movimento registrado, movimento congelado, 

profundidade de campo, fotografia publicitária, artística e fotojornalismo (policial, 

cultural, social e esportiva).  

Publicidade e propaganda*  

Cinema* 

Vídeo* 

*Retomada dos elementos constitutivos da composição visual na produção artística 

contemporânea. 

Identificar, reconhecer, descrever e aplicar os elementos constitutivos das artes 

visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tonalidade, escala, dimensão, espaço, 

movimento etc.) na leitura de diferentes produções artísticas. 

EF09AR05 

Materialidade: Desenho; Pintura;  Bordado; Xilogravura;  Escultura;. 

Dobradura; Colagem; Fotografia; Cartaz; Instalação; Intervenção; 

Vídeo.  

Utilizar materiais e meios, apontando soluções para diferentes formas de criação e 

expressão artística ((desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 

modelagem, vídeo, fotografia, performance etc.). 

EF09AR06 
Processo de criação 

Pesquisa e projetos; 

Composição de textos visuais; 

Exposições individuais e coletivas. 

Ler e criar produções contextualizadas, respeitando a produção de si e do outro, 

desenvolvido de modo coletivo e colaborativo.  

EF09AR07 
Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e 

processos de criação na suas produções visuais.  

EF09AR08 

Sistemas da linguagem 

O papel do artesão, produtor cultural, curador, designer e os espaços (configuração e 

tendências) da circulação da Arte.  

Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer, 

entre outras, estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das artes 

visuais.  

EF09AR09 

DANÇA 

DIMENSÕES: 

Criação, crítica, 

estesia, expressão, 

fruição (leitura), 

reflexão.  

Contextos e práticas  

Participação como leitor, público e ator nos espetáculos de Dança.  

Ler e pesquisar diferentes formas de expressão, representação e encenação da dança, 

reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos brasileiros e 

estrangeiros de diferentes épocas. 

EF09AR10 

Elementos da linguagem 

Dança contemporânea.  

Elementos da dança:  

Espaço: direção e amplitude.  

Ritmo: Tempo e compasso. 

Dinâmica: Força, energia, tensão, relaxamento.  

Forma: Relação entre dança com o outro, espaço e objetivos.  

Relação estabelecida entre quem dança com o outro, com o espaço e com objetos. 

Locomoção: caminhar, pular, correr, saltar, rolar, estirar-se, rodopiar, etc. 

Gesto: movimentos como rotação, flexão, extensão e vibração. 

Frase corporal: movimentos em sequência capazes de denotar uma afirmação específica. 

Sensações motrizes: parte do movimento apresentada de maneiras distintas: rápido ou 

lento, forte ou suave, etc. 

Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento dançado, 

abordando, criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em sua história 

tradicional e contemporânea.  

EF09AR11 
Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fluência e espaço) 

como elementos que, combinados geram as ações corporais e o movimento dançado.  

EF09AR12 

Processo de criação  

Composição: Encadear movimentos 

Compor a sequência. Leitura pesquisa acerca dos contextos históricos das matrizes 

estéticas das diferentes práticas da dança. Experiências da dança, explorando narrativas e 

composições cênicas. Dialogar sobre sua produção de dança, leitura do outro e com o 

outro. 

Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento 

como fonte para a construção de vocabulário e repertórios próprios.  

EF09AR13 

Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de 

diferentes Matrizes estéticas e culturais como referência para a criação e a 

composição de danças autorais, individualmente e em grupo.  

EF09AR14 

Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário, trilha 

sonora etc.) e espaços (convencionais e não convencionais )para composição cênica 

e apresentação coreográfica.  

EF09AR15 
Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e em 

outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos.  
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EF09AR16 

MÚSICA 

DIMENSÕES: 

Criação, crítica, 

estesia, expressão, 

fruição (leitura), 

reflexão.  

 

 

Contextos e práticas: Estudo dos diferentes meios e equipamentos das diferentes culturas. 

Leitura de peças musicais de diferentes Gêneros contemporâneos.  

O som no corpo, no tempo e no espaço:  

O som do lugar, da sala de aula, da escola, do cotidiano,  

Leitura de paisagem sonora 

Leitura da música produzida nos diferentes tempos e espaço; 

Os instrumentos musicais nos diferentes tempos. Estudo do papel do músico, grupos 

(banda, orquestras...) e maestro, Momentos de leitura estética de peças música Moderna 

influenciada pela modernização.  

Escutar diferentes fontes sonoras de instrumentos e peças musicais completas.  

Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música em 

seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às 

diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética 

e ética. 

EF09AR17 
Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de 

circulação da música e do conhecimento musical. 

EF09AR18 
Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 

EF09AR19 
Distinguir auditivamente, com clareza, timbre e intensidade do som, lendo as 

diferentes manifestações musicais e ampliando repertórios pessoais.  

EF09AR20 

Elementos da linguagem  

Música Contemporânea: Gêneros: Instrumental, Erudito e popular.  

Som e ruído 

Propriedades do som:  

Intensidade: forte, suave à dinâmica.  

Duração: sons longo e curto.  

Andamento: Rápido e lento.  

Altura: Agudo e grave à melodia.  

Timbre: Fontes sonoras. 

Categorias dos instrumentos: percussão, cordas e sopro.  

Elementos da música:  

A pulsação musical;  

Ritmo; melodia e canção; 

Harmonia.  

 

Explorar, identificar e descrever elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de recursos tecnológicos (games e 

plataformas digitais), jogos, canções e práticas diversas de composição/criação, 

execução e apreciação musicais. 

EF09AR21 

Materialidade 

Utilização de diferentes objetos sonoros e instrumentos musicais; 

Criação de escultura sonora e painéis sonoros.  

Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição/criação, 

execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e características de 

instrumentos musicais diversos. 

EF09AR22 

Notação e registro musical 

Leitura e escrita de música por meio de criação de partituras analógicas com materiais 

diferentes; Gravação: voz e sons e ruídos. 

Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação musical 

tradicional, partituras criativas e procedimentos da música contemporânea), bem 

como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual. 

EF09AR23 
Processo de criação 

Leitura dos sons do corpo, criação de textos musicais por meio de sons do corpo e objetos. 

Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre 

outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, 

convencionais ou não convencionais, expressando ideias musicais de maneira 

individual, coletiva e colaborativa. 

EF09AR24 

 

TEATRO 

DIMENSÕES: 

criação; Crítica; 

estesia; 

expressão; fruição 

(leitura), reflexão. 

Contextos e práticas:  Papel do ator, do texto teatral de diferentes tempos. dos artistas do 

teatro; 

Divulgação da circulação das produções de teatro. Leitura dos estilos cênicos nos 

diferentes tempo e espaço: Arte contemporânea.  

Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de 

diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, 

circulação e organização da atuação profissional em teatro. 

EF09AR25 
Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e no 

espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral. 

EF09AR26 

Elementos da linguagem: A dramatização, o jogo teatral e a improvisação; 

Vivência de atividades de autoconhecimento corporal tomando consciência das diferentes 

partes do corpo;  

Fazer teatro com mãos e pés.  

Performances 

Estudo do texto teatral. 

Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos 

cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus 

vocabulários. 
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EF09AR27 

Processo de criação: Transformar o espaço real disponível em espaço cênico pelo uso do 

corpo e da voz. Leitura do próprio processo e do outro no coletivo.  

Pesquisa das diferentes funções teatrais. Dialogar sobre expressão vocal, gestos, 

movimentos as diferentes ações (improvisada, com símbolos, a partir de um tema, com 

artefatos) e jogos cênicos. Desenvolver personagens, atuando e caracterizando-se com base 

no texto dramático. 

Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento 

teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo. 

EF09AR28 
Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e desafios 

do trabalho artístico coletivo e colaborativo. 

EF09AR29 
Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira 

imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. 

EF09AR30 

Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos dramáticos ou 

outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), caracterizando personagens (com 

figurinos e adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e considerando a relação 

com o espectador. 

EF09AR31 

ARTES 

INTEGRADAS 

Dimensões: 

criação; Crítica; 

estesia; 

expressão; fruição 

(leitura), reflexão. 

Contextos e práticas 

Leitura de jornais, revistas e sites. 

Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, 

política, histórica, econômica, estética e ética. 

EF09AR32 

Processo de criação  

Sustentabilidade:  

Utilizar elementos da natureza, materiais recicláveis.  

Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas 

linguagens artísticas. 

EF09AR33 
Matrizes estéticas e culturais:  Leitura dos elementos culturais da arte do artesanato, 

folclore, design…) 

Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 

problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte 

(arte, artesanato, folclore, design etc.) 

EF09AR34 

Patrimonio cultural: Estudo do artista local e influências das matrizes estéticas das culturas 

indígenas, africanas e europeias.  

Arte Urbana: Grafiti. 

Pesquisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, 

em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de 

diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos 

às diferentes linguagens artísticas. 

EF09AR35 Arte e tecnologias: Documentários; Vídeos de animação; QR-code 

Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, 

apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo 

reflexivo, ético e responsável. 
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A ciência não tem a verdade, 

mas aceita algumas verdades 

transitórias, provisórias em 

um cenário parcial onde 

humanos não são o centro da 

natureza, mas elementos dela. 

 

(Attico Chassot) 

 

No século XXI entramos na era da 4ª 

Revolução Industrial42, marcada pela 

velocidade, amplitude e profundidade das 

mudanças tecnológicas fundidas à interação 

entre os domínios físicos, digitais e biológicos. 

Essas mudanças tecnológicas trazem consigo a 

necessidade do estímulo à aprendizagem para a 

obtenção de um novo repertório de 

conhecimento, sendo esse o principal vetor da 

transformação pessoal atualmente indispensável 

40Doutorando no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade de Caxias do Sul (UCS), 

vinculado à linha de pesquisa Educação, Linguagem e 

Tecnologia (2017). Mestre em Educação no Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UCS (2016). Licenciado 

e Bacharel em Ciências Biológicas (UCS). Professor da 

Universidade de Caxias do Sul. 
41Especialista em Educação Ambiental e Sustentabilidade 

(UNINTER), Licenciada e Bacharel em Ciências 

para aquisição de competências capazes de lidar 

com um mundo em mudanças tão velozes. 

Assim, torna-se inevitável que o atual modelo 

educacional, cujas bases remontam à Revolução 

Francesa, se atualizem. 

Para Delizoicov e Angotti (1994), as 

reformulações nas diretrizes do ensino devem 

acompanhar as orientações da construção 

científica a nível nacional e mundial e as 

conquistas e necessidades tecnológicas. 

Segundo Grazziotin, Sayão e Stecanela (2006), 

analisando o histórico do ensino de Ciências no 

Brasil, verifica-se que o processo de 

industrialização gera a indispensabilidade desse 

ensino; ou seja, a crescente utilização de 

tecnologia nos meios de produção impõe uma 

formação básica em Ciências, para além da 

Biológicas (UNISINOS), Professora e Assessora 

Pedagógica na Secretaria Municipal da Educação 

(SMED) de Caxias do Sul. 
42Termo Utilizado por Klaus Schwab, fundador e 

Presidente Executivo do Fórum Econômico Mundial. O 

conceito 4ª Revolução Industrial já vem sendo discutido 

desde 2011, quando, na feira de Hannover, na Alemanha, 

foi criado o termo indústria 4.0. 

 



 

104 
 

 

formação técnica. A partir dos anos 70, ocorre 

maior interesse e investimento de recursos 

oficiais em Ciências com financiamento por 

órgãos estrangeiros de novas atividades no país, 

estabelecendo-se assim, grupos de pesquisa na 

área. Surgiram, então, as preocupações com o 

desenvolvimento histórico do conhecimento 

científico e suas implicações no ensino, assim 

como preocupações acerca dos impactos sociais 

provocados pela aquisição do conhecimento e 

por suas aplicações tecnológicas relacionando-

as com as consequências ao meio ambiente (e ao 

homem como um de seus elementos). Ao 

perceber que a tecnologia promove avanços que 

possibilitam melhoramentos para a sociedade, 

mas também desequilíbrios que interferem na 

própria sociedade e na natureza, surge também a 

preocupação com a função da escola atrelada à 

promoção do letramento científico, destacada na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 

Ciências da Natureza, a fim de possibilitar 

                                                           
43As etapas do método científico podem sofrer variação 

conforme o cientista que as utiliza. As etapas conhecidas 

compreensão, interpretação e transformação do 

mundo social, natural e tecnológico. 

A capacidade de transformar o mundo é 

multifacetada quando pensamos nas dimensões 

sociais, naturais ou tecnológicas em Ciências. 

Isso implica na promoção, mas também no 

compromisso da Ciência, em oferecer trajetórias 

formativas que possibilitem ao estudante o 

exercício da cidadania de modo ético, a fim de 

pensar e buscar a construção do bem comum de 

maneira sustentável.  

Ou seja, o ensino de Ciências não poderá 

estar centralizado nos conceitos, mas também 

nas habilidades que promovem o pensamento 

científico, como: observar, investigar, 

experimentar, testar hipóteses, dentre outras; de 

forma que essas habilidades sejam trabalhadas a 

partir da valorização das vivências e dos 

interesses dos estudantes sobre o mundo natural 

e tecnológico. Assim, as etapas do método 

científico43 (definir problema, propor hipótese, 

são derivadas de trabalhos de filósofos, como Francis 

Bacon e René Descartes, e de cientistas como Galileu 

Galilei, Robert Boyle e Antoine Laurent Lavoisier. 

testar esta hipótese e formular uma conclusão) 

devem estar presentes no fazer pedagógico em 

busca do letramento científico. Porém, o 

professor deve atentar-se para que o letramento 

científico não consista apenas nessas etapas, 

visto que é precípuo o incremento da 

competência de fazer uso social daquilo que se 

aprende, a fim de intervir de forma consciente e 

articulada a princípios de sustentabilidade e bem 

comum, visando o melhoramento do meio em 

que vive. 

Ainda, para que essa compreensão do 

mundo se efetive é necessário que o estudante 

disponha, além de conhecimentos científicos, de 

norteadores/fundamentos éticos, políticos e 

culturais. Assim, esses elementos constituintes 

do sujeito social justificam a área de Ciências da 

Natureza na educação formal e sua importância 

com a formação integral dos sujeitos (BRASIL, 

2017). Ao buscar a formação integral, é 

necessário que o professor considere os saberes 
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prévios do aluno, afinal, todos somos seres 

sociais e culturais e a aprendizagem em Ciências 

se dá na evolução do desenvolvimento 

progressivo do senso comum de que o aprendiz 

dispõe. Ainda, há a necessidade do 

acesso à diversidade de 

conhecimento científico produzido 

ao longo da história, bem como a 

aproximação gradativa aos 

principais procedimentos da 

investigação científica para que se 

alcance a aprendizagem 

significativa com potencial para 

observação e intervenção, afinal 

desenvolvendo a observação haverá 

a contribuição para que o estudante 

“aprenda a inventar novas soluções” 

(ALVES, 2002, p.20). 

 

 

A proposta curricular de Ciências da 

Natureza aproxima a escola dos territórios do 

cotidiano, de tal modo que esse espaço passa a 

ser constituído como um ecossistema que 

explicita e aproxima o fazer pedagógico do 

professor em uma relação sistêmica com o fazer 

cotidiano dos estudantes. Isto é, em Ciências da 

Natureza a curiosidade e a exploração ativa 

transversalizadas no currículo permitem 

conexões entre fazer perguntas e obter respostas 

de maneira legítima, processual e prazerosa. 

Desse modo, segundo Pavão (2017, p. 15), 

 

fazer ciência na escola não é 

necessariamente descobrir 

uma nova lei, desenvolver 

uma nova teoria, propor um 

novo modelo ou testar uma 

nova fórmula. Antes de tudo, 

fazer ciência na escola é 

utilizar procedimentos 

próprios da ciência como 

observar, formular hipóteses, 

experimentar, registrar, 

sistematizar, analisar, 

criar...e transformar o 

mundo. 

 

 

Com isso, o processo investigativo 

oportunizado pelo professor deve promover 

situações didáticas atreladas a questões 

desafiadoras que respeitem a diversidade 

cultural e estimulem a curiosidade científica, 

auxiliando na formação de sujeitos capazes de 

definir problemas, formular hipóteses, testar 

através de experimentações, analisar e 

representar resultados, comunicar conclusões e 

propor intervenções. Além disso, o professor 

tem a incumbência de articular as competências 

gerais da educação básica e as habilidades 

trabalhadas em Ciências para garantir aos alunos 

o desenvolvimento das competências 

específicas. 

A BNCC (BRASIL, 2017) também 

deixa clara a intenção de progressão da 

aprendizagem, com as habilidades organizadas 

em três Unidades Temáticas, propondo um 

trabalho em espiral em que os eixos se repetem 

a cada ano com grau crescente de complexidade 

em todo o Ensino Fundamental. Na Unidade 

temática Matéria e Energia, os objetos do 

conhecimento contemplam princípios e leis da 

natureza, bem como a transformação da matéria, 

o uso e as formas de energia, permeando o fazer 

do cidadão consciente na exploração e 

manutenção dos recursos naturais. A unidade 

contempla experimentações e discussões de 

temas atuais e relevantes para a construção do 

conhecimento. Em Vida e Evolução, propõe-se 

o estudo dos seres vivos, suas características e 

necessidades, a vida como fenômeno natural e 

social, os processos evolutivos e a diversidade 
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no planeta, a importância da preservação dessa 

biodiversidade e a nossa corresponsabilidade na 

sustentabilidade do planeta; Em Terra e 

Universo, busca-se a compreensão de 

características da Terra, da Lua, do Sol e de 

outros corpos celestes, ampliam-se as 

experiências de observação do céu, do planeta e 

de fenômenos celestes. Além disso, a BNCC 

salienta que a construção dos conhecimentos 

sobre a terra e o céu se deu de diferentes formas 

em diferentes culturas ao longo da história, 

assim, permite a valorização de outras formas de 

conceber o mundo. 

Percebe-se ainda que há um 

desenvolvimento conjunto de temas como 

sustentabilidade, ambiente, saúde e tecnologia 

nas três Unidades Temáticas, demonstrando a 

importância de que seja feito um trabalho 

contínuo das aprendizagens em integração com 

seus objetos de conhecimento e de que as 

unidades temáticas não sejam trabalhadas 

isoladamente. 

Destaca-se que a prática docente em 

Ciências nos anos iniciais também visa valorizar 

e mobilizar os saberes e curiosidades dos 

estudantes, alguns trazidos da educação infantil, 

assim como oferecer elementos para 

compreensão de fenômenos locais e de 

temáticas mais amplas e propiciar oportunidades 

para que vivenciem momentos de investigação, 

aperfeiçoem a capacidade de observação, 

raciocínio lógico e criação com o 

desenvolvimento de posturas mais colaborativas 

e possibilitando a sistematização do 

conhecimento referente ao mundo natural e 

tecnológico já tendo como referência os 

procedimentos próprios das Ciências da 

Natureza. Ainda, é significativo ter a clareza de 

que, em especial nos dois primeiros anos do 

Ensino Fundamental, as habilidades de Ciências 

buscam proporcionar um contexto adequado 

para o letramento. 

Ressalta-se que a BNCC faz indicação à 

utilização de tecnologias digitais para produção 

de conhecimento e resolução de problemas. 

Assim, espera-se que os alunos sejam capazes de 

dominar o universo digital, fazendo uso 

significativo, reflexivo e ético dos recursos 

disponíveis, objetivos corroborados pelas 

competências gerais da educação básica e 

específicas de Ciências. Nesse sentido, espera-

se que o professor tenha uma formação mais 

crítica em relação às tecnologias digitais para 

que seu uso seja pedagógico e intencional e não 

apenas como um acréscimo às aulas.  Afinal, 

segundo Piaget, (1978 apud BECKER, 2001, 

p.61), a aprendizagem efetiva ocorre com a 

abstração empírica e reflexionante e não no 

mero fazer prático. À medida em que em uma 

aula existe o fazer sem o compreender, 

separando a prática da teoria, essa aula suprime 

a matéria-prima do reflexionamento, anulando o 

processo de construção das condições prévias de 

todo o desenvolvimento cognitivo e, portanto, 

de toda a aprendizagem, pois o reflexionamento 

da prática é a condição necessária para o 

desenvolvimento do conhecimento. 

Percebemos, desse modo, que o novo 

documento tenciona para um ensino 
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construtivista e para isso, o professor deve estar 

adepto a transformar suas práticas pedagógicas 

e a si mesmo. 

 

Conhecer é transformar o 

objeto e transformar a si 

mesmo. [...] O conhecimento 

não nasce com o indivíduo e 

nem é dado pelo meio social. 

O sujeito constrói seu 

conhecimento na interação 

com o meio [...] e essa 

interação depende das 

condições do sujeito e das 

condições do meio 

(BECKER, 2001, p.71). 

 

 

Para articular os conhecimentos e 

reconhecer os problemas do mundo, é necessária 

a reforma do pensamento, pois, consoante Morin 

(2011), existe uma inadequação grave entre os 

saberes compartimentados e as realidades cada 

vez mais multidisciplinares, transversais e 

globais. Assim, evidencia-se a necessidade do 

trabalho interdisciplinar, visto que o ser humano 

é físico, biológico, psíquico, cultural e histórico 

e que a prática docente deve auxiliar na 

preparação do indivíduo para a atuação na 

dinâmica do mundo. Ao considerar isso, 

percebemos que ser construtivista é ter a 

capacidade de interpretar o mundo em que 

vivemos e também de nos situarmos nele com a 

consciência de que o ser humano está em 

constante construção, assim como o 

conhecimento, que se constitui pela interação do 

ser humano com o meio físico e social por meio 

da força da sua ação (BECKER, 2001). 

A proposta curricular de Ciências da 

Natureza buscou acolher de modo legítimo e 

responsável as considerações realizadas pelas 

escolas do município, tendo como plano de 

fundo o diálogo para a qualificação das 

habilidades essenciais de cada ano e em suas 

respectivas unidades temáticas. Esse processo 

revela a compreensão sistêmica da equipe 

responsável pela área de Ciências da Natureza 

quanto aos atores do processo e as habilidades 

que ora, em virtude de sua complexidade, eram 

competências, mas que foram sendo lapidadas 

de tal modo que o professor compreenda qual 

sua finalidade, isto é, o que o estudante necessita 

saber fazer. Ainda, destacamos que o currículo 

que apresentamos foi guiado pelo 

questionamento: por que ensinamos Ciências? 

Ensinar ciências no ensino fundamental 

é oferecer ao aluno a possibilidade de ler o 

mundo com lentes multifocais, afinal, a 

diversidade é um conceito que na área se refere 

à riqueza de espécies, e não a ser diferente de um 

padrão. Com o desenvolvimento acelerado da 

ciência e da tecnologia, ensinar e aprender em 

Ciências da Natureza continua sendo processos 

que abordam conhecimentos temporários, pois a 

diversidade que nos cerca, a partir das 

descobertas científicas, exige estudo e 

atualização contínua. Por isso, em Ciências da 

Natureza o compromisso com o conhecimento 

científico se cruza ao conhecimento cotidiano 

como movimento legítimo para startar 

processos investigativos que contextualizam 

cultura, história e evolução.  

Mas, então, por que ensinar Ciências? A 

busca por uma formação com vistas à 

preparação de cientistas, como na história 
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recente do ensino de Ciências no Brasil 

(KRASILCHIK, 2008), ou no caráter puramente 

técnico e cognitivista, dá espaço para uma 

formação ampla, integral e cidadã. Ensinar 

ciências, por exemplo, é olhar para uma árvore e 

compreender suas mudanças físicas, químicas e 

biológicas diante da sazonalidade típica da nossa 

região e também compará-la às características 

dos diferentes cenários ambientais do nosso 

planeta. Ao mesmo tempo, pode-se analisar 

historicamente a evolução do reino Plantae e os 

processos climáticos, isto é, as relações 

intrínsecas da vida; mas de maneira ainda mais 

complexa, investigam-se as potencialidades do 

uso das plantas para a saúde humana, bem como 

a coparticipação do ser humano na sua 

preservação. Esse olhar revela duas 

preocupações básicas: a compreensão macro e 

micro da vida em sua amplitude; e a 

competência de criar estratégias que promovam 

o desenvolvimento da humanidade de maneira 

ética e sustentável. 

As competências da área, as unidades 

temáticas, os objetos de conhecimento e as 

habilidades de cada ano oferecem aos estudantes 

uma visão integrada do todo, ancorada no 

paradigma complexo para compreender as 

relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente (CTSA). Ou seja, em ciências é 

possível dialogar com as áreas e seus respectivos 

componentes, estabelecer relações e tecer 

emaranhados metacognitivos, resultados de 

aprendizagens, a partir do encontro profícuo do 

currículo com o cotidiano. 

Por fim, ressaltamos que o ensino de 

Ciências também está voltado ao valor social do 

conhecimento científico, permitindo às crianças 

e aos adolescentes analisar suas realidades, 

propor estratégias e participar de debates que 

promovam melhorias em seu dia a dia, tendo 

como base o letramento científico. 

 Organizou-se, portanto, o seguinte plano 

curricular para o componente: 

ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Palavras-chave: EU/OUTRO/NÓS; DINÂMICA; VIDA; EVOLUÇÃO; MATÉRIA; ENERGIA; TERRA; UNIVERSO; MEIO AMBIENTE; INTERAÇÕES; SUSTENTABILIDADE. 

1º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF01CI01 
MATÉRIA E 

ENERGIA 

 

Característica dos materiais 

Identificar e classificar diferentes materiais por cor, tamanho, forma, semelhanças, diferenças e de acordo com o uso. 

Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados 

e como podem ser usados de forma mais consciente. 

EF01CI02 VIDA E EVOLUÇÃO Identificar, localizar, nomear e representar graficamente (por meio de desenhos) partes do corpo humano e explicar suas funções. 

Reconhecer e nomear os órgãos dos sentidos, relacionando-os às suas funções. 
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Corpo Humano 

Respeito à diversidade 

Reconhecer e relatar sensações envolvidas em experimentos utilizando os órgãos dos sentidos. 

Identificar as diferenças mais evidentes nas fases da vida: bebê, criança, jovem, adulto e idoso 

EF01CI03 

Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as 

orelhas etc.) são necessários para a manutenção da saúde, evitando a proliferação de doenças. 

Adotar e desenvolver hábitos de higiene com o próprio corpo. 

EF01CI04 
Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade e a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às 

diferenças. 

EF01CI05 

TERRA E UNIVERSO Escalas de tempo 

Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos diários (manhã, tarde, noite) e a sucessão de dias, semanas, meses e anos. 

Caracterizar cada estação do ano e diferenciar hábitos e costumes locais. 

EF01CI06 

Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de atividades diárias de seres humanos e de outros seres vivos. 

Identificar mudanças nos seres vivos como uma das formas de observar a passagem do tempo. 

Diferenciar o tempo cronológico do metereológico. 

 

 

2º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF02CI01 

MATÉRIA E 

ENERGIA 

Propriedades e usos dos 

materiais 

Prevenção de acidentes 

domésticos 

Identificar de que materiais são feitos os objetos que fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais materiais 

(metais, madeira, vidro etc.) eram produzidos no passado em diferentes culturas. 

EF02CI02 

Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos do cotidiano, tendo em vista algumas propriedades desses materiais 

(flexibilidade, dureza, transparência etc.). 

Identificar quais materiais podem ser reutilizados e propor usos alternativos. 

Investigar o destino de descarte de determinados materiais. 

EF02CI03 
Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos (objetos cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, 

medicamentos etc.). 

EF02CI04 

VIDA E EVOLUÇÃO 
Seres vivos no ambiente 

Plantas  

Observar nomear e classificar seres vivos e elementos não vivos; 

Observar e descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem etc.) que fazem 

parte de seu cotidiano (escola, parque, casa, etc) e relacioná-las ao ambiente em que eles vivem. 

Reconhecer e representar características dos animais quanto à cobertura do corpo, locomoção, alimentação e habitat. 

(Re)conhecer cuidados que os animais e vegetais devem receber, sugerindo formas de convivência saudável. 

EF02CI05 
Perceber e destacar as diferenças presentes nas formas de vida em ambientes naturais com diferentes disponibilidades de água e luz solar. 

Investigar e experimentar sobre a importância da água, do ar, do solo e da luz para a manutenção da vida de plantas e animais. 

EF02CI06 
Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e a função desempenhada por cada uma delas, e analisar as 

relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos. 

Identificar diferentes formas de disseminação das sementes;  
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Reconhecer os vegetais como alimento para outros seres vivos; 

Compreender que as plantas fornecem matéria prima para as indústrias fabricarem alimentos, objetos, produtos de higiene, limpeza e 

medicamentos;  

EF02CI07 

 

 

TERRA E UNIVERSO 

Movimento aparente do Sol 

no céu 

 

O Sol como fonte de luz e 

calor  

Visualizar e descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá-las ao tamanho da sombra projetada. 

Observar a própria sombra em relação ao movimento do sol. 

Registrar o tamanho, forma e posição da sombra. 

EF02CI08 

Experienciar e comparar o efeito da radiação solar (aquecimento e reflexão) em diferentes tipos de superfície (água, areia, solo, superfícies 

escura, clara e metálica etc.). 

Observar as diferentes temperaturas de objetos do cotidiano quando expostos ou não ao sol. 

Desenvolver hábitos saudáveis e responsáveis com o uso do protetor solar, identificando os horários em que podemos nos expor aos raios 

solares. 

 

 

3º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF03CI01 

MATÉRIA E 

ENERGIA 

Produção de som 

Efeitos da luz nos materiais 

Saúde auditiva e visual 

Produzir diferentes sons a partir da vibração de variados objetos e identificar fatores como a composição do material (vidro, plástico, 

metal, madeira, etc) e os meios de propagação (por exemplo, um copo com água, um copo com ar, um copo com terra, etc) que 

influenciam nesse fenômeno. 

EF03CI02 

Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz através de objetos transparentes (copos, janelas de vidro, lentes, prismas, 

água etc.), no contato com superfícies polidas (espelhos) e na intersecção com objetos opacos (paredes, pratos, pessoas e outros objetos 

de uso cotidiano). 

Conhecer o efeito do arco-íris em diferentes meios, água, prisma e lentes. 

EF03CI03 

Identificar situações de risco e prevenção à saúde auditiva e visual associadas ao uso de diferentes equipamentos (lâmpadas, buzinas, 

equipamentos eletrônicos, entre outros) 

Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual considerando as condições do ambiente em termos de som e 

luz. 

EF03CI04 
 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Características e desenvolvimento 

dos animais 

Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se reproduzem, como se deslocam etc.) dos animais mais comuns 

no ambiente próximo. 

Identificar diferenças básicas entre os ambientes aquáticos e terrestres reconhecendo as características que permitam os animais a 

habitarem esses ambientes. 

Identificar e classificar animais por diferentes hábitos alimentares: herbívoros, carnívoros e onívoros;  

Reconhecer que o ser humano é um elemento (um animal) pertencente à natureza, capaz de transformar o ambiente em que vive. 

Diferenciar ambiente natural de ambiente construído, a partir da investigação de como o homem se relaciona com tais ambientes e neles 

interfere;  

EF03CI05 Descrever e representar as alterações físicas que ocorrem desde o nascimento em animais de diferentes meios terrestres ou aquáticos, 

inclusive o homem. 
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Diferenciar os animais por sua forma de nascimento: vivíparo, ovíparos e ovovivíparos. 

Compreender a metamorfose como um processo de desenvolvimento e transformação no corpo de muitos animais; 

Compreender que os seres vivos apresentam um ciclo vital, nascem, crescem reproduzem e morrem; 

EF03CI06 

Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas comuns (presença de penas, pelos, escamas, bico, 

garras, antenas, patas etc.). 

Distinguir animais vertebrados e invertebrados, reconhecendo a presença da coluna vertebral como elemento de diferenciação entre 

esses dois grupos; 

Classificar animais vertebrados em peixes, anfíbios, repteis, aves e mamíferos. 

Reconhecer animais invertebrados e sua importância como seres integrantes da natureza; 

Identificar estratégias de defesa dos animais. 

Investigar, a partir de situações-problemas, as causas de extinção de animais e reconhecer medidas para a prevenção da extinção de 

diferentes espécies. 

EF03CI07 

TERRA E 

UNIVERSO 

Características da Terra 

Observação do céu 

Usos do solo 

Identificar características da Terra (como seu formato, a presença de ar, água, solo, vida etc.), com base na observação, manipulação e 

comparação de diferentes formas de representação do planeta (mapas, globos, fotografias etc.). 

EF03CI08 
Observar, identificar e registrar os períodos diários (dia e/ou noite) em que o Sol, demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu. 

Definir astros e diferenciar os luminosos dos iluminados. 

EF03CI09 
Comparar diferentes amostras de solo (da região, do entorno da escola) com base em características como cor, textura, cheiro, tamanho 

das partículas, permeabilidade etc. 

EF03CI10 
Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de minerais, dentre outras possibilidades), reconhecendo a importância do 

solo para a agricultura e para a vida, bem como as consequências do seu uso inadequado. 

 

 

4º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF04CI01 

MATÉRIA E ENERGIA 

 

Misturas 

Transformações reversíveis e 

não reversíveis 

Identificar misturas presentes no cotidiano, com base em suas propriedades físicas observáveis, por meio de experimentos que permitam 

reconhecer sua composição. 

EF04CI02 

Realizar experimentos, testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a diferentes condições (aquecimento, 

resfriamento, luz e umidade) 

Investigar características da água nos estados: sólido, líquido e gasoso, realizando experimentos para verificar as mudanças de estado. 

EF04CI03 
Concluir a partir de experimentos que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis (como as mudanças 

de estado físico da água) e outras não (como o cozimento do ovo, a queima do papel etc.). 

EF04CI04 VIDA E EVOLUÇÃO 
Cadeias alimentares simples 

Microrganismos 

Compreender que as algas e plantas dependem de elementos não vivos como ar, água e luz para a produção da energia/alimento (por 

meio da fotossíntese). 

Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol 
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como fonte primária de energia na produção de alimentos. 

Relacionar as cores das folhas das plantas com as estações do ano (sazonalidade) 

Relacionar o processo de fotossíntese com a produção de energia que inicia as cadeias alimentares; Reconhecer que todos os seres vivos 

estão envolvidos em cadeias alimentares e precisam uns dos outros, direta ou indiretamente;  

Diferenciar seres produtores, consumidores e decompositores, relacionando-os dentro das cadeias alimentares, refletindo sobre ações 

humanas que causam desequilíbrio ecológico. 

EF04CI05 

Caracterizar ciclo da matéria e fluxo de energia, reconhecendo-os em processos cotidianos (apodrecimento de uma fruta, absorção de 

água pelas plantas, entre outros) 

Reconhecer, identificar e valorizar fungos e bactérias como formas de vida 

EF04CI06 
Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, reconhecendo a importância ambiental desse processo no 

ciclo de matéria e energia 

EF04CI07 
Identificar e verificar a participação de microrganismos na produção de alimentos (pão, queijos, bebidas, iogurte), combustíveis (etanol e 

a biomassa), medicamentos, entre outros. Relacionando com a interdependência dos seres vivos. 

EF04CI08 
Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão das doenças causadas por alguns microrganismos (vírus, bactérias e 

protozoários), atitudes e medidas adequadas para prevenção a eles associadas. 

EF04CI09 

TERRA E UNIVERSO 

Pontos cardeais 

Calendários, fenômenos 

cíclicos e cultura  

Identificar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes posições relativas do Sol e da sombra de uma vara (gnômon). 

EF04CI10 
Comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da observação das sombras de uma vara (gnômon) com aquelas obtidas por meio 

de uma bússola. 

EF04CI11 
Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desse conhecimento para a construção de 

calendários em diferentes culturas. 

 

 

5º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF05CI01 

MATÉRIA E ENERGIA 

Propriedades físicas dos 

materiais 

Ciclo hidrológico 

Consumo consciente 

Reciclagem 

Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais – como densidade, condutibilidade térmica e 

elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras. 

EF05CI02 

Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na 

agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou 

locais). 

Compreender a importância da água, discutir sobre o desperdício desse recurso natural e as implicações na vida do planeta. 

EF05CI03 
Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, 

dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. 

Reconhecer os impactos causados pelo uso indevido do solo e seu desmatamento. 
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Reconhecer o ser humano como principal agente causador de desequilíbrio e degradação do solo assim como de preservação e utilização 

consciente.  

EF05CI04 
Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de 

utilização desses recursos. 

EF05CI05 
Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização 

ou reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. 

EF05CI06 

VIDA E EVOLUÇÃO 

 

 

 

 

 

Nutrição do organismo 

Hábitos alimentares 

Integração entre os sistemas 

digestório, respiratório, 

circulatório e urinário. 

Sistema genital 

Identificar os principais órgãos dos sistemas digestório, respiratório, circulatório, urinário e genital, bem como suas funções no 

organismo. 

Identificar diferenças externas e internas entre o sistema genital masculino e feminino, compreendendo as alterações físicas e 

comportamentais que ocorrem no corpo. 

Selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas digestório e respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de 

nutrição do organismo, com base na identificação das funções desses sistemas. 

EF05CI07 

Justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo organismo e a eliminação dos 

resíduos produzidos pelos sistemas urinário e respiratório.  

Reconhecer a necessidade do processo de digestão como uma das vias de obtenção de energia. 

EF05CI08 

Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares (nutrientes e calorias) e nas necessidades 

individuais (atividades realizadas, idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde do organismo. 

Compreender que uma dieta equilibrada deve conter todos os tipos de nutrientes em quantidades adequadas para manter a saúde, de 

acordo com a etapa de desenvolvimento de organismo. 

EF05CI09 

Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais (como obesidade, subnutrição etc.) entre crianças e jovens a partir da análise de seus 

hábitos (tipos e quantidade de alimento ingerido, prática de atividade física etc.). 

Compreender a importância da água para o transporte e a distribuição de substâncias no interior dos seres vivos e a necessidade do 

equilíbrio entre o ganho e a perda de água para a saúde humana. 

Compreender o organismo como um todo estabelecendo relações entre os sistemas; 

EF05CI10 

TERRA E UNIVERSO 

Constelações e mapas celestes 

Movimento de rotação da 

Terra 

Periodicidade das fases da Lua 

Instrumentos óticos. 

Identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos (como mapas celestes e aplicativos digitais, entre outros), e os 

períodos do ano em que elas são visíveis no início da noite. 

EF05CI11 Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra. 

EF05CI12 
Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação e no registro das formas aparentes da Lua no céu ao longo de, 

pelo menos, dois meses. 

EF05CI13 
Projetar e construir dispositivos para observação à distância (luneta, periscópio etc.), para observação ampliada de objetos (lupas, 

microscópios) ou para registro de imagens (máquinas fotográficas) e discutir usos sociais desses dispositivos. 
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6º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF06CI01 

MATÉRIA E ENERGIA 

Misturas homogêneas e 

heterogêneas 

Separação de materiais 

Materiais sintéticos 

Transformações químicas 

(Re)conhecer a diversidade de materiais que compõem a natureza. 

Identificar as propriedades gerais da matéria a fim de classificar materiais em substâncias puras ou misturas, por meio de procedimentos 

experimentais. 

Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais (água e sal, água e óleo, água e areia etc.). 

EF06CI02 

Conceituar fenômenos químicos e físicos, reconhecendo-os em processos vitais (fotossíntese, respiração, digestão, decomposição, etc.) e 

industriais (produção de alimentos, tratamento de efluentes, produção de materiais diversos, etc.) 

Identificar evidências de transformações químicas a partir da experimentação e análise do resultado de misturas de materiais que 

originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato 

de sódio etc.). 

EF06CI03 

Identificar e diferenciar os métodos mais utilizados na separação de misturas por meio de procedimentos experimentais simples (que 

envolvam, por exemplo, catação, separação magnética, filtração, ventilação, tamisação, evaporação, entre outras), registrando as 

observações e conclusões em relatório. 

Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos e homogêneos a partir da identificação de 

processos de separação de materiais (como a produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros). 

EF06CI04 

Pesquisar e valorizar o conhecimento adquirido por gerações passadas acerca de medicamentos naturais, divulgando-o para a 

comunidade escolar. 

Diferenciar medicamentos naturais e sintéticos, conhecendo a forma correta de descarte e os benefícios da logística reversa. 

Relacionar a biodiversidade brasileira à produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e 

tecnológico, analisando a interdependência do meio ambiente e saúde humana, reconhecendo benefícios e avaliando impactos 

socioambientais. 

EF06CI05 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Célula como unidade da vida 

Interação entre os sistemas 

locomotor e nervoso 

Interação entre sistemas do 

corpo 

Lentes corretivas 

Interação entre os sistemas 

locomotor e nervoso 

Lentes corretivas 

(Re)conhecer o percurso histórico que culminou com a descoberta da célula e suas contribuições para a compreensão da vida. 

Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos, destacando a função das 

principais organelas.  

Diferenciar e comparar seres vivos Procariontes e Eucariontes. 

Compreender e comparar estrutura, morfologia, atividade metabólica, reprodução e classificação de bactérias, algas, protozoários e 

fungos. 

Diferenciar bactérias, algas, protozoários e fungos quanto ao habitat e sua relevância para o ambiente natural, para a indústria e para a 

alimentação. 

Diferenciar a célula animal e vegetal. 

Realizar experimentos que envolvam a formação e a identificação de produtos obtidos por fungos e bactérias.  

Reconhecer regras básicas da nomenclatura científica. 

Identificar os cinco reinos dos seres vivos. 

Caracterizar e classificar aos reinos Monera, Protista e Fungi. 

Caracterizar os diferentes reinos de seres vivos. 

EF06CI06 

Diferenciar seres unicelulares e pluricelulares.  

Reconhecer a constituição dos órgãos e tecidos. 

Reconhecer as diferentes estruturas constituintes de um sistema e suas funções. 

Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que os organismos são um complexo arranjo de sistemas 

com diferentes níveis de organização (célula, tecido, órgão e sistema).  

EF06CI07 

Identificar os sistemas Nervoso e Endócrino como responsáveis pelo controle do corpo e pela reação aos estímulos ambientais. 

Observar através de experimentos os diversos tipos de estímulos que podem ocorrer no organismo humano (respostas involuntárias do 

corpo). 
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Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas 

básicas e respectivas funções. 

EF06CI08 

 

 

Compreender a estrutura e a organização de cada órgão dos sentidos. 

Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na interação do organismo com o meio e, com base no 

funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. 

Identificar e compreender o funcionamento dos órgãos sensoriais e sua relação com o sistema nervoso e o meio externo, aproximando o 

conteúdo por meio de experimentação. 

EF06CI09  

Identificar a estrutura dos ossos, dos músculos e das articulações. 

Reconhecer os sistemas ósseo e muscular como responsáveis pela sustentação e pela locomoção dos animais, incluindo o ser humano. 

Indicar as principais doenças e lesões dos ossos, músculos e articulações, bem como formas de prevenção e tratamento. 

Reconhecer a importância da coluna vertebral para a proteção do sistema nervoso. 

Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais, incluindo o ser humano, resultam da interação entre os sistemas 

muscular, ósseo e nervoso.  

EF06CI10 

 

Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas, identificando situações do cotidiano 

que evidenciem a diferença de comportamento quanto ao uso dessas substâncias. 

 
Relacionar os sistemas Cardiovascular, Respiratório e Digestório com os sistemas Esquelético (ossos, cartilagens e articulações) e 

Muscular. 

EF06CI11 

TERRA E UNIVERSO 
Forma, estrutura e 

movimentos da Terra 

Conhecer as teorias de formação do universo e do planeta Terra, construindo modelos que as representem. 

Identificar, diferenciar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à atmosfera) e suas 

principais características. 

Explicar o processo de formação do solo, associando com ações de intemperismo e dos seres vivos. 

EF06CI12 

Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos.  

Reconhecer o uso das rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares no cotidiano. 

Pesquisar os principais minérios e os impactos causados em relação a sua extração. 

Pesquisar a importância dos fósseis, fósseis de transição e demais evidências a fim de perceber a evolução das espécies. 

Pesquisar e localizar no mapa as regiões do RS com incidência de fósseis e sambaquis. 

EF06CI13 

 

Caracterizar os elementos que definem uma esfera e relacioná-los com o planeta Terra e identificar princípios físicos básicos de sua 

posição no espaço. 

Simular por meio de softwares computacionais ou objetos virtuais de aprendizagem (stelarium, marble, PhET, entre outros) os 

movimentos Relativos da Terra, posição dos astros e as constelações, a fim de selecionar argumentos e evidências que demonstrem a 

esfericidade da Terra. 

EF06CI14 

Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) ao longo do dia em diferentes períodos do ano, as estações do ano, duração do 

dia e da noite são algumas das evidências dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol, que podem ser explicados por meio dos 

movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol.  

 

 

7º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF07CI01 
MATÉRIA E 

ENERGIA 

Máquinas simples 

Formas de propagação do calor 

Equilíbrio termodinâmico e vida na 

Refletir sobre a aplicação das máquinas simples ao longo da história por meio de linha de tempo, e propor soluções e invenções para a 

realização de tarefas mecânicas cotidianas. 

Analisar a evolução das máquinas e suas consequências ambientais, sociais e econômicas. 
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EF07CI02 

Terra 

História dos combustíveis e das 

máquinas térmicas 

Conceituar, diferenciar e experimentar situações envolvendo temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de 

equilíbrio termodinâmico cotidianas.  

Relacionar o aquecimento global e emissão de gases de efeito estufa com o aumento da temperatura do planeta, propondo medidas de 

minimização de danos. 

Conhecer e relacionar as escalas termométricas (Celsius, Fahrenheit e Kelvin) 

Caracterizar as formas de dilatação térmica associando com exemplos do cotidiano.  

EF07CI03 

Identificar os processos de propagação do calor (condução, convecção e irradiação). 

Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de determinados materiais (condutores e 

isolantes) na vida cotidiana (exemplo: objetos mais adequados considerando o clima local). Explicar o princípio de funcionamento de 

alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) e construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. 

EF07CI04 

Reconhecer tipos de energia e compreender o princípio de sua conservação, relacionando as Leis da Termodinâmica com o cotidiano.  

Compreender o processo de fotossíntese e o papel dos organismos clorofilados como produtores de oxigênio e fonte de alimento. 

Compreender o equilíbrio entre respiração e fotossíntese, bem como a importância de ambas na manutenção das taxas dos gases 

atmosférico, avaliando a ação antrópica diante da exploração dos recursos naturais (observando o contexto local e global). 

Reconhecer e relacionar a obtenção e a transferência de energia com o ciclo de matéria a diferentes processos (alimentação, 

fermentação, fotossíntese, respiração e decomposição). 

Classificar os consumidores pelo seu hábito alimentar: carnívoros, herbívoros e onívoros. 

Reconhecer e classificar os seres vivos quanto à obtenção do alimento por meio da análise de diferentes cadeias e teias alimentares, 

representando-as por meio de esquemas. 

Pesquisar as consequências positivas e negativas em casos de controle biológico e inserção de espécies exóticas no ambiente. 

Reconhecer a importância dos decompositores para a ciclagem de nutrientes no ambiente 

Compreender os principais ciclos biogeoquímicos (água, carbono, oxigênio, nitrogênio) e reconhecer sua importância para a 

manutenção da vida na Terra, considerando os impactos da ação humana na alteração desses ciclos.  

Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e em 

outras situações cotidianas. 

EF07CI05 

  

Pesquisar o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do tempo, para avaliar avanços, questões econômicas 

e problemas socioambientais causados pela produção e pelo uso desses materiais e máquinas. 

EF07CI06 

Refletir sobre os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, criando soluções para as problemáticas apresentadas. 

Identificar as relações dos 7 Rs com a sustentabilidade, refletir sobre as formas de aplicação e desenvolver ações práticas na 

comunidade escolar mobilizando para mudança de hábitos.  

Discutir e avaliar mudanças ambientais, econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, 

decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias (como automação e informatização). 

EF07CI07 
VIDA E 

EVOLUÇÃO 

Diversidade de ecossistemas 

Fenômenos naturais e impactos 

ambientais 

Programas e indicadores de saúde 

pública 

Conceituar e diferenciar elementos abióticos e bióticos.  

(Re)conhecer, conceituar e diferenciar os níveis de organização ecológica, observando suas relações.  

Caracterizar relações ecológicas entre seres vivos, destacando relações harmônicas e não harmônicas.  

Representar esquematicamente, por meio de desenhos, maquetes, etc, que uma mesma relação ecológica pode existir em diferentes 

ecossistemas.  

Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz 

solar, à temperatura etc., correlacionando essas características à flora e fauna específicas. 

Mapear a distribuição, disponibilidade e consumo de água no planeta Terra, avaliando os impactos de seu uso não consciente.  

Caracterizar os Biomas Regionais (Pampa e Mata Atlântica) quanto aos seus ecossistemas.  

EF07CI08 
Avaliar como os impactos provocados por fenômenos naturais ou mudanças nos componentes físicos (temperatura, barreiras, pressão, 

salinidade, etc), biológicos (relações ecológicas, espécies invasoras, nicho ecológico, etc) ou sociais (atividades antrópicas culturais) de 
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um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração, mutação 

etc. 

Identificar as principais espécies ameaçadas de extinção a nível regional e nacional, considerando suas prováveis causas. 

EF07CI09 

  

Reconhecer as principais doenças (forma de contágio, profilaxia e tratamento) causadas pela poluição e contaminação da água, do solo 

e do ar e a tecnologia disponível para o tratamento desses, relacionando com os principais agentes patogênicos, com hábitos saudáveis 

de higiene e com a saúde pública.  

Identificar os processos de tratamento de água e efluentes, a fim de perceber a dependência humana em relação aos recursos hídricos.  

Reconhecer a importância do saneamento básico para a manutenção da saúde das comunidades, comparando diferentes realidades 

(local, regional e nacional). 

Reconhecer a manutenção da saúde como uma ação individual e coletiva. 

Conhecer os princípios de gerenciamento de resíduos sólidos, de modo a articulá-los com o contexto local, a fim de propor alternativas 

que minimizem a geração desses resíduos (consumo consciente).  

Interpretar as condições de saúde da comunidade, da cidade ou do estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde 

(como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre 

outras) e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. 

EF07CI10 

Compreender a estrutura de um vírus e sua ação nas células. 

Identificar doenças causadas por vírus, formas de transmissão e prevenção. 

Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no 

organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças.  

EF07CI11 
Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida humana, considerando indicadores 

ambientais e de qualidade de vida.  

EF07CI12 
TERRA E 

UNIVERSO 

Composição do ar 

Efeito estufa 

Camada de ozônio 

Fenômenos naturais (vulcões, 

terremotos e 

tsunamis) 

Placas tectônicas e deriva continental 

Reconhecer que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem 

alterar essa composição.  

Experimentar situações que comprovem as propriedades do ar (compressibilidade, expansibilidade, elasticidade, densidade, 

condutividade térmica, etc) 

Relacionar pressão atmosférica com altitude, com as propriedades da água e com alterações fisiológicas (sensação de ensurdecimento 

em viagens, dificuldade respiratória em locais de alta altitude, etc) 

Avaliar a importância da atmosfera para a manutenção da vida no planeta. 

Associar alterações atmosféricas à emissão de substâncias e partículas produzidas por agentes poluidores e seus efeitos na vida dos 

seres vivos. 

Pesquisar e propor ações que visem a redução ou eliminação da poluição atmosférica. 

EF07CI13 

 

Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações 

humanas responsáveis pelo seu aumento artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e 

implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro. 

Compreender a relação entre problemas ambientais e ações humanas. 

Pesquisar como os produtos da combustão e dos processos industriais influenciam nas propriedades, na composição do ar e no 

aumento do efeito estufa, inversão térmica, smog fotoquímico e industrial, chuva ácida, entre outros, destacando a importância da 

vegetação na diminuição destes efeitos. 

EF07CI14 

(Re)conhecer a ação dos raios solares sobre o planeta Terra. 

Pesquisar quais os gases reduzem a camada de ozônio, verificando o período de permanência dos mesmos no ambiente, a legalidade de 

seus usos e seus efeitos a longo prazo, priorizando a situação brasileira. 

Justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando os fatores que aumentam ou diminuem sua presença 

na atmosfera, e discutir propostas individuais e coletivas para sua preservação. 
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EF07CI15 
Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, terremotos e tsunamis) e justificar a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com 

base no modelo das placas tectônicas.  

EF07CI16 Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva dos continentes. 

 

 

8º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF08CI01 

MATÉRIA E 

ENERGIA 

Fontes e tipos de energia 

Transformação de energia 

Cálculo de consumo de energia 

elétrica 

Circuitos elétricos 

Uso consciente de energia elétrica 

Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, indústrias, 

comunidades ou cidades.  

Avaliar vantagens e desvantagens das fontes de energia renováveis e não renováveis, relacionando os seus usos com degradação 

ambiental, uso consciente e economia de recursos. 

EF08CI02 

Compreender as propriedades da corrente elétrica em um circuito, observando os efeitos das cargas elétricas em situações comuns do 

cotidiano, incluindo ações de prevenção de acidentes. 

Representar e compreender como as variáveis resistência e tensão, influenciam na corrente elétrica. 

Identificar formas de eletrização dos corpos (atrito, contato, indução). 

Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais. 

Identificar aplicações de fenômenos magnéticos e propriedades dos ímãs, reconhecendo as propriedades magnéticas no planeta Terra. 

EF08CI03 
Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de acordo com o tipo de 

transformação de energia (da energia elétrica para a térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo). 

EF08CI04 

Conceituar potência elétrica, verificar os fatores que influenciam na classificação energética dos eletrodomésticos e investigar ações 

cotidianas que ocasionam o aumento no consumo. 

Calcular o consumo energético de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritos no próprio equipamento) e tempo médio 

de uso a fim de avaliar o impacto econômico e ambiental. 

EF08CI05 
Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos 

segundo critérios de sustentabilidade (consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável. 

EF08CI06 

Discutir e avaliar a geração de energia elétrica (termelétricas, solar, geotérmica, hidrelétricas, eólicas, biomassa etc.), suas 

semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia chega (transmissão) e é usada em sua cidade, 

comunidade, casa ou escola. 

Compreender e comparar os impactos ambientais na geração de energia elétrica por diferentes fontes. 

EF08CI07 
VIDA E 

EVOLUÇÃO 

Mecanismos reprodutivos 

Sexualidade 

Interação entre sistemas do corpo 

Caracterizar e classificar os reinos Animalia e Plantae. Analisar, de modo comparativo, características anatômicas e fisiológicas dos 

diferentes filos dos animais (invertebrados e vertebrados) e das plantas (briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas). 

Pesquisar e discutir a importância dos agentes polinizadores para a saúde e produtividade agrícola local.  

Identificar as principais doenças causadas por animais, formas de transmissão e prevenção. 

Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais (destacando a espécie humana) em relação aos mecanismos 

adaptativos e evolutivos. 
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EF08CI08 

Identificar, nomear e localizar os órgãos do sistema reprodutor masculino e feminino, compreendendo suas organizações.  

Associar glândulas à produção de hormônios e identificar a função desses no organismo.  

Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso.  

EF08CI09 

Compreender como ocorre a fecundação, a gestação e o parto. 

Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a 

responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST).  

EF08CI10 

Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e 

métodos de prevenção. 

Pesquisar e discutir os índices locais de DST, comparando-os historicamente, e compreender a relevância dos avanços tecnológicos 

nos aos seus tratamentos. 

EF08CI11 

Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética). 

Discutir os conceitos de Gênero, Sexo Biológico, Cisgênero, Transgênero, Orientação Sexual e Identidade de Gênero, afim de 

compreender e respeitar a complexidade da sexualidade humana. 

 
Identificar e caracterizar o sistema Excretor, relacionando-o com os sistemas Digestório e Circulatório.  

Pesquisar patologias relacionadas ao sistema Excretor e aos hábitos alimentares saudáveis. 

EF08CI12 

TERRA E 

UNIVERSO 

Sistema Sol, Terra e Lua 

Clima 

Identificar, caracterizar e justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a ocorrência das fases da Lua 

e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua. 

Relacionar as fases da lua com os fenômenos naturais (movimentos de maré, biodinâmica, etc) e culturais . 

EF08CI13 

Revisitar os conceitos referentes aos movimentos de rotação e translação da Terra, a fim de representá-los com a utilização de 

modelos tridimensionais e analisar o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das 

estações do ano. 

EF08CI14 
Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado pela forma e pelos 

movimentos da Terra. 

EF08CI15 

Diferenciar clima e tempo. 

Pesquisar quais são os instrumentos e outros meios empregados para a previsão do tempo a fim de minimizar os danos causados por 

fenômenos naturais (tornados, ciclones, furacões, entre outros), bem como localizar em mapas as regiões de maior incidência dos 

mesmos. 

Identificar as principais variáveis (temperatura, pressão, presença de nuvens, umidade, intensidade do vento, etc) envolvidas na 

previsão do tempo e simular situações nas quais elas possam ser medidas.  

EF08CI16 

Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais 

e globais provocadas pela intervenção humana.  

Avaliar criteriosamente interações humanas que podem causar a degradação e/ou a preservação do ambiente, destacando a produção 

orgânica, agricultura familiar, uso de transporte coletivo, consumo consciente e racional como exemplos de ações viáveis (7Rs). 
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9º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF08CI01 

MATÉRIA E 

ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos quantitativos das 

transformações químicas 

Estrutura da matéria 

Radiações e suas aplicações na saúde 

Princípios da Mecânica 

 

 

 

 

 

Caracterizar propriedades físico-químicas para identificação de substâncias. 

Identificar características e propriedades dos sólidos, dos líquidos e dos gases. 

Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações, utilizando as moléculas de água como exemplo, 

com base no modelo de constituição submicroscópica. 

Relacionar os efeitos das mudanças dos estados físicos da matéria com as alterações climáticas como por exemplo o aquecimento 

global. 

EF08CI02 

(Re)conhecer diferentes elementos químicos que formam a matéria utilizando a tabela periódica, caracterizando-os pelo número 

atômico, número de massa, massa atômica e demais propriedades. . 

(Re)conhecer a formação de substâncias químicas por meio de combinações de elementos químicos. 

Identificar propriedades das substâncias que compõem as seguintes funções químicas: ácidos,bases, sais e óxidos. 

(Re)conhecer transformações de substâncias decorrentes de reações químicas e que estas envolvem absorção ou liberação de energia. 

Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas 

massas.  

Pesquisar situações-problema envolvendo susbtâncias 

químicas e investigar cuidados relacionados à segurança na sua manipulação e armazenamento.  

Realizar procedimentos experimentais a fim de identificar propriedades de substâncias relacionando-as com questões industriais e 

ambientais. 

EF08CI03 

Identificar, caracterizar e representar ligações químicas interatômicas, verificando suas propriedades nos compostos presentes no 

cotidiano (por exemplo ponto de fusão do sal de cozinha e do açúcar). 

Identificar e representar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e composição de moléculas simples) e 

reconhecer sua evolução histórica. 

EF08CI04 

Reconhecer os efeitos ondulatórios da luz (reflexão, difração, 

refração) em diferentes materiais a fim de selecionar a aplicabilidade. 

Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem ser formadas pela composição das três cores 

primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da luz que o ilumina. 

Identificar o espectro eletromagnético localizando a fração visível ao olho humano e suas percepções de cores por meio da confecção 

do disco de Newton e de experimentos mediante simuladores on line (Objeto Virtual de Aprendizagem (OVA) Visão da cor, elaborado 

pela PhET Interactive Simulations; entre outros). 

EF09CI05 

Identificar a luz e o som como fenômenos ondulatórios e classificar ondas de acordo com seus tipos. 

Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som que revolucionaram os sistemas de 

comunicação humana.  

EF09CI06 
Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso 

em controle remoto, telefone celular, raio X, forno de micro-ondas, fotocélulas etc, explicando o funcionamento de alguns aparelhos. 
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EF09CI07 

Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear 

magnética) , no tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.) e os impactos ambientais da 

poluição radiativa. 

 

Observar situações do cotidiano relacionadas com os princípios básicos da Mecânica. 

Identificar, caracterizar e aplicar em procedimentos experimentais as Leis de Newton. 

Diferenciar a condição de movimento ou de repouso de um corpo em relação a um referencial. 

Caracterizar movimento uniforme e movimento uniformemente variado. -Resolver problemas envolvendo as grandezas velocidade, 

aceleração e força. 

EF09CI08 

 

 

 

 

 

 

 

VIDA E 

EVOLUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Hereditariedade 

Ideias evolucionistas 

Preservação da biodiversidade 

(Re)conhecer a estrutura celular, dando ênfase à nuclear (DNA, RNA e cromossomos 

(Re)conhecer os processos de divisão celular, a fim de associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo 

relações entre ancestrais e descendentes.  

Diferenciar características genotípicas e fenotípicas e caracterizá-las em hereditárias, congênitas, adquiridas e genéticas a fim de 

conhecer e respeitar as diferenças entre os indivíduos. 

EF09CI09 

Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação), considerando-as para 

resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em diferentes organismos.  

Reconhecer as principais contribuições da Genética para o avanço científico (clonagem, células-tronco, transgênicos). 

EF09CI10 
Comparar e discutir as teorias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos científicos e históricos, identificando 

semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade e classificação biológica. 

EF09CI11 

Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, 

resultantes de processo reprodutivo.  

Reconhecer diferenças anatômicas responsáveis por adaptações dos seres vivos aos diversos ambientes. 

EF09CI12 

Conceituar unidades de conservação e justificar a sua importância para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, 

considerando os diferentes tipos de unidades de proteção integral e uso sustentável (parques, reservas e florestas nacionais), as 

populações humanas e as atividades a eles relacionados.  

Localizar e classificar as unidades de conservação próximas de sua região. 

Pesquisar a legislação referente às unidades de conservação, a fim de perceber a importância da existência das mesmas e dos nossos 

direitos e deveres em relação a elas. 

EF09CI13 

Identificar compostos orgânicos e inorgânicos presentes no cotidiano e analisar implicações ambientais decorrentes da produção de 

resíduos e do potencial poluidor. 

Reconhecer as rotas tecnológicas (incineração, compostagem, pirólise e outras) para os diferentes resíduos. 

Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de 

ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. 

EF09CI14 
 

 

 

 

Observar e identificar, em situações experimentais e do contexto diário, efeitos de uma força sobre um corpo. 

Reconhecer características vetoriais de uma força. Identificando a força gravitacional como força de atração entre os corpos do 

Universo. 

Descrever movimentos visíveis dos corpos celestes e relacionar com a orientação espaço temporal.  
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TERRA E 

UNIVERSO 

 

 

 

Composição, estrutura e localização 

do Sistema Solar no Universo 

Astronomia e cultura Vida humana 

fora da Terra Ordem de grandeza 

astronômica Evolução estelar 

Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim 

como a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões). 

EF09CI15 
Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de distintas 

culturas (agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal etc.). 

EF09CI16 
Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas 

características dos planetas e nas distâncias e nos tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares. 

EF09CI17 
Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes 

dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta. 
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particular e insubstituível e, 

para que ela seja 

significativa, é preciso 

problematizar, 

desnaturalizar e evidenciar a 

multiplicidade de sentidos e 

significados que os grupos 

sociais conferem às 

diferentes manifestações da 

cultura corporal de 

movimento. Logo, as práticas 

corporais são textos 

culturais passíveis de leitura 

e produção. 

(BASE NACIONAL 

COMUM CURRICULAR) 

 

O ser humano é um ser em construção, 

recebe influência direta do meio no qual está 

inserido e, pelo corpo, expressa-se desde o início 

da vida. É fundamental lembrar da importância 

em concebê-lo como movimento a partir da sua 

história e imagem de si. Para tanto, o 

desenvolvimento corporal envolve a noção de 

corpo, esquema corporal e subjetividade e 

funciona como fio condutor na construção da 

representação de lugar que se inter-relaciona 

com o outro, organizando suas percepções e 

modo de pertencer ao mundo.  

Desse modo, o estilo de vida de cada 

sujeito e suas interações colaboram para 

estruturar hábitos, seu brincar, sua cognição, sua 

linguagem e para a construção de laços como 

parte da formação do corpo com vistas ao social, 

psíquico e às aprendizagens simbólicas.   

Sabe-se que o corpo é objeto de 

conhecimento da Educação Física escolar. Em 

determinados momentos históricos, atendeu às 

necessidades no âmbito da saúde, atividades 

recreativas ou desportivas referenciadas nos 

marcos históricos. Em contrapartida, na 

contemporaneidade, visa atender ao 

desenvolvimento integral dos estudantes.  

Para a realização de práticas 

pedagógicas sustentadas a partir da legislação e 

contexto histórico, salienta-se que, oficialmente, 

a Educação Física foi introduzida nas escolas 

dos municípios da corte em 1851, com a reforma 

Couto Ferraz; Rui Barbosa, em 1882, propôs 

nova reforma com a recomendação da 

obrigatoriedade da ginástica, para ambos os 

sexos, nas escolas normais. A partir de 1920 os 

Estados da Federação iniciaram as reformas 

educacionais e incluíram a Educação Física nos 

seus currículos. 

 No século XlX a educação física 

adquiriu um caráter higienista e esteve vinculada 

à prevenção de doenças e a questões de saúde, 

potencializadas pela prática de exercícios 

físicos. Ainda neste período, a atendeu a 

questões militares, que mesclavam objetivos 

patrióticos e de preparação física como forma de 

contenção e ordem da sociedade.  

 

Visando melhorar a condição de 

vida, muitos médicos assumiram 

uma função higienista e buscaram 

modificar os hábitos de saúde e 

higiene da população. A Educação 

Física, então, favorecia a educação 

do corpo, tendo como meta a 

constituição de um físico saudável e 

equilibrado organicamente, menos 

suscetível às doenças [...] Dentro 

dessa conjuntura, as instituições 

militares sofreram influência da 

filosofia positivista, o que favoreceu 

que tais instituições pregassem a 

educação do físico. Almejando a 

ordem e o progresso, era de 

fundamental importância formar 

indivíduos fortes e saudáveis, que 
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pudessem defender a pátria e seus 

ideais. (BRASIL, 1997, p.19) 

 

Por sua origem constituída sob as 

perspectivas médicas e militares e, 

posteriormente, influenciada pelo processo de 

industrialização do Estado Novo na década de 

30, a Educação Física incorporou as funções de 

fortalecer fisicamente o trabalhador e melhorar 

a sua capacidade de produção. Em 1937, a 

Constituição incluiu o componente nos 

currículos, como prática obrigatória. Na década 

de 70, a Educação Física no Brasil foi permeada 

pelo conceito de aprimoramento da força física 

com foco na busca por resultados no âmbito 

esportivo. Nos anos de 1980, o enfoque deixou 

de ser o esporte de rendimento, e voltou-se para 

o desenvolvimento psicomotor, que surgiu neste 

período e considerava o homem um ser integral 

com diferentes dimensões: psicológica, social, 

cognitiva e afetiva, além da física. 

Uma proposta de educação física para a 

Educação Infantil e para o Ensino Fundamental, 

que atenda aos pressupostos de que todo 

estudante tem direito ao acesso e permanência 

numa educação com qualidade; que considere a 

cultura do corpo/movimento como um 

patrimônio de todos; que seja, também, um 

instrumento de busca e consolidação da 

cidadania; não pode, em hipótese alguma, 

caracterizar-se como instrução 

descontextualizada de práticas de jogos, 

esportes, ginásticas, danças e lutas. Essa 

proposta apoia-se na premissa de que todo o 

estudante é um ser humano ativo em 

desenvolvimento, vivendo em ambientes 

dinâmicos e em constantes mudanças. Assim, a 

Educação Física assume o seu verdadeiro papel 

dentro de uma política educacional efetivamente 

democrática. Uma possibilidade de concretizar 

tal proposta efetiva-se através da mediação entre 

as teorias do desenvolvimento humano e a ação 

pedagógica no cotidiano da escola. Essa tarefa 

talvez não seja tão simples quanto possa parecer, 

pois o próprio campo das teorias do 

desenvolvimento humano já é, por si só, um 

universo extremamente complexo. 

Nesse sentido, considerando os 

contextos históricos apresentados é fundamental 

destacar que a Educação Física é marcada pela 

diversidade de concepções e referências e, 

sobretudo, influenciada pela relação do ser 

humano com o seu corpo e o do outro e mediado 

pelas linguagens. 

Na perspectiva de educação do século 

XXI, a Educação Física Escolar está atrelada à 

ideia de corporeidade sustentada pelo outro, 

promovendo a psicomotricidade, marcada pela 

capacidade de movimento do aluno. A Educação 

Física é “o componente curricular que tematiza 

as práticas corporais em suas diversas formas de 

codificação e significação social, entendidas 

como manifestações das possibilidades 

expressivas dos sujeitos, produzidas por 

diversos grupos sociais no decorrer da história.” 

(BRASIL, 2017, p. 211). 

Em atenção à dinâmica do processo 

ensino/aprendizagem corporal, a escola, ao 

oferecer vivências motoras, adota abordagens de 

leitura do lugar de aprendizagem do estudante, 
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considerando o sociocultural. Esta visão 

aproxima-se do estudo acerca do 

Desenvolvimento Humano defendida por 

Bronfenbrenner (1917-2005). A proposta apoia-

se na premissa de que todo o estudante é um ser 

humano ativo em desenvolvimento, vivendo em 

ambientes dinâmicos e em constantes mudanças, 

sendo que a interação com os pares resulta numa 

maior integração do motor, afetivo, cognitivo e 

cultural que acaba por transformar a própria 

realidade. Bronfenbrenner (2011),  vê a criança 

e o adolescente/estudante como um ser ativo e 

em desenvolvimento, considerando as 

características dos indivíduos e suas 

necessidades específicas e coletivas. Ao 

encontro dessas ideias, os autores 

Sommerhalder  & Alves (2011) afirmam que  

 

A formação pessoal implica não só 

pensar em uma experiência pela via 

corporal, como também resgatar 

toda a história de vida e experiência 

pessoal do profissional em formação 

em relação ao jogo, possibilitando a 

reflexão sobre essa experiência de 

vida e, em algumas situações, a 

ressignificação da compreensão e da 

importância do brincar. 

(SOMMERHALDER & ALVES,  

2011. p. 74) 

 

Compreender o contexto sociocultural 

do estudante é valorizar o protagonismo na 

formação escolar. Para Costa (2000, p. 126), “... 

o protagonismo juvenil é uma forma de 

reconhecer que a participação dos adolescentes 

pode gerar mudanças decisivas na realidade 

social, ambiental, cultural e política em que 

estão inseridos [...]”. 

Ao longo da vida, o desenvolvimento 

motor acompanha, provoca e/ou é provocado 

por essas mudanças. Gallahue e Ozmun (2005) 

afirmam que o desenvolvimento motor revela-se 

primeiro através de mudanças no 

comportamento de movimento. Todos, quer 

bebês, crianças, adolescentes e adultos, estão 

envolvidos ao longo da vida num processo de 

aprendizagem de como mover-se com controle e 

competência em respostas a desafios, 

envolvendo fatores individuais (biológicos), e 

ambientais (experiências), e das próprias tarefas 

(física/mecânica). Os autores apresentam uma 

abordagem desenvolvimentista, pois, o principal 

objetivo do seu trabalho é procurar estabelecer 

as relações entre o desenvolvimento motor e os 

diferentes níveis de aprendizagem do 

movimento. Assim, afirmam que existem quatro 

fases no processo de desenvolvimento motor. A 

primeira fase dos movimentos reflexos 

compreende do 4º mês de vida intrauterina até o 

final do 1º ano de vida e abrange os primeiros 

movimentos que o feto faz de forma reflexiva e 

involuntária, controlados, subcorticalmente, que 

formam as bases das fases do desenvolvimento 

motor. Através de atividades reflexas, a criança 

ganha informações sobre o seu meio imediato. 

Divide-se em dois estágios: estágio de 

codificação e o de decodificação de informação. 

A segunda fase de movimentos rudimentares, 

compreende dos 0 aos 2 anos. Estes movimentos 

são maturacionalmente determinados e 

caracterizados por uma sequência altamente 

previsível no seu aparecimento. A terceira fase, 

movimentos fundamentais, compreende dos 2 
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aos 7 anos e se caracteriza pelas notáveis 

mudanças no relacionamento da criança com o 

meio ambiente: é um período de descoberta, de 

como executar uma variedade de movimentos, 

primeiramente de forma isolada e, após, em 

combinação com outros. São padrões de 

comportamento basicamente observáveis. É 

nesta fase que a criança se envolve ativamente 

na exploração, experimentação e novas 

descobertas das capacidades de seu corpo, bem 

como crianças aprendem uma variedade de 

movimentos fundamentais. 

Os autores classificam tais movimentos 

em estabilizadores, locomotores e 

manipulativos e apresentam três estágios de 

desenvolvimento de padrões fundamentais: 

estágio inicial representa a primeira meta 

orientada da criança na tentativa de executar um 

padrão de movimento fundamental. O próprio 

movimento é caracterizado por uma ausência ou 

sequência imprópria das partes, o uso do corpo 

é marcado exageradamente ou restrito, tem 

pobre fluência rítmica e coordenação. O estágio 

elementar envolve maior controle e melhor 

coordenação rítmica dos movimentos 

fundamentais. Os elementos temporal e espacial 

do movimento estão melhores coordenados, mas 

os padrões de movimentos deste estágio são 

ainda geralmente restritos ou exagerados, apesar 

de melhores coordenados. O estágio maduro é 

caracterizado como mecanicamente eficiente, 

coordenado e de execução controlada. A maioria 

dos dados avaliáveis na aquisição das 

habilidades dos movimentos fundamentais 

sugere que as crianças têm o potencial de 

desenvolvimento para estar no estágio maduro 

perto dos 5 ou 6 anos, na maioria dessas 

habilidades. Gallahue e Ozmun (2005) ressaltam 

que, embora relacionada à idade, a aquisição de 

habilidades motoras fundamentais maduras não 

é dependente da idade, mas de fatores da tarefa, 

do indivíduo e do ambiente. A quarta fase dos 

movimentos relacionados com o esporte, ou fase 

dos movimentos especializados, compreende 

dos 7 anos em diante e divide-se em três 

estágios: estágio geral ou transitório, estágio de 

habilidades motoras específicas e estágio de 

habilidades motoras especializadas. Vale 

reforçar que os limites de idade para cada fase 

do desenvolvimento motor devem ser vistos 

apenas como limites gerais. Crianças 

frequentemente desenvolvem-se em diferentes 

fases, dependendo de suas experiências práticas 

e composição genética. Cabe ao profissional de 

educação física identificar e atuar sobre a fase 

em que cada sujeito se encontrar. 

A qualidade desenvolvimentista que 

baseia a formação dos Educadores físicos, 

precisa encontrar equilíbrio entre as 

necessidades de cada criança e jovem. É com 

este pensamento que Krebs (2000) ressalta que 

um programa para processos de ensino e 

aprendizagem necessita evidenciar os aspectos 

da individualidade e sociabilidade. Esses 

aspectos são conceitos-chave que ajudam o 

professor a traçar seu planejamento. Para melhor 

entender os conceitos de individualidade e 

sociabilidade é necessário analisar o estímulo e 
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o comportamento da criança/estudante dentro do 

ambiente escolar.  

Educar fisicamente é um grande desafio 

para muitos professores. Para caracterizar-se 

como um ensino que atenda às necessidades de 

todos os alunos, sem exclusões, o professor 

precisa considerar cada criança como um 

indivíduo único e, ao mesmo tempo, sujeito de 

um mesmo grupo social (KREBS, 1992). 

Na BNCC o componente curricular de 

Educação Física é concebido no âmbito do 

movimento e da cultura, cujas práticas corporais 

estão atreladas às dez competências gerais, 

habilidades específicas e remete ao 

planejamento sobre a oferta de estratégias de 

aprendizagens. Dessa forma a organização das 

seis unidades temáticas: Brincadeiras e jogos; 

Ginásticas; Danças, Lutas, Práticas corporais 

de aventura e Esportes possibilitam diversas 

vivências aos estudantes, bem como a 

autonomia do professor para mediar o 

conhecimento. É fundamental frisar que os 

objetos de conhecimentos, atitudinais, 

procedimentais e conceituais são fomentos para 

os 

“[...] três elementos fundamentais 

comuns às práticas corporais: 

movimento corporal como 

elemento essencial; organização 

interna (de maior ou menor grau), 

pautada por uma lógica específica; e 

produto cultural vinculado com o 

lazer/entretenimento e/ou o cuidado 

com o corpo e a saúde” (BRASIL, 

2017, p. 211, grifos originais).    

O professor, valendo-se da pesquisa 

como princípio pedagógico, mobiliza os 

estudantes a perceberem a relação entre os 

objetos de conhecimento e a vida cotidiana, 

contribuindo para que reconheçam o corpo 

como promotor das experiências e linguagens, 

constituído como bagagem de vida e resultante 

de processos criativos. 

Os jogos e as brincadeiras permitem ao 

aprendiz  experienciar diferentes interações 

sociais, as quais simulam e norteiam a sua 

constituição como sujeito, e dão subsídios para 

que o professor avalie e planeje, 

recursivamente, as intervenções necessárias ao 

desenvolvimento integral desse estudante. 

Outras possibilidades de observação 

acontecem nos espaços de trânsito, em que 

certas questões como desejos e curiosidades 

merecem atenção para que o plano de trabalho 

seja, constantemente, reavaliado.  

Em relação às dimensões do 

conhecimento — quais sejam, 

experimentação, uso da apropriação, fruição 

(leitura), reflexão sobre a ação, construção de 

valores, análise, compreensão e protagonismo 

comunitário —, abordadas de forma integradas 

privilegiam a proposição pedagógica trazida na 

BNCC  e convida os professores às escolhas 

didático-metodológicas frente à defesa das 

aprendizagens essenciais pelo viés das 

competências específicas, tais como: 

 

1. Compreender a origem da 

cultura corporal de movimento e 

seus vínculos com a organização da 

vida coletiva e individual.  

2. Planejar e empregar 

estratégias para resolver desafios e 

aumentar as possibilidades de 

aprendizagem das práticas 

corporais, além de se envolver no 

processo de ampliação do acervo 

cultural nesse campo.  
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3. Refletir, criticamente, sobre as 

relações entre a realização das 

práticas corporais e os processos de 

saúde/doença, inclusive no contexto 

das atividades laborais.  

4. Identificar a multiplicidade de 

padrões de desempenho, saúde, 

beleza e estética corporal, 

analisando, criticamente, os 

modelos disseminados na mídia e 

discutir posturas consumistas e 

preconceituosas.  

5. Identificar as formas de 

produto dos preconceitos, 

compreender os efeitos e combater 

posicionamentos discriminatórios 

em relação às práticas corporais e 

aos seus participantes.  

6. Interpretar e, recriar os 

valores, os sentidos e os significados 

atribuídos às diferentes práticas 

corporais, bem como aos sujeitos 

que delas participam. 

7. Reconhecer as práticas 

corporais como elementos 

constitutivos da identidade cultural 

dos povos e grupos. 

8. Usufruir das práticas corporais 

de forma autônoma para 

potencializar o envolvimento em 

contextos de lazer, ampliar as redes 

de sociabilidade e a promoção da 

saúde.  

9. Reconhecer o acesso às 

práticas corporais como direito do 

cidadão, propondo e produzindo 

alternativas para sua realização no 

contexto comunitário.  

10. Experimentar, desfrutar, 

apreciar e criar diferentes 

brincadeiras, jogos, danças, 

ginásticas, esportes, lutas e práticas 

corporais de aventura, valorizando o 

trabalho coletivo e o protagonismo. 

(BRASIL, 2017, p. 221)  
 

Diante do compromisso com o 

protagonismo dos estudantes, a formação 

estética, sensível e ética no desenvolvimento do 

planejamento da aula são construídas nos 

diálogos com a sociedade, as culturas, história, 

dentre outros, percebendo o modo como se 

expressa o corpo, no que avançou, o que 

aprendeu, o que fez ou o que ainda pode ser 

feito.  

O desenvolvimento motor é fundamental 

para o desenvolvimento intelectual e emocional, 

dado o corpo concebido como linguagem e 

organismo vivo. Tão importante quanto 

observar o movimento é percebê-lo 

cinestesicamente e, por isso, o discurso corporal 

vale-se dos sentidos somados ao ritmo, postura, 

controle, forma, peso e ação.  

Certas possibilidades e desdobramentos 

permitem reconhecer a Educação Física como 

componente indissociável da área de 

Linguagens, que oferece caminhos para 

conhecer a si mesmo e ao mundo como 

movimentos indissolúveis e contínuos. Da 

mesma forma, as habilidades continuamente 

desenvolvidas e refinadas neste componente 

curricular contribuem diretamente àquelas 

concernentes aos demais, bem como às 

constituintes de outros tempos, espaços e 

vivências. Tais apontamentos reforçam e 

justificam a necessidade de, cada vez, 

incentivar que os momentos de práticas 

corporais sejam intensificados nos espaços 

escolares, em consonância com os resultados 

de pesquisas recentes na Área. Configura-se, 

abaixo, o quadro-referência das aprendizagens 

previstas para o Componente.

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS — COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Palavras-chave: EU/OUTRO/NÓS; CULTURA DAS INFÂNCIAS; BRINCADEIRA E JOGOS; ECOLOGIA DO CORPO; CULTURA MIDIÁTICA; MOVIMENTO CORPORAL; ORGANIZAÇÃO 

INTERNA; PRODUTO CORPORAL; PROTAGONISMO; CONTEXTO SÓCIO-CULTURAL; LEITURA; CONHECIMENTO. 

1º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF12EF01 

BRINCADEIRAS 

E JOGOS 

Brincadeiras e jogos 

da cultura popular 

presentes no contexto 

comunitário e 

regional 

Experimentar e fruir (ler) diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, utilizando as seguintes 

habilidades fundamentais de movimento: 

- estabilizadoras: curvar-se, alongar-se, contorcer-se, virar, balançar, realizar apoios invertidos e rolamentos do corpo, cair/parar (equilíbrio recuperado), 

esquivar-se, equilibrar-se, explorando diferentes superfícies, direções, níveis e planos e materiais; 

- locomotoras: caminhar, correr, saltar, pular, galopar, escorregar, rastejar, quadrupedar, explorando diferentes superfícies, direções, níveis e planos  

- manipulativas: pegar e soltar, empurrar e puxar, lançar e rolar, apanhar e rebater, chutar a bola, conduzir a bola com a mão e com o pé, driblar a bola 

com a mão e com o pé, explorando diferentes superfícies, direções, níveis e planos 

Experimentar e fruir (ler) diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, utilizando as seguintes 

habilidades cognitivas: 

- reconhecer, compreender e reproduzir orientações verbais e não-verbais, identificar visual e auditivamente estímulos externos, localizar-se no tempo 

(sincronia, ritmo e sequência) e no espaço (consciência de corpo, espaço e direção), localizar no tempo e espaço objetos, seres e locais. 

Recriar movimentos com utilização e manipulação de materiais das brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. 

Experimentar habilidades fundamentais de movimentos combinados nas brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e 

regional. 

Reconhecer e respeitar a sua individualidade e as diferenças de desempenho dos colegas. 

EF12EF02 
Relatar, através de diferentes linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, 

reconhecendo a sua importância. 

EF12EF03 
Apontar e aplicar estratégias simples para resolver desafios presentes nas brincadeiras e jogos populares no contexto comunitário e regional, de acordo 

com as características dessas práticas. 

EF12EF04 
Sugerir, através de diferentes linguagens (orais, escritas, audiovisuais), alternativas para a prática de brincadeiras e jogos, tematizados na escola, 

divulgando-as na escola e na comunidade. 

EF12EF05 

ESPORTES 
Esportes de Marca e 

Esportes de Precisão 

Vivenciar os elementos dos esportes de marca e precisão (corridas, saltos, arremessos e lançamentos) através das habilidades fundamentais de movimento:  

- estabilizadoras: curvar-se, alongar-se, contorcer-se, virar, balançar, realizar apoios invertidos e rolamentos do corpo, cair/parar (equilíbrio recuperado), 

esquivar-se, equilibrar-se, explorando diferentes superfícies, direções, níveis e planos, expressando o protagonismo e o trabalho coletivo. 

- locomotoras: caminhar, correr, saltar, pular, galopar, escorregar, rastejar, quadrupedar, explorando diferentes superfícies, direções, níveis e planos. 

- manipulativas: pegar e soltar, empurrar e puxar, lançar e rolar, apanhar e rebater, chutar a bola, conduzir a bola com a mão e com o pé, driblar a bola 

com a mão e com o pé (coordenação óculo-manual e óculo-peda)l, explorando diferentes superfícies, direções, níveis, planos e materiais. 

-Identificar durante a prática os elementos comuns (materiais, espaços e habilidades) aos esportes de marca (por exemplo atletismo) e de precisão (por 

exemplo, boliche). 

EF12EF06 
Discutir sobre a importância de normas de convivência e regras dos esportes de marca e de precisão para garantir a segurança de todos e o bom andamento 

do esporte. 

EF12EF07 GINÁSTICAS Ginástica Geral 

Experienciar e identificar os diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações acrobacias, com e sem materiais), de forma 

individual e em pequenos grupos, utilizando as habilidades fundamentais de movimento: estabilizadores, locomotores e manipulativos. 

Identificar e empregar procedimentos de segurança na execução de movimentos ginásticos. 
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EF12EF08 Relatar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos da ginástica geral (saltos, giros, rotações acrobacias), com e sem materiais. 

EF12EF09 Reproduzir movimentos da ginástica geral, apontar potencialidades e limites do corpo, respeitando as diferenças individuais e de execução. 

EF12EF10 Descrever os elementos básicos da ginástica geral, identificando a presença desses elementos em diferentes práticas corporais. 

EF12EF11 

DANÇAS 

 

Danças do contexto 

comunitário e 

regional 

Recordar e reproduzir movimentos ritmados, pequenas coreografias, com e sem estímulo sonoro. 

Participar de rodas cantadas e brincadeiras rítmicas e expressivas do contexto comunitário e regional.  

Criar movimentos expressivos, por meio de estímulos sonoros. 

Respeitar as diferenças individuais de desempenho motor dos colegas, auxiliando-os sempre que possível. 

EF12EF12 

Danças do contexto 

comunitário e 

regional 

Identificar os elementos da dança: variações de ritmo, espaço e gestos/movimentos expressivos. 

Reconhecer, através de estímulos sonoros, as variações de ritmo presentes em cantigas folclóricas, rodas e brincadeiras cantadas do contexto comunitário 

e regional. 

Reproduzir sons e movimentos em ritmos diferentes com ou sem materiais. 

Experimentar diferentes espaços físicos para reproduzir/criar movimentos ritmados, simples e combinados, respeitando as manifestações de diferentes 

culturas. 

 

 

2º ANO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF12EF01 
BRINCADEIRAS 

E JOGOS 

Brincadeiras e jogos 

da cultura popular no 

contexto comunitário 

e regional 

Experimentar e fruir (ler) diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, utilizando as seguintes 

habilidades fundamentais de movimento: 

- estabilizadoras: curvar-se, alongar-se, contorcer-se, virar, balançar, realizar apoios invertidos e rolamentos do corpo, cair/parar (equilíbrio recuperado), 

esquivar-se, equilibrar-se, explorando diferentes superfícies, 

direções, níveis e planos; 

- locomotoras: caminhar, correr, saltar, pular, galopar, escorregar, rastejar, quadrupedar, explorando diferentes superfícies, direções, níveis e planos  

- manipulativas: pegar e soltar, empurrar e puxar, lançar e rolar, apanhar e rebater, chutar a bola, conduzir a bola com a mão e com o pé, driblar a bola com 

a mão e com o pé,  

explorando diferentes superfícies, direções, níveis, planos e materiais. 

Experimentar e fruir (ler) diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, utilizando as seguintes 

habilidades cognitivas: 

- reconhecer, compreender e reproduzir orientações verbais e não-verbais, identificar visual e auditivamente estímulos externos, localizar-se no tempo 

(sincronia, ritmo e sequência) e no espaço (consciência de corpo, espaço e direção), localizar no tempo e espaço objetos, seres e locais. 

Recriar movimentos com utilização e manipulação de materiais das brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. 

Experimentar habilidades fundamentais de movimento combinadas, nas brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e 

regional. 

Reconhecer e respeitar a sua individualidade e as diferenças de desempenho dos colegas, agindo com raciocínio moral (ato de tomar decisões inteligentes 

sobre o que é certo e errado). 

EF12EF02 
Relatar e explicar, através de diferentes linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e 

regional, reconhecendo a sua importância. 
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EF12EF03 
Descrever e aplicar estratégias simples, pautadas nas características dessas práticas, para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares no contexto 

comunitário e regional. 

EF12EF04 
Sugerir e empregar, através de diferentes linguagens (oral, escrita, audiovisual), alternativas para a prática de brincadeiras e jogos, tematizados na escola, 

divulgando-as na escola e na comunidade. 

EF12EF05 

ESPORTES 
Esportes de Marca e 

Esportes de \precisão 

Explorar os elementos dos esportes de marca e precisão (corridas, saltos, arremessos e lançamentos) através das habilidades fundamentais de movimento:  

- estabilizadoras: curvar-se, alongar-se, contorcer-se, virar, balançar, realizar apoios invertidos e rolamentos do corpo, cair/parar (equilíbrio recuperado), 

esquivar-se, equilibrar-se, explorando diferentes superfícies, direções, níveis e planos, expressando o protagonismo e o trabalho coletivo. 

- locomotoras: caminhar, correr, saltar, pular, galopar, escorregar, rastejar, quadrupedar, explorando diferentes superfícies, direções, níveis e planos  

- manipulativas: pegar e soltar, empurrar e puxar, lançar e rolar, apanhar e rebater, chutar a bola, conduzir a bola com a mão e com o pé, driblar a bola com 

a mão e com o pé,  

explorando diferentes superfícies, direções, níveis, planos e materiais. 

Reconhecer e descrever na prática das atividades, os elementos comuns (materiais, espaços e habilidades) aos esportes de marca (por exemplo, atletismo) e 

de precisão (por exemplo, boliche). 

EF12EF06 
Identificar a importância e respeitar as normas de convivência e regras dos esportes de marca e de precisão para garantir a segurança de todos e o 

andamento do esporte. 

EF12EF07 

GINÁSTICA Ginástica Geral 

Reconhecer e vivenciar os diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações acrobacias), com e sem materiais, de forma individual 

e em pequenos grupos, utilizando as habilidades fundamentais de movimento: estabilizadoras, locomotoras e manipulativas. 

Identificar e empregar procedimentos de segurança na execução de movimentos ginásticos. 

EF12EF08 Discutir e propor estratégias para a execução de diferentes elementos básicos da ginástica e da ginástica geral. 

EF12EF09 Participar da ginástica geral, identificando as potencialidades e os limites do corpo, e respeitando as diferenças individuais e de execução. 

EF12EF10 

Demonstrar e praticar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual) as características dos elementos básicos da ginástica geral 

(equilíbrios, saltos, giros, rotações acrobacias). 

Identificar a presença dos elementos básicos da ginástica geral em diferentes práticas corporais. 

EF12EF11 

DANÇAS 

Danças do contexto 

comunitário e 

regional 

Recordar, reproduzir e criar movimentos ritmados, pequenas coreografias com movimentos combinados simples, introduzindo o uso de materiais, com e 

sem estímulo sonoro. 

Participar de rodas cantadas e brincadeiras rítmicas e expressivas do contexto comunitário e regional. 

Respeitar as diferenças individuais de desempenho dos colegas, auxiliando-os sempre que possível. 

EF12EF12 

Identificar elementos da dança: variações de ritmo, espaço e gestos/movimentos expressivos. 

Reconhecer, através de estímulos sonoros, as variações de ritmo e reproduzir movimentos presentes em cantigas folclóricas, rodas e brincadeiras cantadas 

do contexto comunitário e regional. 

Experimentar diferentes espaços para reproduzir movimentos ritmados, simples e combinados, respeitando as manifestações de diferentes culturas. 

 

 

3º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 
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EF35EF01 

BRINCADEIRAS 

E JOGOS 

Brincadeiras e jogos populares 

do Brasil e do mundo 

Brincadeiras e jogos de matriz 

indígena e africana 

Experimentar e fruir (ler) brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, utilizando as 

seguintes habilidades 

fundamentais de movimento: 

-estabilizadoras: curvar-se, alongar-se, contorcer-se, virar, balançar, realizar apoios invertidos e rolamentos do corpo, cair/parar (equilíbrio 

recuperado), esquivar-se, equilibrar-se, explorando diferentes superfícies, direções, níveis e planos  

-locomotoras: caminhar, correr, saltar, pular, galopar, escorregar, rastejar, quadrupedar, escalar, explorando diferentes superfícies, direções, 

níveis e planos  

-manipulativas: pegar e soltar, empurrar e puxar, lançar e rolar, apanhar e rebater, chutar a bola, conduzir a bola com a mão e com o pé, driblar a 

bola com a mão e com o pé,  

explorando diferentes superfícies, direções, níveis, planos e materiais; 

Experimentar e fruir (ler) brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, utilizando as 

seguintes habilidades cognitivas: 

Reconhecer, compreender e reproduzir orientações verbais e não-verbais, identificar visual e auditivamente estímulos externos, localizar-se no 

tempo (sincronia, ritmo e sequência) e no espaço (consciência de corpo, espaço e direção), localizar no tempo e espaço objetos, seres e locais. 

Recriar movimentos com utilização e manipulação de materiais das brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de 

matriz indígena e africana. 

Experimentar habilidades fundamentais de movimentos combinados nas brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles 

de matriz indígena e africana. 

Reconhecer e respeitar a sua individualidade e as diferenças de desempenho dos colegas, agindo com raciocínio moral (ato de tomar decisões 

inteligentes sobre o que é certo e errado). 

Reconhecer e respeitar as diferentes brincadeiras e jogos dentro do contexto histórico-cultural. 

EF35EF02 Traçar estratégias para participar de forma segura das brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana. 

EF35EF03 
Descrever por meio de diferentes linguagens as características e a importância das brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena 

e africana. 

EF35EF04 

Brincadeiras e jogos populares 

do Brasil e do mundo  

Brincadeiras e jogos de matriz 

indígena e africana 

Sugerir e recriar, de forma individual e coletiva, a prática das brincadeiras e jogos, tematizados na escola, em outros momentos e espaços 

disponíveis na comunidade. 

EF35EF05 

ESPORTES 

Esportes de Campo e taco 

Esportes de rede/parede 

Esportes de Invasão 

Esportes de Marca 

Experienciar e apreciar os elementos dos esportes de marca (por exemplo o atletismo), campo e taco (por exemplo o jogo de taco), rede/parede 

(por exemplo, vôlei adaptado) e invasão (por exemplo, os minijogos de handebol, basquete, futebol).  

Identificar, durante as vivências, os elementos comuns aos esportes referidos: marca: correr, saltar e lançar; campo e taco: rebater, lançar, correr, 

apanhar e receber; rede/parede: arremessar, lançar ou rebater, correr e deslocar-se em várias direções; invasão: transportar a bola (ou outro 

objeto), carregar, conduzir, driblar ou passar a uma meta ou setor da quadra/campo defendida pelos adversários, proteger o próprio alvo, meta ou 

setor do campo. 

Discutir sobre os esportes vivenciados e criar estratégias para sua execução, demonstrando protagonismo no trabalho coletivo. 

EF35EF06 
Diferenciar o jogo do esporte, através de suas características.  

Identificar as diferentes manifestações dos esportes (profissional, comunitário/lazer). 

EF35EF07 GINÁSTICA Ginástica Geral 

Experimentar e empregar, de forma coletiva, elementos da ginástica geral combinados (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias) com e sem 

materiais. 

Reproduzir coreografias da ginástica geral com diferentes temas do cotidiano. 
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EF35EF08 
Debater e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos básicos de apresentações coletivas de ginástica geral. 

Identificar as potencialidades e os limites do corpo e respeitar os procedimentos de segurança. 

EF35EF09 

DANÇAS 

Danças do Brasil e do mundo 

Danças de matriz indígena e 

africana 

Resgatar, através de movimentos da dança (batida de pés, mudança de nível, deslocamentos, giros), os diferentes ritmos das danças populares do 

Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e africana, valorizando-as. 

Memorizar e reproduzir pequenas coreografias com movimentos combinados, utilizando ritmos, como por exemplo o axé e o samba (danças de 

matriz africana) e danças folclóricas gaúchas (ex.: Pezinho, Tatu). 

Combinar e recriar movimentos simples, e expressivos, observando o ritmo sugerido por estímulo auditivo. 

EF35EF10 

Reconhecer, através de estímulos sonoros, as variações de ritmo presentes em danças populares nacionais e mundiais e das danças de matriz 

indígena e africana. 

Experimentar movimentos de danças populares, nacionais e mundiais conhecidas (ex.: samba, axé, reggae, street dance e outros) em diferentes 

espaços. 

Identificar a intensidade do ritmo do movimento e da música. 

EF35EF11 

Experimentar diferentes espaços para reproduzir movimentos ritmados, simples e combinados, de danças populares do Brasil e do mundo, e das 

danças de matriz Indígena e Africana. 

Criar movimentos de dança a partir de músicas populares nacionais, utilizando diferentes estratégias. 

EF35EF12 Respeitar as diferenças individuais de desempenho dos colegas, discutindo alternativas para superar o preconceito. 

EF35EF13 

LUTAS 

Lutas do contexto comunitário 

e regional 

Lutas de matriz indígena e 

africana 

Experimentar e apreciar os movimentos característicos evidenciados nas lutas presentes no contexto comunitário e regional e lutas de matriz 

Indígena e Africana (empurrar, puxar, desequilibrar). 

Combinar e recriar movimentos simples, de acordo com as características de lutas conhecidas, com e sem contato físico. 

EF35EF14 
Reconhecer a interação entre oponentes como elemento básico da luta e definir estratégias para a prática, respeitando o colega e as normas de 

segurança. 

EF35EF15 Identificar as características das lutas, e os elementos que as diferenciam das brigas e demais práticas corporais. 

 

 

4º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF35EF01 

BRINCADEIRAS 

E JOGOS 

 

Brincadeiras e jogos populares 

do Brasil e do mundo 

Brincadeiras e jogos de matriz 

indígena e africana 

Experimentar, fruir (ler) e recriar brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, utilizando 

as seguintes habilidades: 

- estabilizadoras: balançar/inclinar o corpo, alongar, equilibra-se, girar o corpo, equilibrar (objetos), aplicar habilidades combinadas de forma 

simples 

-locomotoras: rastejar, rolar, quadrupedar, caminhar e saltar, deslizar/escorregar, correr, saltitar, deslocar-se lateralmente e invertidamente, pular, 

saltar, galopar, escalar, combinar movimentos, explorando diferentes superfícies, direções, níveis e planos.  

- manipulativas: pegar e soltar, empurrar e puxar, lançar e rolar, apanhar e rebater, chutar, conduzir, quicar, deslocar-se conduzindo a bola com o 

pé ou com a mão (quicar), aplicar habilidades combinadas de forma simples e explorar os diferentes materiais, superfícies, direções, níveis e 

planos. 

-cognitivas: reconhecer e compreender orientações verbais e não-verbais, identificar visual e auditivamente estímulos externos, reproduzir 
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elementos e movimentos combinados, reconhecer e reproduzir diferentes ritmos, localizar-se no tempo e no espaço delimitado, localizar no 

tempo e espaço objetos, seres e locais, recordar e reproduzir movimentos, criar movimentos por meio de diferentes estímulos 

(visuais e sonoros). 

Valorizar a importância das diferentes brincadeiras e jogos dentro do contexto histórico-cultural. 

EF35EF02 

Brincadeiras e jogos populares 

do Brasil e do mundo 

Brincadeiras e jogos de matriz 

indígena e africana 

Planejar estratégias para participar de forma segura de brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana. 

EF35EF03 

BRINCADEIRAS 

E JOGOS 

 

Brincadeiras e jogos populares 

do Brasil e do mundo 

Brincadeiras e jogos de matriz 

indígena e africana 

Descrever por meio de diferentes linguagens as características das brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana. 

Discutir sobre a importância desse patrimônio histórico-cultural na preservação das diferentes culturas. 

EF35EF04 

Brincadeiras e jogos populares 

do Brasil e do mundo 

 

Brincadeiras e jogos de matriz 

indígena e africana 

Analisar e recriar, de forma individual e coletiva, a prática das brincadeiras e jogos, tematizados na escola, e vivenciá-los em outros momentos e 

espaços públicos disponíveis na comunidade. 

EF35EF05 ESPORTES 

Esportes de campo e taco 

Esportes de rede/parede 

Esportes de invasão Esportes 

de marca 

Praticar e apreciar os esportes de marca, campo e taco, rede/parede e invasão.  

 

Empregar e comparar , durante as vivências, os elementos comuns aos esportes referidos: 

marca: correr, saltar e lançar; campo e taco: rebater, lançar, correr, apanhar e receber; rede/parede: arremessar, lançar ou rebater, correr e 

deslocar-se em várias direções;  

Invasão: transportar a bola (ou outro objeto), carregar, conduzir, driblar ou passar a uma meta ou setor da quadra/campo defendida pelos 

adversários, proteger o próprio alvo, meta ou setor do campo. 

Elaborar e aplicar, nos esportes vivenciados, estratégias para a execução, demonstrando protagonismo no trabalho coletivo. 

EF35EF06 ESPORTES 

Esportes de campo e taco 

Esportes de rede/parede 

Esportes de invasão Esportes 

de marca 

Diferenciar o jogo do esporte, através de suas características. – Identificar as diferentes manifestações dos esportes (profissional, 

comunitário/lazer). 

EF35EF07 
GINÁSTICA 

 

Ginástica Geral 

Experimentar e organizar, de forma coletiva, elementos da ginástica geral, combinados (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias), com e 

sem materiais. 

Propor coreografias da ginástica geral com diferentes temas do cotidiano. 

EF35EF08 Ginástica Geral 
Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos básicos de apresentações coletivas de ginástica geral. 

Reconhecer as potencialidades e os limites do corpo durante a prática de elementos da ginástica adotando procedimentos de segurança. 

EF35EF09 
DANÇAS 

 

Danças do Brasil e do mundo 

Danças de matriz indígena e 

africana 

Vivenciar e criar coreografias com movimentos combinados, utilizando ritmos das danças de matriz indígena e africana ( exemplo o axé e o 

samba), nacionais e outras do mundo (exemplo reggae e street dance). 

Recriar movimentos expressivos, com e sem uso de materiais, por meio de estímulos sonoros; 

Valorizar e respeitar os diferentes sentidos e significados das danças nacionais, de matriz indígena e africana e outras mundiais. 
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EF35EF10 

Danças do Brasil e do mundo 

Danças de matriz indígena e 

africana 

Identificar a estrutura (ritmo, espaços e gestos) dos movimentos de danças populares nacionais e mundiais conhecidas e danças de matriz 

indígena e africana (exemplo: samba, axé, reggae, street dance). 

Comparar a intensidade do ritmo do movimento e da música das danças populares conhecidas (nacionais e mundiais). 

EF35EF11 DANÇAS 

 

 

 

Danças do Brasil e do mundo 

Danças de matriz indígena e 

africana 

Criar e aplicar estratégias para a prática dos elementos que constituem as danças nacionais, do mundo e de matriz indígena e africana. 

EF35EF12 

Danças do Brasil e do mundo 

Danças de matriz indígena e 

africana 

Compreender e respeitar as diferenças individuais, superando injustiças e preconceitos. 

EF35EF13 

LUTAS 

 

Lutas do contexto comunitário 

e regional 

Lutas de matriz indígena e 

africana 

Vivenciar movimentos característicos das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana (equilíbrio e 

desequilíbrio, tração, maior e menor Apoio). 

Experimentar e criar situações de equilíbrio e desequilíbrio, reconhecendo a importância da base de apoio nas diferentes lutas do contexto 

comunitário e regional. 

EF35EF14 

Lutas do contexto comunitário 

e regional Lutas de matriz 

indígena e africana 

Reconhecer a interação entre oponentes como elemento básico das lutas. 

Planejar e utilizar estratégias para experimentar lutas, respeitando o colega e as normas de segurança. 

EF35EF15 LUTAS 

Lutas do contexto comunitário 

e regional Lutas de matriz 

indígena e africana 

Reconhecer as lutas, através de suas características, como práticas da cultura corporal de movimento diferenciando de situações de brigas e 

demais práticas corporais. 

 

 

5º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF35EF01  
BRINCADEIRA

S E JOGOS 

Brincadeiras e jogos populares 

do Brasil e do mundo 

Brincadeiras e jogos de matriz 

indígena e africana 

Experimentar, fruir (ler) e recriar brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, utilizando 

as seguintes habilidades: 

-estabilizadoras: balançar/inclinar o corpo, alongar, equilibra-se, girar o corpo, equilibrar (objetos), aplicar habilidades combinadas de forma 

simples 

-locomotoras: rastejar, rolar, quadrupedar, caminhar e saltar, deslizar/escorregar, correr, saltitar, deslocar-se lateralmente e invertidamente, pular, 

saltar, galopar, escalar, combinar movimentos, explorando diferentes superfícies, direções, níveis e planos 

-manipulativas: pegar e soltar, empurrar e puxar, lançar e rolar, apanhar e rebater, chutar, conduzir, quicar, deslocar-se conduzindo a bola com o 

pé ou com a mão (quicar), aplicar habilidades combinadas de forma simples e explorar os diferentes materiais, superfícies, direções, níveis e 

planos. 

-cognitivas: reconhecer e compreender orientações verbais e não-verbais, identificar visual e auditivamente estímulos externos, reproduzir 

elementos e movimentos combinados, reconhecer e reproduzir diferentes ritmos, localizar-se no tempo e no espaço delimitado, localizar no 

tempo e espaço objetos, seres e locais, recordar e reproduzir movimentos, criar movimentos por meio de diferentes estímulos (visuais e sonoros);  

Valorizar a importância das diferentes brincadeiras e jogos dentro do contexto histórico-cultural. 
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EF35EF02  Planejar e aplicar estratégias para participar de forma segura de brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana. 

EF35EF03  
Descrever por meio de diferentes linguagens as características das brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana. 

Discutir sobre a importância desse patrimônio histórico-cultural na preservação das diferentes culturas. 

EF35EF04 
Analisar e recriar, de forma individual e coletiva, a prática das brincadeiras e jogos, tematizados na escola, e vivenciá-los em outros momentos e 

espaços públicos disponíveis na comunidade. 

EF35EF05 

ESPORTES 

Esporte de campo e taco 

Esportes de rede e parede 

Esportes de invasão Esportes de 

marca 

Vivenciar, praticar e apreciar os esportes de marca, campo e taco, rede/parede e invasão.  

Aplicar e comparar, durante as vivências, os elementos comuns aos esportes referidos: 

marca: correr, saltar e lançar; campo e taco: rebater, lançar, correr, apanhar e receber; rede/parede: arremessar, lançar ou rebater, correr e 

deslocar-se em várias direções; invasão: transportar a bola (ou outro objeto), carregar, conduzir, driblar ou passar a uma meta ou setor da 

quadra/campo defendida pelos adversários, proteger o próprio alvo, meta ou setor do campo. 

Atuar, com protagonismo, na criação e aplicação de estratégias para a prática dos esportes, individual e coletivamente. 

EF35EF06 
Comparar jogo e esporte através de suas características e diferenciar esportes coletivos e individuais.  

Reconhecer na comunidade local as diferentes manifestações dos esportes (profissional, comunitário/lazer). 

EF35EF07 

GINÁSTICA Ginástica Geral 

Combinar e empregar, de forma coletiva, os diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias), com e sem 

materiais. 

Escolher e vivenciar coreografias com diferentes temas do cotidiano. 

EF35EF08 
Criar estratégias para resolver desafios na execução de elementos básicos de apresentações coletivas de ginástica geral. 

Avaliar as potencialidades e os limites do corpo durante a prática de elementos da ginástica adotando procedimentos de segurança. 

EF35EF09 

DANÇAS 

Danças do Brasil e do mundo 

Danças de matriz indígena e 

africana 

Experimentar e criar coreografias com movimentos combinados, utilizando ritmos das danças de matriz indígena e africana, nacionais e do 

mundo (por exemplo o axé, samba, reggae, street dance);  

Valorizar e respeitar os diferentes sentidos e significados das danças nacionais e mundiais, apreciando-as. 

EF35EF10 

Reproduzir e criar diferentes ritmos.  

Comparar a intensidade do ritmo do movimento e do ritmo da música, das danças populares conhecidas. 

Diferenciar movimentos (estrutura) de danças populares, nacionais e mundiais conhecidas (exemplo: samba, axé, reggae, street dance). 

EF35EF11 Criar e aplicar estratégias para a prática dos elementos que constituem as danças nacionais, do mundo e de matriz indígena e africana. 

EF35EF12 Compreender e respeitar as diferenças individuais, superando injustiças e preconceitos. 
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EF35EF13 

LUTAS 

Lutas do contexto comunitário 

e regional 

Lutas de matriz indígena e 

africana 

Reconhecer e praticar os movimentos característicos das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana (equilíbrio 

e desequilíbrio, esquivas e agarramentos). 

Experimentar e criar situações de equilíbrio, desequilíbrio e imobilizações, reconhecendo a importância da base de apoio. 

EF35EF14 
Utilizar a interação entre oponentes como elemento básico das lutas.  

Planejar e aplicar estratégias para a prática, respeitando o oponente e as normas de segurança. 

EF35EF15 
Aplicar o conceito de luta através de disputas corporais com movimentos de tração, equilíbrio, desequilíbrio, esquivas e agarramentos. 

Explicar as características que diferenciam lutas, brigas e demais práticas corporais. 

 

6º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF67EF01 

BRINCADEIRAS 

E JOGOS 

Jogos Eletrônicos 

Jogos Desenvolvimentistas 

Experimentar, fruir e reproduzir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos, vivenciando-os na forma de práticas corporais. 

Valorizar e respeitar os sentidos e significados atribuídos aos jogos eletrônicos, por diferentes grupos sociais e etários.  

EF67EF02 

Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas  

respectivas exigências corporais (capacidades e habilidades) colocadas por esses diferentes tipos de jogos. 

Experimentar, fruir, recriar e analisar brincadeiras e jogos desenvolvimentistas, utilizando de maneira geral as habilidades  

fundamentais de movimento (estabilizadoras, locomotoras e manipulativas ). 

Experimentar, fruir, recriar e analisar brincadeiras e jogos desenvolvimentistas, utilizando as habilidades cognitivas de  

tempo (sincronia, ritmo e sequência) e no espaço (consciência de corpo, espaço e direção), bem como a tomada de decisão. 

Reconhecer e respeitar a sua individualidade e as diferenças de desempenho dos colegas, agindo com raciocínio moral (ato de tomar decisões 

inteligentes sobre o que é certo e errado).  

Analisar e adotar comportamentos que facilitem a melhoria do autoconceito e a socialização positiva com os colegas de aula e no ambiente 

escolar. 

Sugerir e recriar, de forma individual e coletiva, a prática das brincadeiras e jogos, tematizados na escola, em outros momentos e espaços 

disponíveis da comunidade. 

EF67EF03 

ESPORTES 

Esportes de marca Esportes de 

precisão Esportes de invasão 

Esportes técnico 

combinatórios Esportes de 

rede/parede 

Praticar e apreciar os esportes de marca (por exemplo atletismo), precisão (por exemplo boliche), rede/parede (por exemplo voleibol), invasão 

(por exemplo basquete, rugby) e técnico-combinatórios (por exemplo ginástica rítmica e artística).  

Atuar com protagonismo na prática de esportes, priorizando o trabalho coletivo. 

EF67EF04 

Praticar e empregar as habilidades técnico-táticas básicas (locomotoras, manipulativas e estabilizadoras e posicionamentos na quadra/campo) dos 

esportes trabalhados. 

Reconhecer e respeitar as regras dos esportes trabalhados. 

EF67EF05 Observar a si mesmo e os outros e formular estratégias para solucionar os desafios técnicos (adequação dos movimentos específicos de cada 

esporte) e táticos (sistemas de jogo e funções). 



 

138 
 

 

Utilizar os elementos táticos na prática dos esportes coletivos trabalhados no sentido de: acertar o alvo, transportar a bola ao objetivo; jogo 

coletivo; reconhecer espaços; superar o adversário; oferecer-se como apoio (ataque/defesa) e orientar-se em relação a 

bola/adversários/companheiros. 

EF67EF06 
Identificar as transformações históricas na organização e na prática dos esportes em suas diferentes manifestações (contextos profissional e 

comunitário/lazer). 

EF67EF07 
Elencar esportes pouco praticados e adaptá-los para o contexto escolar e comunitário. 

Analisar e propor alternativas para a prática de esportes não disponíveis/acessíveis na comunidade. 

EF67EF08 

GINÁSTICA 
Ginástica de 

Condicionamento Físico 

Identificar e vivenciar os exercícios ginásticos que solicitem diferentes capacidades físicas como força, velocidade e resistência.  

Descrever sensações corporais provocadas pela prática de movimentos da ginástica. 

EF67EF09 
Construir coletivamente, procedimentos e normas de convívio para participação de todos nas práticas de ginástica/exercícios físicos com o 

objetivo de promover saúde. 

EF67EF10 
Diferenciar exercícios físicos de atividades físicas.  

Propor situações práticas para a realização de exercícios físicos dentro e fora da escola. 

EF67EF11 

DANÇAS Danças Urbanas 

Experimentar elementos das danças urbanas (ritmo, espaço e gestos) exemplos hip hop, free style, break dance. 

Criar coreografias e apreciar as criações dos colegas. 

EF67EF12 Planejar e utilizar estratégias para aprender e aprimorar os elementos constitutivos das danças urbanas. 

EF67EF13 
Reconhecer características estruturais das danças urbanas diferenciando-as de outras danças conhecidas. 

Valorizar e respeitar os significados atribuídos às danças urbanas pelos diferentes grupos sociais. 

EF67EF14 

LUTAS Lutas do Brasil 

Identificar características das modalidades de lutas típicas do Brasil e outras introduzidas ao longo dos anos (huka huka: indígena, base ajoelhada; 

marajoara: influência africana, derrubar o oponente de costas e dominar). 

Vivenciar habilidades motoras como segurar, agarrar, puxar, empurrar, necessárias para prática de diferentes lutas, reconhecendo as capacidades 

físicas de força e resistência. – Criar e respeitar as normas de segurança para as vivências das habilidades motoras características das lutas do 

Brasil. 

EF67EF15 
Formular e adequar as estratégias básicas das práticas de lutas do Brasil aos interesses e as possibilidades individuais e dos colegas que atuam 

como oponentes. 

EF67EF16 Identificar elementos próprios das lutas do Brasil: condutas, rituais, movimentos específicos, indumentária, materiais e instalações. 
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EF67EF17 

Discutir e debater sobre as influências e as diferenças na prática de lutas, de acordo com a origem dos praticantes e o ambiente onde são 

praticadas; 

Propor soluções para superar injustiças e preconceitos evidenciados na prática de lutas do Brasil. 

EF67EF18 

PRÁTICAS 

CORPORAIS DE 

AVENTURA 

Práticas corporais de aventura 

urbanas 

Vivenciar e reconhecer diferentes práticas corporais de aventura urbanas (skate, parkour, patins, patinete, escalada adaptada). 

Cuidar da própria segurança e integridade física, bem como as dos demais. 

EF67EF19 
Identificar e descrever possíveis riscos durante a realização de práticas corporais de aventura urbanas. 

Apontar estratégias para a superação de riscos durante a realização de práticas corporais de aventura urbanas. 

EF67EF20 Experienciar práticas corporais de aventura urbanas, respeitar o patrimônio público e utilizar estratégias para prática segura em diversos espaços.  

EF67EF21 

Identificar a origem das práticas corporais de aventura urbanas e as possibilidades de recriá-las. 

Reconhecer as características das práticas corporais de aventura urbanas e dos instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária e 

organização. 

 

 

7º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF67EF01 

JOGOS E 

BRINCADEIRAS 

Jogos Eletrônicos e 

Jogos 

desenvolvimentistas 

Experimentar, fruir e reproduzir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos, vivenciando-os na forma de práticas corporais.  

Valorizar e respeitar os sentidos e significados atribuídos aos jogos eletrônicos, por diferentes grupos sociais e etários.  

EF67EF02 

Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais 

(capacidades e habilidades) colocadas por esses diferentes tipos de jogos. 

Experimentar, fruir, recriar e analisar brincadeiras e jogos desenvolvimentistas, utilizando de maneira geral as habilidades fundamentais de movimento 

(estabilizadoras, locomotoras e manipulativas). 

Experimentar, fruir, recriar e analisar brincadeiras e jogos desenvolvimentistas, utilizando as habilidades cognitivas de tempo (sincronia, ritmo e 

sequência) e no espaço (consciência de corpo, espaço e direção), bem como a tomada de decisão. 

Reconhecer e respeitar a sua individualidade e as diferenças de desempenho dos colegas, agindo com raciocínio moral (ato de tomar decisões inteligentes 

sobre o que é certo e errado). 

Analisar e adotar comportamentos que facilitem a melhoria do autoconceito e a socialização positiva com os colegas de aula e no ambiente escolar. 

Sugerir e recriar, de forma individual e coletiva, a prática das brincadeiras e jogos, tematizados na escola, em outros momentos e espaços disponíveis da 

comunidade. 

EF67ERF03 ESPORTES 
Esportes de marca 

Esportes de precisão 

Esportes de invasão 

Praticar e apreciar os esportes de marca (por exemplo atletismo), precisão (por exemplo bocha, minigolfe, boliche), rede/parede (por exemplo voleibol, 

tênis, badminton), invasão (por exemplo basquete, handebol, futebol, futsal, rugby) e técnico-combinatórios (por exemplo ginástica rítmica e artística). 

Atuar com protagonismo na prática de esportes, priorizando o trabalho coletivo. 
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EF67EF04 

Esportes técnico-

combinatórios 

Esportes de 

rede/parede 

Empregar e aprimorar as habilidades técnico-táticas básicas (estabilizadoras, locomotoras, manipulativas e posicionamentos na quadra/campo) dos 

esportes trabalhados. 

Reconhecer e aplicar as regras dos esportes trabalhados. 

EF67EF05 

Observar a si mesmo e os outros, formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos (adequação dos movimentos específicos de cada 

esporte) e táticos (sistemas de jogo e funções). 

Planejar e utilizar os elementos táticos na prática dos esportes coletivos trabalhados no sentido de: acertar o alvo; transportar a bola ao objetivo; jogo 

coletivo; reconhecer espaços; superar o adversário; oferecer-se como apoio (ataque/defesa) e orientar-se em relação a bola/adversários/companheiros. 

EF67EF06 
Interpretar as transformações históricas na organização e na prática dos esportes em suas diferentes manifestações (contextos profissional e 

comunitário/lazer). 

EF67EF07 
Elencar esportes pouco praticados e adaptá-los para o contexto escolar e comunitário. 

Analisar e criar alternativas para a prática de esportes não disponíveis/acessíveis na comunidade. 

EF67EF08 

GINÁSTICA 

Ginástica de 

Condicionamento 

Físico 

Reconhecer na prática dos exercícios físicos as diferentes capacidades físicas como força, velocidade e resistência empregadas.  

Perceber as diferentes sensações corporais provocadas pela prática de movimentos da ginástica e identificar os benefícios desta prática. 

EF67EF09 
Construir coletivamente e respeitar os procedimentos e normas de convívio para participação de todos nas práticas de ginástica/exercícios físicos com o 

objetivo de promover saúde. 

EF67EF10 
Diferenciar exercícios físicos de atividades físicas. 

Propor e empregar situações práticas para a realização de exercícios físicos dentro e fora da escola. 

EF67EF11 

DANÇAS Danças Urbanas 

Recriar e vivenciar elementos das danças urbanas (como exemplos hip hop, free style, break dance), quanto ao ritmo, espaço e gestos. 

Criar coreografias e apreciar as criações dos colegas. 

EF67EF12 
Planejar e utilizar estratégias para aprimorar os elementos constitutivos das danças urbanas (como exemplos hip hop, free style, break dance), quanto ao 

ritmo, espaço e gestos. 

EF67EF13 
Reconhecer características estruturais das danças urbanas diferenciando-as de outras danças conhecidas. 

Valorizar e respeitar os significados atribuídos às danças urbanas pelos diferentes grupos sociais. 

EF67EF14 LUTAS Lutas do Brasil 

Reconhecer e vivenciar elementos das modalidades de lutas típicas do Brasil e outras introduzidas ao longo dos anos ( huka huka: indígena, base 

ajoelhada; marajoara: influência africana, derrubar o oponente de costas e dominar). 

 

Praticar habilidades motoras como segurar, agarrar, puxar, empurrar, necessárias para prática de diferentes lutas, reconhecendo as capacidades físicas de 

força, resistência. 

 

Criar e respeitar as normas de segurança para as vivências das habilidades motoras características das lutras do Brasil. 
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EF67EF15 
Formular e adequar as estratégias básicas das práticas de lutas do Brasil aos interesses e as possibilidades individuais e dos colegas que atuam como 

oponentes. 

EF67EF16 Reconhecer e descrever elementos próprios das lutas do Brasil: condutas, rituais, movimentos específicos, indumentária, materiais e instalações. 

EF67EF17 
Debater e opinar sobre as influências e as diferenças na prática de lutas, de acordo com a origem dos praticantes e o ambiente onde são praticadas. 

Analisar e propor soluções para superar injustiças e preconceitos evidenciados na prática de lutas do Brasil. 

EF67EF18 

PRÁTICAS 

CORPORAIS DE 

AVENTURA 

Práticas Corporais de 

Aventura Urbanas 

Praticar e apreciar diferentes práticas corporais de aventura urbanas (skate, parkour, patins, escalada adaptada, bike). 

 

Cuidar da própria segurança e integridade física, bem como as dos demais. 

EF67EF19 

Descrever e analisar riscos durante a realização de práticas corporais de aventura urbanas. 

 

Propor estratégias para a superação de riscos durante a realização de práticas corporais de aventura urbanas. 

EF67EF20 Experimentar práticas corporais de aventura urbanas, respeitar o patrimônio público e utilizar alternativas para prática segura em diversos espaços.  

EF67EF21 

Pesquisar e identificar a origem das práticas corporais de aventura urbanas e as possibilidades de recriá-las. 

 

Compreender as características dos instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária e organização das práticas corporais de aventura urbanas. 

 

 

8º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF89EF01 

ESPORTES 

 

 

 

 

Esportes de 

rede/parede Esportes 

de campo e taco 

Esportes de invasão 

Esportes de combate 

Esportes de marca 

 

 

Vivenciar e explorar os papéis de jogador, (participa e atua no jogo), árbitro (faz cumprir as regras), e técnico (orienta a Equipe ou atleta).  

Atuar com protagonismo na prática de esportes, priorizando o trabalho coletivo. 

EF89EF02 

Praticar e aprimorar as habilidades técnico-táticas nos esportes, respeitando a complexidade dos movimentos  

(do mais simples para o mais complexo). 

Aplicar as regras dos esportes trabalhados. 

EF89EF03 

Aplicar os fundamentos técnicos nas situações de jogo, utilizando estratégias para solucionar os desafios do esporte. 

Propor e utilizar os elementos táticos adequados na prática dos esportes coletivos trabalhados, considerando o aumento da  

complexidade para: acertar o alvo; transportar a bola ao objetivo; tirar vantagem tática do jogo; trabalho coletivo; reconhecer espaços;  

Superar o adversário; oferecer-se como apoio (ataque/defesa) e orientar-se em relação a bola/adversários/companheiros. 
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EF89EF04 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisar e apropriar-se dos elementos técnicos e táticos individuais (habilidades motoras, capacidades físicas, táticas individuais), combinações táticas 

de equipe, sistema de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas. 

Diferenciar as modalidades esportivas, com base nos critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e  

objetivos táticos da ação. 

EF89EF05 
Interpretar e debater as transformações históricas na organização e na prática dos esportes e sua influência na sociedade. 

Discutir sobre dopping, corrupção e violência relacionados ao esporte e a interferência da mídia.  

EF89EF06 Identificar locais disponíveis na comunidade para praticar esportes e demais práticas corporais no seu tempo livre. 

EF89EF07 

GINÁSTICA 

Ginástica de 

Condicionamento 

Físico Ginástica de 

Conscientização 

Corporal 

Experienciar sensações corporais durante a prática de movimentos da ginástica que solicitem força, resistência e flexibilidade. 

Reconhecer a importância de práticas de ginástica adequadas as características e necessidades individuais. 

EF89EF08 
Discutir as transformações nos padrões de beleza, desempenho e saúde ao longo do tempo. 

Diferenciar padrões de saúde e beleza divulgados pela mídia e aqueles propostos pela ciência como saudáveis. 

EF89EF09 
Avaliar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos para ampliação do rendimento ou potencialização das transformações 

corporais. 

EF89EF10 Empregar movimentos da ginástica de condicionamento físico e de consciência corporal, diferenciando as exigências de cada modalidade. 

EF89EF11 
Distinguir diferenças e semelhanças entre ginástica de conscientização corporal e de condicionamento físico. 

Explicar como a prática de cada manifestação de ginástica contribui para melhoria da qualidade de vida. 

EF89EF12 

DANÇAS 
Danças de Salão 

Danças urbanas 

Experimentar e praticar danças de salão populares respeitando as diferentes tradições culturais presentes na comunidade. 

EF89EF13 
Planejar estratégias para utilizar os elementos constitutivos das danças de salão (ritmo, espaço e gestos). 

Reconhecer características estruturais das danças de salão diferenciando-as de outras danças conhecidas. 

EF89EF14 
Refletir sobre os significados atribuídos às danças de salão pelos diferentes grupos sociais e discutir sobre estereótipos e preconceitos sobre as mesmas, 

buscando alternativas para superá-las; 

EF89EF15 
Analisar a partir das vivências, as características das danças de salão. 

Identificar as transformações históricas das danças de salão e os grupos de origem das mesmas. 

EF89EF16 LUTAS Lutas do Mundo 

Identificar e vivenciar elementos das diferentes lutas do contexto mundial: regras próprias, habilidades motoras (desequilibrar, agarrar, empurrar, 

imobilizar, segurar, puxar), capacidades físicas (força, resistência e velocidade) respeitando o modo correto de emprego das habilidades enquanto luta. 

Criar e respeitar as normas estabelecidas coletivamente sobre procedimentos de segurança em relação ao oponente. 
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EF89EF17 Resolver desafios quanto a elaboração de estratégias para experimentar as características de execução de elementos das lutas escolhidas. 

EF89EF18 
Identificar a origem das lutas conhecidas, as transformações e adaptações ocorridas de acordo com o espaço físico e social, preservando e valorizando 

os significados das lutas nas suas culturas de origem. 

EF89EF19 

PRÁTICAS 

CORPORAIS DE 

AVENTURA 

Práticas Corporais de 

Aventura na Natureza 

 

Práticas Corporais de 

Aventura Urbanas 

Vivenciar e analisar diferentes práticas corporais de aventura na natureza (tirolesa, slackline, arborismo) e urbanas (skate, parkour, patins, escalada 

adaptada, bike). 

Valorizar a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais. 

Respeitar o patrimônio natural e urbano para minimizar os impactos de degradação ambiental. 

EF89EF20 
Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança para superar os desafios na realização de práticas corporais de aventura na 

natureza e urbanas. 

EF89EF21 

Reconhecer e utilizar os equipamentos de segurança disponíveis, instrumentos, indumentária e organização das práticas corporais de aventura na 

natureza e urbanas. 

Pesquisar e compreender as características das práticas corporais de aventura e suas transformações históricas. 

 

9º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF89EF01 

ESPORTES 

Esportes de 

rede/parede 

Esportes de campo e 

taco 

Esportes de invasão 

Esportes de combate 

Esportes de marca 

Articular e praticar os papéis de jogador (participa e atua no jogo), árbitro (faz cumprir as regras) e técnico (orienta a equipe ou atleta).  

Atuar com protagonismo na prática de esportes, priorizando o trabalho coletivo. 

EF89EF02 

Praticar, apreciar e aperfeiçoar as habilidades técnico-táticas nos esportes, respeitando a complexidade dos movimentos (do mais simples para o mais 

complexo). 

Aplicar adequadamente as regras dos esportes trabalhados. 

EF89EF03 

Aplicar adequadamente os fundamentos técnicos nas situações de jogo e utilizar estratégias eficazes para solucionar os desafios do esporte. 

Utilizar os elementos táticos adequados na prática dos esportes coletivos trabalhados, considerando o aumento da complexidade para: acertar o alvo; 

transportar a bola ao objetivo; tirar vantagem tática do jogo; trabalho coletivo; reconhecer espaços; superar o adversário; oferecer-se como apoio 

(ataque/defesa) e orientar-se em relação a bola/adversários/companheiros. 

EF89EF04 

Debater e opinar sobre os elementos técnicos e táticos individuais (habilidades motoras, capacidades físicas, táticas individuais) combinações táticas de 

equipe, sistema de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas. 

Analisar criticamente as modalidades esportivas, com base nos critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e objetivos 

táticos da ação. 

EF89EF05 
Avaliar as transformações históricas na organização e na prática dos esportes e sua influência na sociedade. 

Discutir e opinar sobre dopping, corrupção e violência relacionados ao esporte e a interferência da mídia.  

EF89EF06 Verificar e escolher locais disponíveis na comunidade para praticar esportes e demais práticas corporais no seu tempo livre. 
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EF89EF07 

GINÁSTICA 

Ginástica de 

Condicionamento 

Físico Ginástica de 

Consciência Corporal 

Apreciar sensações corporais durante a prática de movimentos da ginástica que solicitem força, resistência e flexibilidade. 

Avaliar a importância de práticas de ginástica adequadas as características e necessidades individuais. 

EF89EF08 
Analisar as transformações nos padrões de beleza, desempenho e saúde ao longo do tempo. 

Comparar padrões de saúde e beleza divulgados pela mídia e aqueles propostos pela ciência como saudáveis. 

EF89EF09 
Avaliar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos para ampliação do rendimento ou potencialização das transformações 

corporais. 

EF89EF10 Praticar movimentos da ginástica de condicionamento físico e de consciência corporal, diferenciando as exigências de cada modalidade. 

EF89EF11 
Valorizar diferenças e semelhanças entre ginástica de conscientização corporal e de condicionamento físico. 

Esquematizar como a prática de cada manifestação de ginástica contribui para melhoria da qualidade de vida. 

EF89EF12 

DANÇAS 
Danças de Salão 

Danças urbanas 

Escolher e praticar danças de salão populares respeitando as diferentes tradições culturais presentes na comunidade. 

EF89EF13 
Utilizar estratégias para aprimorar a execução dos elementos constitutivos das danças de salão (ritmo, espaço e gestos). 

Comparar as características estruturais das danças de salão diferenciando-as de outras danças conhecidas. 

EF89EF14 
Refletir sobre os significados atribuídos às danças de salão pelos diferentes grupos sociais e discutir sobre estereótipos e preconceitos sobre as mesmas, 

buscando alternativas para superá-las. 

EF89EF15 

Apreciar, a partir das vivências, as características das danças de salão. 

 

Identificar as transformações históricas das danças de salão e os grupos de origem das mesmas. 

EF89EF16 

LUTAS Lutas do Mundo 

Reconhecer e aprimorar elementos das diferentes lutas do contexto mundial: regras próprias, habilidades motoras (desequilibrar, agarrar, empurrar, 

imobilizar, segurar, puxar), capacidades físicas (força, resistência e velocidade) respeitando o modo correto de emprego das habilidades enquanto luta. 

 

Criar e debater as normas estabelecidas coletivamente sobre procedimentos de segurança e respeito em relação ao oponente. 

EF89EF17 Planejar estratégias variadas para experimentar as características de execução de elementos das lutas escolhidas. 

EF89EF18 
Reconhecer e analisar a origem de lutas conhecidas, as transformações e adaptações ocorridas de acordo com o espaço físico e social, preservando e 

valorizando os significados das lutas nas suas culturas de origem. 

EF89EF19 

PRÁTICAS 

CORPORAIS DE 

AVENTURA 

Práticas Corporais de 

Aventura na Natureza 

 

Práticas Corporais de 

Aventura Urbanas 

Praticar e apreciar diferentes práticas corporais de aventura na natureza e urbanas. 

Valorizar a própria segurança e integridade física, bem como a dos demais. 

Respeitar o patrimônio natural e urbano para minimizar os impactos de degradação ambiental. 

EF89EF20 
Analisar riscos, selecionar estratégias e avaliar normas de segurança para superar os desafios na realização de práticas corporais de aventura na natureza 

e urbanas. 

EF89EF21 

Diferenciar as características (equipamentos de segurança, instrumentos, indumentária, organização) das práticas corporais de aventura na natureza e 

urbanas. 

 

Analisar as características das práticas corporais de aventura na natureza e urbanas e suas transformações históricas. 
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DIÁLOGOS CONTÍNUOS: 

PROMOVENDO A 

INTERCULTURALIDADE RELIGIOSA 

 

Marcos Roberto da Silva Alves47  

Maria Fatima Miot Santos48  

 

As religiões são caminhos 

diferentes convergindo para 

o mesmo ponto. Que 

importância faz se seguimos 

por caminhos diferentes 

desde que sejamos capazes 

de alcançar o mesmo 

objetivo? 

                                                           
47 Licenciado em História (UCS). Especialista em 

Metodologia da Cultura Religiosa (UCS) e em Educação 

Inclusiva (FCSM). Professor na Rede Municipal de 

Caxias do Sul. Professor e Assessor Pedagógico na 

 

(Mahatma Ghandi) 

 

 

 Se é possível chegar ao mesmo objetivo 

por caminhos diferentes, podemos considerar 

que as religiões possibilitam ao ser humano 

rotas pelas quais seguir. O século XXI, marcado 

por cenários de extremos, traz consigo uma 

busca constante pela humanidade/humanização. 

Ao longo da nossa breve história — em termos 

de existência, se compararmos com o tempo de 

nosso planeta e das espécies nele existentes — 

Secretaria Municipal da Educação (SMED) de Caxias do 

Sul. 
48 Licenciada Plena em História (UCS) e Especialista em 

Ação Interdisciplinar na Educação (Faculdades Portal). 

as religiões assumiram papel importante na 

formação integral do ser humano, como o sujeito 

que “se constitui enquanto ser de imanência 

(dimensão concreta, biológica) e de 

transcendência (dimensão subjetiva, 

simbólica).”49 e que é capaz de, ao perceber as 

diferenças (alteridades)50, estabelecer as 

distinções entre eu e outro; nós e eles. 

Para que chegássemos ao panorama 

contemporâneo, alguns caminhos foram 

trilhados. De acordo com o Fórum Nacional 

Permanente do Ensino Religioso (FONAPER, 

Professora e Assessora Pedagógica na Secretaria 

Municipal da Educação (SMED) de Caxias do Sul. 
49 Brasil, 2017, p. 436. Grifos originais. 
50 Idem. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
https://periodicos.ufsm.br/kinesis/article/view/8408
https://periodicos.ufsm.br/kinesis/article/view/8408
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2009), a periodização da legislação referente ao 

Ensino religioso, para fins didáticos, pode ser 

dividida em três fases, conforme o quadro a 

seguir: 

 

Período  Caráter  

1500 a 1800 O Ensino Religioso era desenvolvido como Ensino de Religião, como 

evangelização dos gentios e catequese para os negros. 

1800 a 1964 O Ensino Religioso estava submetido ao Estado, onde a burguesia toma o 

lugar da hierarquia religiosa. Nesse período houve constantes movimentos, 

por parte da Igreja Católica, em manter e/ou reatar o vínculo entre Estado e 

Igreja. 

Após 1964 -Nas décadas de 1970 a 1990 deu-se início um “processo pela construção de 

novos paradigmas de releitura  para o Ensino Religioso tendo como ponto 

de partida o pedagógico”(CARON, 1999).  Mesmo assim, ainda presente a 

modalidade religiosa confessional. Os professores lutavam, junto com a 

sociedade, por um novo cenário para a configuração do componente nas 

escolas. 

 

Quadro 1 — Características educacionais do componente Ensino Religioso 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Nesta trajetória, pode-se afirmar que as 

escolas se constituem como espaço livre para a 

prática e manifestação da diversidade, em que 

docentes e discentes, reciprocamente, construam 

relações a partir das quais o aluno possa abrir-se 

para o mundo saindo de uma visão reducionista 

e limítrofe (BORTOLETO, 2001). Atribui-se, 

portanto, à escola o papel de (re)construção do 

respeito à diversidade e pluralidade de 

manifestação das culturas, tradições religiosas e 

escolhas de vida de cada um, levando os sujeitos 

à consolidação de uma sociedade mais justa e 

igualitária. 

Na conquista pelo respeito à diversidade 

cultural e religiosa, nem sempre os rumos da 

história seguiram o caminho da paz, segundo 

Morin (2000, p.70): 

 

O século XX foi o da aliança entre 

duas barbáries: a primeira vem das 

profundezas dos tempos e traz 

guerras, massacre, deportação, 

fanatismo. A segunda, gélida, 

anônima, vem do âmago da 

racionalização, que só conhece o 

cálculo e ignora o indivíduo, seu 

corpo, seus sentimentos, sua alma, e 
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que multiplica o poderio da morte e 

da servidão técnico-industriais. 

 

Na constante luta da humanidade por 

inúmeras causas, os extremos e atrocidades 

cometidos por ela foram marcados por modelos 

econômicos que desconsideravam o ser humano, 

seus sentimentos e valores. A conquista de 

direitos individuais ou coletivos, nem sempre 

assegurou a certeza do bem-estar comum. 

 A tarefa de educar, portanto, dentro de 

sua complexidade, está inserida na sociedade 

mesmo antes da institucionalização das escolas. 

Educar no sentido amplo, ultrapassa o espaço 

constituído como escola, seja ela pública ou 

privada. Na trajetória da Educação Brasileira, 

coube, também, ao Ensino Religioso, o ato de 

educar, considerando as relações de 

interdependência, de consciência do indivíduo e 

sua interação com a sociedade, sem privilégio de 

nenhuma crença ou convicção, norteado por 

valores que privilegiem o conhecimento 

religioso, cultural e estético. 

Para Bortoleto (2001, p. 65): 

 
Em um mundo em que coexistem 

instituidamente o geral e o local, a 

tradição e a novidade, as 

perspectivas de longo prazo e o 

imediatismo, o macro e o micro, o 

coletivo e o individual, a competição 

exacerbada e a luta pela igualdade de 

oportunidades, é fundamental 

reafirmar que a tarefa de educar está 

revista de alta complexidade e se 

constitui de inúmeros quesitos, com 

abrangências que alcançam os 

modelos políticos e as concepções 

didático-pedagógicas. 

 

Diante disso, a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), institui o desafio de 

reconstrução dos currículos das redes de ensino. 

Nela, o Ensino Religioso é constituído como 

Área, de oferta obrigatória e matrícula 

facultativa, com natureza e finalidade 

pedagógica que se distancia da 

confessionalidade (BNCC, 2017, p. 433). 

O componente curricular tem como 

objeto o conhecimento religioso que é produzido 

pelos pressupostos das diferentes áreas do 

conhecimento científico das Ciências sobretudo, 

Humanas, Sociais e Religiosas. Sendo assim, a 

partir dos pressupostos éticos e científicos o 

ensino do componente como Área de 

Conhecimento pressupõe o diálogo contínuo, o 

acolhimento das diferentes identidades seguindo 

os princípios básicos da vida coletiva. 

Os objetivos deste componente 

curricular, em conformidade com as 

competências gerais estabelecidas no âmbito da 

BNCC (2017, p. 434), são: 

1. Proporcionar a aprendizagem 

dos conhecimentos religiosos, 

culturais e estéticos, a partir das 

manifestações religiosas percebidas 

na realidade dos educandos; 

2. Propiciar conhecimentos sobre 

o direito à liberdade de consciência 

e de crença, no constante propósito 

de promoção dos direitos humanos; 

3. Desenvolver competências e 

habilidades que contribuam para o 

diálogo entre perspectivas religiosas 

e seculares de vida, exercitando o 

respeito à liberdade de concepções e 

o pluralismo de ideias, de acordo 

com a Constituição Federal; 

4. Contribuir para que os 

educandos construam seus sentidos 

pessoais de vida a partir de valores, 

princípios éticos e da cidadania. 

Cabe ao educador da RME 

proporcionar situações de aprendizagem a partir 

das quais os estudantes alcancem tais objetivos. 
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Para tal a BNCC traz temáticas a serem 

desenvolvidas permeando toda a vida escolar 

dos alunos. Nessa construção, as competências e 

habilidades a serem consolidadas estão 

estruturadas em unidades temáticas. 

A unidade temática Identidades e 

Alteridades, prevê que 

os estudantes reconheçam, 

valorizem e acolham o caráter 

singular e diverso do ser humano, 

por meio da identificação e do 

respeito às semelhanças e diferenças 

entre o eu (subjetividade) e os outros 

(alteridades), da compreensão dos 

símbolos e significados e da relação 

entre imanência e transcendência. 

(BNCC, 2017, p. 436) 

Ao longo do Ensino Fundamental, essa 

temática visa aproximar imanência e 

transcendência, que correspondem às dimensões 

concreta e subjetiva, respectivamente. Tal 

construção não deve ficar limitada à semiótica 

da palavra, ou seja, à construção do signo, mas 

deve superá-lo. 

Na unidade temática Manifestações 

Religiosas, é abordado o conjunto de elementos: 

símbolos, ritos, espaços, territórios e lideranças. 

Caberá ao docente oportunizar vivências 

pedagógicas pelas quais o discente possa 

conhecer, valorizar, respeitar e compreender 

como ocorrem as relações, experiências e 

manifestações religiosas em diferentes esferas 

sociais. 

Na unidade temática Crenças religiosas 

e filosofias de vida o foco é a construção de 

aspectos estruturantes e compreensão dos 

conceitos de tradição, movimentos religiosos e 

filosofias de vida, permeando a compreensão de: 

mitos, ideia(s) de divindade(s), crenças e 

doutrinas religiosas, tradições orais e escritas, 

ideias de imortalidade, princípios e valores 

éticos, construídos historicamente pela 

humanidade. 

No âmbito escolar, Hoff (2005, p. 95) 

salienta que 

 

o constructo do diálogo inter-

religioso deve ser pensado no espaço 

de sala de aula e em outros espaços 

pedagógicos, onde a diversidade de 

etnias, culturas, tradições, 

expressões religiosas e modelos de 

pensamento estão presentes e se 

entrecruzam, se misturam e ao 

mesmo tempo se chocam através de 

um tensionamento dialógico. 

 

A partir da visão holística, segundo a 

qual o sujeito constitui-se como ser integral, o 

estudante precisa ser reconhecido e valorizado 

na sua individualidade. Para que atenda às 

necessidades desse ser, o planejamento do 

componente curricular Ensino Religioso precisa 

ter como diretriz principal as relações do “eu” e 

do “outro”, norteadas pela imanência, 

transcendência, alteridade e identidade. É 

indispensável o entendimento de que o 

conhecimento religioso, cultural e estético 

produz a ciência da religião que investiga os 

fenômenos e manifestações religiosas. Numa 

sociedade em que se respeite o pluralismo de 

ideias, a liberdade de concepções e de 

consciência e a crença nas diferentes culturas, é 

urgente a superação do preconceito, 

promovendo a tolerância, aceitação das 

diferenças e inclusão como forma de assegurar a 

manutenção dos direitos humanos. 



 

149 
 

 

O componente curricular Ensino 

Religioso está contemplado como segue:

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: ENSINO RELIGIOSO 

Palavras-chave EU/OUTRO/NÓS; IMANÊNCIA; TRANSCENDÊNCIA; ALTERIDADE; IDENTIDADE; CONHECIMENTO RELIGIOSO, CULTURAL E ESTÉTICO; CIÊNCIA DA RELIGIÃO; 

PLURALISMO, SOCIEDADE, ÉTICA, PROTAGONISMO. 

1º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF01ER01 

IDENTIDADES E 

ALTERIDADES 
O eu, o outro e o nós  

Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o outro e nós. 

EF01ER02 
Reconhecer que o seu nome e o das demais pessoas os identificam e os diferenciam. 

Conhecer sua história e de seus antepassados. 

EF01ER03 
Imanência e transcendência 

Reconhecer e respeitar as características físicas e subjetivas de cada um. 

EF01ER04 Valorizar a diversidade de formas de vida. 

EF01ER05  

 

MANIFESTAÇÕES 

RELIGIOSAS 

Sentimentos, lembranças, memórias e 

saberes 

Identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes de cada um. 

EF01ER06 

Identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam sentimentos, ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes 

espaços. 

 

 

2º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF02ER01 

IDENTIDADES E 

ALTERIDADES 

O eu, a família e o ambiente de 

convivência 

Reconhecer os diferentes espaços de convivência. 

EF02ER02 Identificar costumes, crenças e formas diversas de viver em variados ambientes de convivência. 

EF02ER03 
Memórias e símbolos 

Identificar as diferentes formas de registro das memórias pessoais, familiares e escolares (fotos, músicas, narrativas, 

álbuns...). 

EF02ER04 Identificar os símbolos presentes nos variados espaços de convivência. 

EF02ER05 Símbolos religiosos Identificar, distinguir e respeitar símbolos religiosos de distintas manifestações, tradições e instituições religiosas. 

EF02ER06 MANIFESTAÇÕES 

RELIGIOSAS 
Alimentos sagrados 

Exemplificar alimentos considerados sagrados por diferentes culturas, tradições e expressões religiosas. 

EF02ER07 Identificar significados atribuídos a alimentos em diferentes manifestações e tradições religiosas. 

 

 

3º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF03ER01 
IDENTIDADES E 

ALTERIDADES 
Espaços e territórios religiosos 

Observar, identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos de diferentes tradições e movimentos religiosos. 

EF03ER02 
Caracterizar os espaços e territórios religiosos como locais de realização das práticas celebrativas, respeitando símbolos e 

rituais de diversas culturas. 

EF03ER03 
MANIFESTAÇÕES 

RELIGIOSAS 
Práticas celebrativas 

Identificar e respeitar práticas celebrativas (cerimônias, orações, festividades, peregrinações, entre outras) de diferentes 

tradições religiosas. 
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EF03ER04 
Caracterizar as práticas celebrativas como parte integrante do conjunto das manifestações religiosas de diferentes culturas e 

sociedades. 

EF03ER05 
Indumentárias religiosas 

Reconhecer as indumentárias (roupas, acessórios, símbolos, pinturas corporais) utilizadas em diferentes manifestações e 

tradições religiosas. 

EF03ER06 Caracterizar as indumentárias como elementos integrantes das identidades religiosas. 

 

4º ANO UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF04ER01 

MANIFESTAÇÕES 

RELIGIOSAS 

Ritos religiosos 

Identificar ritos presentes no cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário. 

EF04ER02 Identificar ritos e suas funções em diferentes manifestações e tradições religiosas. 

EF04ER03 Caracterizar ritos de iniciação e de passagem em diversos grupos religiosos (nascimento, casamento e morte). 

EF04ER04 

Identificar as diversas formas de expressão da espiritualidade (orações, cultos, gestos, cantos, dança, meditação) nas diferentes 

tradições religiosas. 

EF04ER05 
Representações religiosas na arte 

Identificar representações religiosas em diferentes expressões artísticas (pinturas, arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, 

imagens), reconhecendo-as como parte da identidade de diferentes culturas e tradições religiosas. 

EF04ER06 CRENÇAS RELIGIOSAS E 

FILOSOFIAS DE VIDA 
Ideia(s) de divindade(s) 

Identificar nomes, significados e representações de divindades nos contextos familiar e comunitário. 

EF04ER07 Reconhecer e respeitar as ideias de divindades de diferentes manifestações e tradições religiosas. 

 

5º ANO UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF05ER01 

CRENÇAS RELIGIOSAS E 

FILOSOFIAS DE VIDA 

Narrativas religiosas 
Identificar e respeitar acontecimentos sagrados de diferentes culturas e tradições religiosas como recurso para preservar a 

memória. 

EF05ER02 

Mitos nas tradições religiosas 

Identificar mitos de criação em diferentes culturas e tradições religiosas. 

EF05ER03 
Reconhecer funções e mensagens religiosas contidas nos mitos de criação (concepções de mundo, natureza, ser humano, 

divindades, vida e morte). 

EF05ER04 

Ancestralidade e tradição oral 

Reconhecer a importância da tradição oral para preservar memórias e acontecimentos religiosos. 

EF05ER05 Identificar elementos da tradição oral nas culturas e religiosidades indígenas, afro-brasileiras, ciganas, entre outras. 

EF05ER06 Identificar o papel dos sábios e anciãos na comunicação e preservação da tradição oral. 

EF05ER07 Reconhecer, em textos orais, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver. 

 

 

6º ANO UNIDADES TEMÁTICAS 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF06ER01 

CRENÇAS RELIGIOSAS E 

FILOSOFIAS DE VIDA 

 

Tradição escrita: registro dos 

ensinamentos sagrados 

 

 

Reconhecer o papel da tradição escrita na preservação de memórias, acontecimentos e ensinamentos religiosos. 

EF06ER02 

Reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos (textos do Budismo, Cristianismo, Espiritismo, Hinduísmo, 

Islamismo, Judaísmo, entre outros)  

Identificar a diversidade de textos sagrados como livros, pinturas, imagens, vitrais, esculturas, quadros, construções 

arquitetônicas e outras linguagens. 

EF06ER03 

Ensinamentos da tradição escrita 

Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver. 

EF06ER04 Reconhecer que os textos escritos são utilizados pelas tradições religiosas de maneiras diversas. 

EF06ER05 
Discutir como o estudo e a interpretação dos textos religiosos influenciam os adeptos a vivenciarem os ensinamentos das 

tradições religiosas. 
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EF06ER06 
Símbolos, ritos e mitos religiosos 

Reconhecer a importância dos mitos, ritos, símbolos e textos na estruturação das diferentes crenças, tradições e movimentos 

religiosos. 

EF06ER07 Exemplificar a relação entre mito, rito e símbolo nas práticas celebrativas de diferentes tradições religiosas. 

    

 

7º ANO UNIDADES TEMÁTICAS 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF07ER01 

MANIFESTAÇÕES 

RELIGIOSAS 

Místicas e espiritualidades 

Reconhecer e respeitar as práticas de comunicação com as divindades em distintas manifestações e tradições religiosas. 

EF07ER02 
Identificar práticas de espiritualidade utilizadas pelas pessoas em determinadas situações (acidentes, doenças, fenômenos 

climáticos).  

EF07ER03 

Lideranças religiosas 

Reconhecer os papéis atribuídos às lideranças de diferentes tradições religiosas. 

EF07ER04 Exemplificar líderes religiosos que se destacaram por suas contribuições à sociedade. 

EF07ER05 Discutir estratégias que promovam a convivência ética e respeitosa entre as religiões. 

EF07ER06 
CRENÇAS RELIGIOSAS E 

FILOSOFIAS DE VIDA 

Princípios éticos e valores 

religiosos 

Identificar princípios éticos em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida, discutindo como podem influenciar 

condutas pessoais e práticas sociais. 

EF07ER07 

Liderança e direitos humanos 

Identificar e discutir o papel das lideranças religiosas e seculares na defesa e promoção dos direitos humanos. 

EF07ER08 

Reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou convicção, questionando concepções e práticas sociais que a 

violam. 

Conhecer os aspectos legais referentes à liberdade religiosa. 

 

8º ANO UNIDADES TEMÁTICAS 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF08ER01 

CRENÇAS RELIGIOSAS E 

FILOSOFIAS DE VIDA 

Crenças, convicções e atitudes 

Discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes pessoais e coletivas. 

Diferenciar religião de religiosidade.  

EF08ER02 

Analisar filosofias de vida, manifestações e tradições religiosas destacando seus princípios éticos.  

Identificar as festas religiosas como elemento de confraternização e fortalecimento da identidade cultural na sociedade, 

destacando as manifestações locais das diferentes matrizes religiosas. 

EF08ER03 Doutrinas religiosas 
Analisar doutrinas das diferentes tradições religiosas e suas concepções de mundo, vida e morte.  

Conhecer a existência dos diferentes calendários nas tradições religiosas. 

EF08ER04 

Crenças, filosofias de vida e 

esfera pública 

Discutir como filosofias de vida, tradições e instituições religiosas podem influenciar diferentes campos da esfera pública 

(política, saúde, educação, economia). 

EF08ER05 Debater sobre as possibilidades e os limites da interferência das tradições religiosas na esfera pública. 

EF08ER06 
Analisar práticas, projetos e políticas públicas que contribuem para a promoção da liberdade de pensamento, crenças e 

convicções. 

EF08ER07 
Tradições religiosas, mídias e 

tecnologias 
Analisar as formas de uso das mídias e tecnologias pelas diferentes denominações religiosas. 

 

9º ANO UNIDADES TEMÁTICAS 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF09ER01 
CRENÇAS RELIGIOSAS E 

FILOSOFIAS DE VIDA 

Imanência e transcendência 
Analisar princípios e orientações para o cuidado da vida e nas diversas tradições religiosas e filosofias de vida. 

EF09ER02 Discutir as diferentes expressões de valorização e de desrespeito à vida, por meio da análise de matérias nas diferentes mídias. 

EF09ER03 Vida e morte Identificar sentidos do viver e do morrer em diferentes tradições religiosas, através do estudo de mitos fundantes. 
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EF09ER04 
Identificar concepções de vida e morte em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida, por meio da análise de diferentes 

ritos fúnebres. 

EF09ER05 
Analisar as diferentes ideias de imortalidade elaboradas pelas tradições religiosas (ancestralidade, reencarnação, transmigração e 

ressurreição). 

EF09ER06 

Princípios e valores éticos 

Reconhecer a coexistência como uma atitude ética de respeito à vida e à dignidade humana. 

EF09ER07 Identificar princípios éticos (familiares, religiosos e culturais) que possam alicerçar a construção de projetos de vida. 

EF09ER08 Construir projetos de vida assentados em princípios e valores éticos. 
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GEOGRAFIA: MÚLTIPLOS OLHARES

 

Adriana Des Essarts Trinidad51 

Ruimar Romanini52 

 

Terra! Terra! 

Por mais distante 

O errante navegante 

Quem jamais te esqueceria? 

 

(Caetano Veloso) 

 

Vivemos mergulhados em uma 

desordem aparente, uma imediata reorganização 

de todas as ordens vem ocorrendo, como 

resultado do processo de globalização. Neste 

contexto, precisamos encontrar novas 

estratégias pedagógicas para interagir com o 

conhecimento, contemplando metodologias e 

formas de realimentar o saber geográfico, ainda 

muito preso e rotulado pelo modelo tradicional. 

A Geografia descritiva dos grandes 

navegadores, que serviu como instrumento de 

poder por muito tempo, investia na 

                                                           
51 Mestre em Geografia: Análise Territorial no Programa 

de Pós-graduação em Geografia (UFRGS). Professora da 

memorização dos nomes de países, capitais e 

acidentes geográficos, além de ser conhecida 

como conhecimento enciclopédico, sendo 

utilizada pelos professores ainda no século 

passado. Já a Geografia dos Estados Maiores, 

que possuía um domínio do espaço físico, 

recheado de relações de poder e ligado ao 

domínio dos territórios, percorre ainda os 

tempos atuais. 

O conhecimento da geografia 

proporcionou para as primeiras civilizações da 

antiguidade, a possibilidade de expansão do seu 

território, através das técnicas de orientação, da 

compreensão do universo, melhoramentos das 

práticas agrícolas, com a indicação de épocas, 

climas e solos ideais para um melhor cultivo, 

também da evolução e organização social, 

dentre tantos outros benefícios com que o acesso 

aos saberes da área pode contribuir para a 

sociedade. 

Universidade de Caxias do Sul (UCS). 
52, Especialista em Metodologia de Ensino de Geografia. 

A geografia pode ser definida como a 

ciência que estuda o espaço geográfico. 

Notamos que desde os primórdios o estudo do 

espaço ocorre a partir da observação e descrição, 

habilidades mais utilizadas nos estudos de 

Alexander Von Humboldt, um precursor da 

ciência geográfica. Humboldt, através de suas 

viagens exploratórias, produziu diversas obras 

com base nas descrições do espaço. 

 A associação da observação e descrição 

é fundamental para refletir, levantar hipóteses e 

suposições para que possamos descrever e, 

posteriormente, propor soluções para os 

problemas encontrados. Isso não se aplica 

apenas às descrições de relevo, vegetação, clima 

e hidrografia, como Humboldt fez, mas também 

em toda a relação homem/meio, sua 

interferência e impactos ambientais e sociais. 

Percebemos que o processo de observar e 

descrever exige do estudante diversas outras 

Licenciado em Geografia pela Universidade de Caxias do 

Sul (UCS). Professor da Rede Municipal de Educação de 

Caxias do Sul. 
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habilidades, pois uma paisagem, por exemplo, 

para ser descrita, precisa ser, além de observada, 

analisada, interpretada, relacionada com as 

vivências e associada com os processos naturais 

e antrópicos. 

O desafio contemporâneo do ensino da 

geografia é uma batalha a ser vencida, pois a 

contradição está instalada, mantendo o jogo 

global: antes tudo era mais absoluto; agora, os 

entrelaçamentos, os emaranhados espaciais, 

exigem uma compreensão que pressupõe o 

entendimento das formas que compõem o 

espaço. 

As reconstruções de novos territórios e 

modos de vida permeiam os campos mais sutis 

e subjetivos da vida humana, incluindo novas 

perspectivas políticas, econômicas, ambientais e 

culturais, muitas vezes difíceis de serem 

mensuradas. A instabilidade gerada por esses 

movimentos exige o pensar em metodologias 

que sustentem esta realidade, percebendo sua 

aplicabilidade na sociedade. Para tanto, 

partimos da definição que Santos (2000) 

apresenta de Território, afirmando que  

 

não é apenas o resultado da 

superposição de um conjunto de 

sistemas naturais e um conjunto de 

sistemas de coisas criadas pelo 

homem. O território é o chão e mais 

a população, isto é, uma identidade, 

o fato e o sentimento de pertencer 

àquilo que nos pertence. O território 

é a base do trabalho, da residência, 

das trocas materiais e espirituais e da 

vida, sobre os quais ele flui (2000, p. 

84). 

Neste contexto, podemos ainda pensar o 

território como 

um campo de forças, uma teia ou 

rede de relações sociais que, à par de 

sua complexidade interna, define, ao 

mesmo tempo, um limite, uma 

alteridade: a diferença entre nós (o 

grupo, os membros da coletividade 

ou comunidade, os insiders) e os 

outros (os de fora, os estranhos, os 

outsiders) (SOUZA, 1995, p. 85). 

 

As significações das formas espaciais e a 

descoberta das tramas é a essência do ensino-

aprendizagem na área da Geografia. Vence a 

batalha do conhecimento quem compreende e 

aceita as descontinuidades, abarca as rupturas da 

contemporaneidade e consegue aplicar os 

conceitos geográficos na leitura da vida. 

Na Geografia, referimo-nos à produção 

de seu conhecimento e à aplicabilidade dos seus 

conceitos, principalmente às estratégias 

didático-pedagógicas utilizadas. Pensar na 

Geografia Clássica faz com que imaginemos 

vários professores no vagão de um trem, 

sentados com seus estudantes e permanecendo 

durante toda viagem no mesmo lugar, tentando 

visualizar o que se apresenta além das janelas. E 

solicitava a professora: observem a encantadora 

paisagem, anotem e façam uma bela descrição. 

A velocidade não era do trem-bala, mas a 

paisagem era difícil de ser apreendida pelo 

movimento da máquina. 

Por muito tempo, a Geografia 

comportou-se desta maneira, sendo descritiva e 

com apenas um ângulo de visão. Precisamos de 

múltiplos olhares sob o novo espaço-tempo. Não 

podemos esquecer, como educadores, que 

existem outros componentes que foram 
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incluídos na paisagem e que fogem totalmente 

de um modelo de ensino tradicional, sendo 

preciso amenizar as cicatrizes desta abordagem. 

A Letra de música de Pedro Abrunhosa (2013) 

Quem me leva os meus fantasmas nos convida a 

pensar, sobre os acontecimentos da existência 

humana, instigando-nos a ir além das aparências 

e das metáforas espaciais, tecendo uma reflexão 

mais profunda: 

 

Aquele era o tempo em que as mãos se 

fechavam 

E nas noites brilhantes as palavras 

voavam 

E eu via que o céu me nascia dos dedos 

E a Ursa Maior eram ferros acesos 

Marinheiros perdidos em portos 

distantes 

Em bares escondidos em sonhos 

gigantes 

E a cidade vazia da cor do asfalto 

E alguém me pedia que cantasse mais 

alto 

Quem me leva os meus fantasmas 

Quem me salva desta espada 

Quem me diz onde é a estrada 

Quem me leva os meus fantasmas 

Quem me leva os meus fantasmas 

Quem me salva desta espada 

E me diz onde é a estrada 

Aquele era o tempo em que as sombras 

se abriam 

Em que homens negavam o que outros 

erguiam 

Eu bebia da vida em goles pequenos 

Tropeçava no riso abraçava venenos 

De costas voltadas não se vê o futuro 

Nem o rumo da bala nem a falha no 

muro 

E alguém me gritava com voz de 

profeta 

Que o caminho se faz entre o alvo e a 

seta 

De que serve ter o mapa se o fim está 

traçado 

De que serve a terra à vista se o barco 

está parado 

De que serve ter a chave se a porta está 

aberta 

De que servem as palavras se a casa 

está deserta 

 

Nessa viagem, as modernas concepções 

da ciência geográfica vêm ao encontro da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e impõem 

inovar e determinar as novas competências, 

habilidades, estratégias pedagógicas e os 

conhecimentos essenciais  para educação básica, 

para o Referencial Curricular Municipal de 

Caxias do Sul. 

É importante salientar que o ensino da 

Geografia incluirá as principais categorias de 

análise (lugar-território-espaço), mas, de forma 

alguma, os conceitos apresentados ficarão 

engessados, pelo contrário, deverão agir de 

forma interdisciplinar. O que implica abordar os 

princípios impostos pela imprevisibilidade 

global que desafiam o educador, transcendendo 
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o espaço absoluto, adentrando às relações mais 

simbólicas e míticas da cotidianidade e 

explorando, assim, as consequências sobre o 

espaço-tempo e as categorias fundamentais da 

Geografia e de outras Áreas. 

Para Rego (2000, p. 8): 

 

O conhecimento geográfico 

produzido na escola pode ser o 

explicitamento do diálogo entre a 

interioridade dos indivíduos e a 

exterioridade das condições do 

espaço geográfico que os condiciona 

– sendo esse diálogo mediado pelas 

dinâmicas intersubjetivas 

estabelecidas na relação 

educacional, intersubjetividades que 

podem chegar a acordos referentes 

não somente ao como compreender, 

mas também, em alguma medida, ao 

como transformar a realidade 

cotidianamente vivida. 

 

O professor possui condições de ampliar 

seu campo de visão sobre o mundo 

contemporâneo, enxergando melhor a 

flexibilidade e multiplicidade do uso dos saberes 

geográficos, enriquecendo sua análise sobre as 

consequências da globalização e suas tendências 

multiterritoriais. 

Pensar no ensino de geografia e na sua 

caminhada ao longo dos tempos, permite traçar 

uma comparação com alguns argumentos 

apresentados pelo sociólogo Boaventura de 

Souza Santos, quando descreve sobre as linhas 

cartográficas “abissais” que limitaram e 

serviram de fronteira na era colonial entre o 

Velho e o Novo Mundo, e que permanecem 

enraizadas ainda de forma estrutural no 

pensamento moderno ocidental. Em suas 

palavras: 

 

O pensamento moderno ocidental é 

um pensamento abissal. Consiste 

num sistema de distinções visíveis e 

invisíveis, sendo que as invisíveis 

fundamentam as visíveis. As 

distinções invisíveis são 

estabelecidas através de linhas 

radicais que dividem a realidade 

social em dois universos distintos: o 

universo deste lado da linha e o 

universo do outro lado da linha 

(SANTOS, 2007, p. 71). 

Isto lembra, ao ensino tradicional, de que 

modo foi forjada uma visão de dominadores e 

dominados, instalando-se uma ideia de 

desigualdade e subestimação em todas as ordens 

– tanto política quanto cultural – e, 

consequentemente, promovendo a fragilidade 

intelectual. Podemos valorizar um ensino de 

geografia em que a mobilidade, a 

desfragmentação, a instantaneidade da vida nos 

impõem, como educadores, a necessidade de 

repensar nossa forma de promover o 

conhecimento, já que 

 
vivemos um tempo de mudanças. 

Em muitos casos, a sucessão 

alucinante dos eventos não deixa 

falar de mudanças apenas, mas 

apenas de vertigem. O sujeito no 

lugar estava submetido a uma 

convivência longa e repetitiva com 

os mesmos objetos, os mesmos 

trajetos as mesmas imagens, de cuja 

construção participava: uma 

familiaridade que era fruto de uma 

história própria da sociedade local e 

do lugar, onde cada indivíduo era 

ativo. Hoje, a mobilidade se 

sobrepõe ao repouso. A circulação é 

mais criadora que a produção. Os 

homens mudam de lugar, como 

turistas ou como imigrantes. Mas 

também os produtos, as 

mercadorias, as imagens, as ideias. 

Tudo voa. (SANTOS & MENESES, 

1999, p. 262). 

Tudo que era fixo e estável entra em 

conflito direto com a incerteza, gerando 
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diretamente a instabilidade e múltiplas escalas 

de análise do espaço, por isso a necessidade de, 

nestes tempos de efemeridades, fazer rupturas e 

construir novas formas de apreender e utilizar a 

geografia. 

Instalam-se imediatamente, nesta lógica 

pós-moderna, espaços extremamente luminosos 

e outros muito pálidos, ressaltando as 

necessárias desigualdades e contrastes para o 

funcionamento das engrenagens da ordem 

capitalista, no campo social, econômico, político 

e ambiental. 

Todo este cenário, permite uma reflexão 

em relação às categorias de análise da ciência da 

geografia: tempo, espaço, natureza e sociedade. 

Tudo se transfigura, se hibridiza.  Surgem redes, 

conexões de todas as ordens, um verdadeiro 

descompasso estético e multiplamente 

performático, recriando novas materializações 

espaciais, resultando em novas possibilidades de 

leituras dos lugares, dos territórios e das 

paisagens. 

Como educadores, referenda Edgar 

Morin, precisamos permear entre o mundo das 

incertezas e certezas. Somente assim 

construiremos uma verdadeira aprendizagem do 

espaço geográfico possibilitando ao sujeito 

compreender seu espaço de vida. 

As escalas de análise do território, dos 

lugares, cada vez mais necessitam de novas 

metodologias permitindo aos indivíduos 

acompanharem este processo difuso onde a 

história da sociedade se dá. O desafio está 

lançado, cabe ter sensibilidade para a apreensão 

dos fenômenos materializados no espaço. 

Educar o pensamento cartográfico desde 

os anos iniciais da educação básica significa 

aproximar o estudante do seu próprio mundo, 

“criar condições para que a criança leia o espaço 

vivido” (CASTELAR, 2000, p. 30). Tal objeto 

do conhecimento não se constitui como um 

saber realmente vivido como por exemplo, saber 

que a Terra gira em torno do Sol e de si mesma 

não terá nenhum sentido se o estudante não 

compreender que os movimentos de rotação e 

translação são os responsáveis pelo dia e noite e 

pelas quatro estações do ano. Quais os motivos 

que fazem as estações terem características 

diferentes umas das outras? Que influências na 

vida do estudante esses movimentos acarretam? 

Questionamentos deste tipo podem auxiliar os 

estudantes a compreender que um movimento 

tão amplo em um planeta tão grande tem 

reflexos diretos no seu dia. 

 

Não se espera que uma criança [...] 

possa compreender toda a 

complexidade das relações do 

mundo com o seu lugar de convívio 

e vice-versa. No entanto, privá-las 

de estabelecer hipóteses, observar, 

descrever, representar e construir 

suas explicações é uma prática que 

não condiz mais com o mundo atual 

e uma Educação voltada para a 

cidadania. (STRAFORINI, 2004, p. 

56-57) 

 

A formação de estudantes críticos, 

conscientes de seu papel social, não é apenas 

mais uma necessidade, é, sim, um compromisso 

da escola. É fundamental que os sujeitos 

estabeleçam relações para além da sala de aula, 

transformando as informações em 
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conhecimentos realmente significativos. 

Conhecimentos que englobam e mostram o 

quanto a geografia está presente no dia a dia. 

Dessa forma, o componente curricular 

Geografia é sistematizado conforme quadro a 

seguir.

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS — COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

Palavras-chave: EU/OUTRO/NÓS; TEMPO/ESPAÇO; FORMAÇÃO ÉTICA, PROTAGONISMO, RESPEITO AO AMBIENTE, ESPAÇO BIOGRÁFICO, TERRITÓRIO, CIDADANIA, INTERAÇÃO 

SOCIEDADE/NATUREZA, QUALIDADE DE VIDA, CARTOGRAFIA. 

1º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF01GE01 

O SUJEITO E SEU 

LUGAR NO MUNDO 

O modo de vida das crianças 

em diferentes lugares 

Descrever características observadas de seus lugares de vivência (moradia, escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses 

lugares, expondo oralmente  

os elementos encontrados neste percurso.  

EF01GE02 Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares. 

EF01GE03 Situações de convívio em 

diferentes lugares  

Identificar a noção de Ponto de Referência através da percepção das características dos lugares presente em seu percurso, representando 

cartograficamente o itinerário do caminho casa x escola x casa. 

Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do espaço e público (praças, parques) para o lazer e diferentes manifestações. 

EF01GE04 Discutir e elaborar, coletivamente regras de convívio em diferentes espaços ( sala de aula, escola, etc.). 

EF01GE05 
CONEXÕES E 

ESCALAS 

Ciclos naturais e a vida 

cotidiana 

Observar e descrever elementos do tempo atmosférico e do clima do lugar de vivência ( dia e noite, variação de temperatura e umidade 

etc.), ritmos naturais (ontem, hoje e amanhã )em diferentes escalas espaciais e temporais, comparando a sua realidade com outras. 

EF01GE06 
MUNDO DO 

TRABALHO 

Diferentes tipos de trabalho 

existentes no seu dia a dia 

Descrever e comparar diferentes tipos moradia ou objetos de uso cotidiano (brinquedos, roupas, mobiliários), considerando técnicas e 

materiais utilizados em sua produção. 

EF01GE07 
Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia e da sua comunidade, percebendo a importância para o sustento da 

família. 

EF01GE08 FORMAS DE 

REPRESENTAÇÃO E 

PENSAMENTO 

ESPACIAL 

Pontos de referência 

Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos literários, histórias inventadas e brincadeiras. 

EF01GE09 
Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de vivência considerando referenciais espaciais (frente e atrás, 

esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo como referência. 

EF01GE10 NATUREZA, 

AMBIENTES E 

QUALIDADE DE VIDA 

Condições de vida nos 

lugares de vivência 

Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas aos ritmos da natureza (chuva, vento, calor etc.). 

EF01GE11 
Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua comunidade ao longo do ano, decorrentes da variação de temperatura e 

umidade no ambiente. 

 

2º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF02GE01 Descrever a história das migrações no bairro ou comunidade em que vive. 
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EF02GE02 

O SUJEITO E SEU 

LUGAR NO MUNDO 

Convivência e interações entre 

pessoas na comunidade  

Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro ou comunidade em que vive, reconhecendo a importância 

do respeito às diferenças. 

EF02GE03 
Riscos e cuidados nos meios de 

transporte e de comunicação 

Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu papel na conexão entre lugares, e discutir os riscos para a 

vida e para o ambiente e seu uso responsável. 

Identificar os principais meios de transportes e suas vias de circulação, reconhecendo a importância para o deslocamento das pessoas. 

Perceber as linguagens visuais como forma de comunicação e seu uso no cotidiano 

EF02GE04 
CONEXÕES E 

ESCALAS 

Experiências da comunidade no 

tempo e no espaço 
Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes lugares. 

EF02GE05 Mudanças e permanências Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos. 

EF02GE06 

MUNDO DO 

TRABALHO 

Tipos de trabalho em lugares e 

tempos diferentes 

Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais (horário escolar, comercial, sono etc.). 

EF02GE07 

Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de diferentes lugares, identificando os impactos ambientais. 

Conhecer e valorizar os profissionais e as atividades de trabalho do lugar onde vivem.  

Reconhecer que as pessoas se dedicam a diversas atividades no dia a dia. 

EF02GE08 
FORMAS DE 

REPRESENTAÇÃO E 

PENSAMENTO 

ESPACIAL 

Localização, orientação e 

representação espacial 

Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, mapas mentais, maquetes) para representar componentes da 

paisagem dos lugares de vivência. 

EF02GE09 Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em imagens aéreas e mapas (visão vertical) e fotografias (visão oblíqua). 

EF02GE10 
Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais espaciais, como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e 

embaixo, dentro e fora) por meio de representações espaciais da sala de aula e da escola. 

EF02GE11 

NATUREZA, 

AMBIENTES E 

QUALIDADE DE VIDA 

Os usos dos recursos naturais: 

solo e água no campo e na 

cidade 

Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando seus diferentes usos (plantação e extração de materiais, entre 

outras possibilidades) e os impactos desses usos no cotidiano da cidade e do campo. 

 

3º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF03GE01 

O SUJEITO E SEU 

LUGAR NO MUNDO 

A cidade e o campo: 

aproximações e diferenças 

Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo (zona urbana e 

zona rural). 

EF03GE02 Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes origens. 

EF03GE03 
Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais em distintos lugares. ( construções, moradias, meios de 

transportes, modo de viver). 
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EF03GE04 
CONEXÕES E 

ESCALAS 

Paisagens naturais e antrópicas 

em transformação 

Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus 

lugares de vivência, comparando-os a outros lugares. 

Compreender conceito de paisagem, identificando elementos que a constitui. 

EF03GE05 

MUNDO DO 

TRABALHO 

 

 

Matéria-prima e indústria 

Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza, comparando as atividades de trabalho em 

diferentes lugares. 

Reconhecer os tipos de trabalhos que predominam nas cidades(comércio, indústria e prestações de serviços) e no campo 

(agricultura, pecuária e extrativismo), compreendendo o seu significado. 

EF03GE06 FORMAS DE 

REPRESENTAÇÃO E 

PENSAMENTO 

ESPACIAL 

Representações cartográficas 

Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de representação cartográfica. 

EF03GE07 Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de representações em diferentes escalas cartográficas. 

EF03GE08 

NATUREZA, 

AMBIENTES E 

QUALIDADE DE VIDA 

Produção, circulação e 

consumo 

Relacionar  a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados pelo consumo excessivo e construir propostas para o 

consumo consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reúso e reciclagem/ descarte de materiais consumidos em casa, 

na escola e/ou no entorno.  

EF03GE09 

Impactos das atividades 

humanas 

Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água em atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de 

plantas etc.), e discutir os problemas ambientais provocados por esses usos. 

EF03GE10 
Identificar os cuidados necessários para utilização da água na agricultura e na geração de energia de modo a garantir a manutenção do 

provimento de água potável. 

EF03GE11 
Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente físico natural, assim como os riscos provenientes do 

uso de ferramentas e máquinas. 

 

4º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF04GE01 

O SUJEITO E SEU 

LUGAR NO MUNDO 

Território e diversidade cultural 

Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e/ou da comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, 

afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o que é próprio em cada uma delas 

e sua contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira. 

EF04GE02 Processos migratórios no Brasil Descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. 

EF04GE03 
Instâncias do poder público e 

canais de participação social 

Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal e canais de participação social na gestão do Município, incluindo a 

Câmara de Vereadores e Conselhos Municipais. 

EF04GE04 
CONEXÕES E 

ESCALAS 
Relação campo e cidade 

Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade, considerando fluxos econômicos, de informações, de 

ideias e de pessoas. 
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EF04GE05 
Unidades político-administrativas 

do Brasil 

Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município, Unidade da Federação e grande região), suas 

fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência. 

 

EF04GE06 Territórios étnico culturais 
Identificar e descrever territórios étnico culturais existentes no Brasil, tais como terras indígenas e de comunidades remanescentes de 

quilombos, reconhecendo a legitimidade da demarcação desses territórios. 

EF04GE07 
MUNDO DO 

TRABALHO 

Trabalho no campo e na cidade 

Comparar as características do trabalho no campo e na cidade. 

Compreender que o trabalho humano transforma os recursos naturais, desenvolvendo o espírito de preservação e cuidados com o meio 

ambiente. 

EF04GE08 Produção, circulação e consumo Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias-primas), circulação e consumo de diferentes produtos. 

EF04GE09 
FORMAS DE 

REPRESENTAÇÃO E 

PENSAMENTO 

ESPACIAL 

 

Sistema de orientação 

Utilizar as direções cardeais (Rosa dos Ventos) na localização de componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e urbanas, bem 

como outras formas de localização o espaço (bússola, GPS, estrelas – Cruzeiro do Sul).  

EF04GE10 
Elementos constitutivos dos 

mapas 

Comparar tipos variados de mapas,(físico, político, histórico, planta, globo, fotografia aérea etc.) identificando suas características, 

elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças ( título, legenda, escala e fonte). 

EF04GE11 

NATUREZA, 

AMBIENTES E 

QUALIDADE DE 

VIDA 

Conservação e degradação da 

natureza 

Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem 

como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. 

 

 

5º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF05GE01 

O SUJEITO E SEU 

LUGAR NO MUNDO 

Dinâmica populacional 
Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação em que vive, estabelecendo relações entre migrações e 

condições de infraestrutura. 

EF05GE02 

Diferenças étnico-raciais e 

étnico culturais e desigualdades 

sociais 

Identificar diferenças étnico-raciais e étnico culturais e desigualdades sociais entre grupos em diferentes territórios. 

EF05GE03 CONEXÕES E 

ESCALAS 
Território, redes e urbanização 

Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. 

EF05GE04 Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade e o campo e entre cidades na rede urbana. 

EF05GE05 
MUNDO DO 

TRABALHO 
Trabalho e inovação tecnológica 

Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e 

nos serviços. 

EF05GE06 Identificar, comparar e contextualizar as transformações dos meios de transporte e de comunicação ao longo da história 

EF05GE07 Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na produção industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das populações. 

EF05GE08 
FORMAS DE 

REPRESENTAÇÃO E 
Mapas e imagens de satélite 

Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequência de fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de 

épocas diferentes. 
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EF05GE09 

PENSAMENTO 

ESPACIAL 
Representação das cidades e do 

espaço urbano 

Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando mapas temáticos e representações gráficas. 

Compreender que a capital é um importante centro de atividades e desempenha um papel importante na condução política e 

administrativa 

EF05GE10 

NATUREZA, 

AMBIENTES E 

QUALIDADE DE VIDA 

 

Qualidade ambiental 
Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, 

efluentes industriais, marés negras etc.). 

EF05GE11 Diferentes tipos de poluição 
Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição 

do patrimônio histórico etc.), propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas. 

EF05GE12 
Gestão pública da qualidade de 

vida 

Identificar órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de 

vida (em áreas como meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as propostas implementadas por esses órgãos 

que afetam a comunidade em que vive. 

 

6º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF06GE01 O SUJEITO E SEU 

LUGAR NO 

MUNDO 

Identidade sociocultural 

Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. 

EF06GE02 
Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos originários e demais 

comunidades existentes no município de Caxias do Sul e no estado do Rio Grande do Sul. 

EF06GE03 

CONEXÕES E 

ESCALAS 

Relações entre os componentes 

físico-naturais 

Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões 

climáticos, relacionando-os com a formação e distribuição dos fusos horários. 

Reconhecer a atmosfera enquanto um sistema dinâmico bem como suas diferentes camadas; compreender os fluxos atmosféricos e 

os conceitos de circulação atmosférica, massas de ar, variabilidade climática e radiação solar. 

EF06GE04 

Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente urbano e rural, reconhecendo os principais 

componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre e da 

cobertura vegetal. 

Identificar e compreender o processo de formação da Terra e seus componentes (litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera) e sua 

relação com o ciclo da água. 

Identificar e localizar a divisão das águas continentais e intracontinentais. 

EF06GE05 

Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais, existentes no município de Caxias do Sul, Rio Grande do 

Sul, Brasil e mundo. 

Reconhecer as atividades econômicas enquanto ações transformadoras do espaço cultural, natural e social. 

EF06GE06 

MUNDO DO 

TRABALHO 

Transformação das paisagens naturais 

e antrópicas 

Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do 

processo de industrialização. 

EF06GE07 

Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento das cidades, e do uso das tecnologias. 

Reconhecer a utilização das tecnologias nas atividades produtivas enquanto processo transformador do espaço natural, econômico e 

social.  

Identificar as relações de trabalho a partir das mudanças ocorridas nas formas de produzir no mundo contemporâneo. 

EF06GE08 

 

 

FORMAS DE 

REPRESENTAÇÃO 

E PENSAMENTO 

Fenômenos naturais e sociais 

representados de diferentes maneiras 

Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas. 

Compreender os conceitos geográficos: lugar, paisagem, região, território, sociedade e escala geográfica. 

Reconhecer os diferentes tipos de mapas, os elementos que o compõem, símbolos e convenções cartográficas. 

Compreender o espaço geográfico através da orientação e localização espacial.  

Compreender que os fenômenos naturais e sociais ocorrem em diferentes escalas e podem ser representados graficamente. 
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EF06GE09 

ESPACIAL 

 

 

Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis topográficos e de vegetação, visando à representação de elementos e 

estruturas da superfície terrestre, com ênfase aos arranjos espaciais em âmbito local-regional. 

EF06GE10 

NATUREZA, 

AMBIENTES E 

QUALIDADE DE 

VIDA 

Biodiversidade e ciclo hidrológico 

Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento, aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos 

(sistema de irrigação, tratamento e redes de distribuição, produção de energia), bem como suas vantagens e desvantagens em 

diferentes épocas e lugares. 

Discutir a importância da utilização racional da água para a sobrevivência do planeta.  

EF06GE11 
Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as 

transformações da biodiversidade local e do mundo. 

EF06GE12 
Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias hidrográficas no Município de Caxias do Sul, no Rio 

Grande, no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos e rurais. 

EF06GE13 
Atividades humanas e dinâmica 

climática 

Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na dinâmica climática (ilha de calor, inversão térmica, 

aquecimento global entre outros, etc). 

Compreender a dinâmica climática como um fenômeno natural que se manifesta de maneira diferente nas diversas escalas. 

Identificar os problemas ambientais gerados pela ação antrópica, com ênfase no espaço geográfico local e/ou global. 

 

7º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF07GE01 

O SUJEITO E SEU 

LUGAR NO 

MUNDO 

Ideias e concepções sobre a formação 

territorial do Brasil e do Rio Grande 

do Sul.  

 

Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação 

territorial do Brasil e do Rio Grande do Sul.  

 

A transformação demográfica, a 

distribuição espacial e os indicadores 

estatísticos da população.  

Entender a transformação demográfica e a distribuição espacial da população, como resultado de diferentes fatores (econômicos, 

históricos, naturais e políticos).  

 
O espaço rural e a modernização da 

agricultura.  

Conhecer as diferentes práticas desenvolvidas na agricultura, dando ênfase àquelas ligadas à sustentabilidade.  

Reconhecer o uso das tecnologias de informação e comunicação utilizadas no espaço rural.  

 

A formação, o crescimento das 

cidades, a dinâmica dos espaços 

urbanos e a urbanização.  

Entender o processo de formação e a localização dos microterritórios urbanos.  

Compreender o processo de urbanização e suas relações socioambientais no município de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande 

do Sul e no Brasil.  

EF07GE02 
CONEXÕES E 

ESCALAS 
Formação territorial do Brasil 

Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os 

conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. 

Reconhecer a formação territorial brasileira e suas transformações nas diferentes escalas geográficas: local, regional e nacional.  

EF07GE03   

Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos indígenas originários, das comunidades remanescentes de 

quilombos, de povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como 

direitos legais dessas comunidades. 
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Diversas regionalizações do espaço 

geográfico brasileiro.  
Reconhecer as diversas formas de regionalização do espaço brasileiro e gaúcha nas diferentes escalas geográficas.  

EF07GE04 
Características da população 

brasileira 

Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e 

asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. 

EF07GE05 

MUNDO DO 

TRABALHO 

Produção, circulação e consumo de 

mercadorias 
Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre o período mercantilista e o advento do capitalismo. 

EF07GE06  
Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem 

na distribuição de riquezas, em diferentes lugares. 

EF07GE07 Desigualdade social e o trabalho 

Analisar a influência e o papel das redes de transporte e comunicação na configuração do território do Rio Grande do Sul e do 

Brasil.  

Compreender as desigualdades sociais como resultado de um processo histórico excludente de produção de riquezas.  

EF07GE08  
Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica com as transformações socioeconômicas do 

território brasileiro e gaúcho, nas cidades e no campo. 

EF07GE09 FORMAS DE 

REPRESENTAÇÃO 

E PENSAMENTO 

ESPACIAL 

Mapas temáticos do Brasil 

Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, com informações demográficas e 

econômicas do Brasil e Rio Grande do Sul (cartogramas), identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais.  

Compreender a representação gráfica – mapas temáticos – como recurso para analisar a espacialização dos fenômenos e processos 

geográficos.  

EF07GE10  
Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas, com base em dados socioeconômicos das regiões 

brasileiras. 

EF07GE11 NATUREZA, 

AMBIENTES E 

QUALIDADE DE 

VIDA 

Biodiversidade brasileira 

Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade 

(Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

Compreender a formação, exploração e conservação dos recursos naturais brasileiros. 

Reconhecer as unidades hidrográficas do Brasil e do Rio Grande do Sul, seu aproveitamento econômico, bem como o uso do solo.  

Entender a importância do saneamento ambiental na qualidade de vida e na preservação do meio ambiente. 

EF07GE12  
Comparar unidades de conservação existentes no Município de residência e em outras localidades brasileiras, com base na 

organização do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

 

 

8º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF08GE01 

O SUJEITO E SEU 

LUGAR NO 

MUNDO 

Distribuição da população mundial e 

local 

Descrever as rotas de dispersão da população pelo planeta e os principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, 

discutindo os fatores históricos e condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes e 

seus reflexos no território brasileiro, estadual e municipal. 

Analisar criticamente a questão dos exilados e refugiados originários de países em guerra civil e crise financeira em âmbito 
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mundial.  

Reconhecer as relações de poder na configuração das fronteiras, territórios e sua importância no contexto mundial.  

EF08GE02 

Diversidade e dinâmica da população 

mundial e local 

Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do Município em que se localiza a escola, considerando a 

diversidade e os fluxos migratórios da população mundial. 

EF08GE03 
Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando características da população (perfil etário, crescimento 

vegetativo e mobilidade espacial). 

EF08GE04 
Compreender e espacializar os fluxos de migração na América Latina (movimentos voluntários e forçados, assim como fatores e 

áreas de expulsão e atração) e as principais políticas migratórias da região. 

EF08GE05 

CONEXÕES E 

ESCALAS 

Corporações e organismos 

internacionais e do Brasil na ordem 

econômica mundial 

Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, 

com destaque para as situações geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 

EF08GE06 
Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração cultural e econômica nos contextos americano e africano, 

reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas desses processos. 

EF08GE07 

Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão dos Estados Unidos da América no cenário 

internacional em sua posição de liderança global e na relação com a China e o Brasil e suas consequências para o Rio Grande do 

Sul.  

EF08GE08 
Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim como da potência estadunidense na ordem 

mundial do pós-guerra. 

EF08GE09 

Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, tendo 

como referência os Estados Unidos da América e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), 

destacando a produção no Rio Grande do Sul.  

EF08GE10 
Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros, no campo e na cidade, comparando com outros 

movimentos sociais existentes nos países latino-americanos. 

EF08GE11 
Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do continente latino-americano e o papel de organismos internacionais e 

regionais de cooperação nesses cenários. 

EF08GE12 

Compreender os objetivos e analisar a importância dos organismos de integração do território americano (Mercosul, OEA, OEI, 

Nafta, Unasul, Alba, Comunidade Andin 

Compreender a importância dos organismos de integração no continente africano ( SADC, COMESA entre outros). 

EF08GE13 

MUNDO DO 

TRABALHO 

Os diferentes contextos e os meios 

técnico e tecnológico na produção 

Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização dos tipos de trabalho e na economia dos espaços 

urbanos e rurais da América e da África. 

EF08GE14 

Analisar os processos de desconcentração, descentralização e recentralização das atividades econômicas a partir do capital 

estadunidense e chinês em diferentes regiões no mundo, com destaque para o Brasil e o Rio Grande do Sul. 

Reconhecer as relações de trabalho estabelecidas de maneira desigual nos diferentes espaços. 

EF08GE15 

Transformações do espaço na 

sociedade urbano-industrial na 

América Latina 

Analisar a importância dos principais recursos hídricos da America Latina (Aquífero Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas 

e do Orinoco, sistemas de nuvens na Amazônia e nos Andes, entre outros) e discutir os desafios relacionados à gestão e 

comercialização da água. 

EF08GE16 
Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades latino-americanas, particularmente aquelas relacionadas à 

distribuição, estrutura e dinâmica da população e às condições de vida e trabalho. 

EF08GE17 
Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América Latina, com atenção especial ao estudo de favelas, alagados 

e zona de riscos, identificando possíveis medidas mitigadoras. 

EF08GE18 
FORMAS DE 

REPRESENTAÇÃO 

E PENSAMENTO 

ESPACIAL 

Cartografia: anamorfose, croquis e 

mapas temáticos da América e África 

Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para analisar as redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento 

territorial, contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de solos da África e América. 

EF08GE19 
Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas com informações geográficas acerca da África e 

América. 
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EF08GE20 

NATUREZA, 

AMBIENTES E 

QUALIDADE DE 

VIDA 

Identidades e interculturalidades 

regionais: Estados Unidos da 

América, América espanhola e 

portuguesa e África 

Analisar características de países e grupos de países da América e da África no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, 

políticos e econômicos, e discutir as desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 

apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos. 

EF08GE21 
Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico, sua relevância para os países da América do Sul e seu 

valor como área destinada à pesquisa e à compreensão do ambiente global. 

EF08GE22 

Diversidade ambiental e as 

transformações nas paisagens na 

América Latina e África 

Identificar os principais recursos naturais dos países da América Latina, analisando seu uso para a produção de matéria-prima e 

energia e sua relevância para a cooperação entre os países do Mercosul. 

Identificar e compreender características produtivas dos países africanos como a produção de petróleo e gás (África do Norte e 

África Oriental), a produção mineral (África Austral) e a exploração florestal (África Central). 

Reconhecer as relações sociedade-natureza existentes nos diferentes espaços das Américas e África. 

EF08GE23 
Identificar paisagens da América Latina e associá-las, por meio da cartografia, aos diferentes povos da região, com base em 

aspectos da geomorfologia, da biogeografia e da climatologia. 

EF08GE24 

Analisar as principais características produtivas dos países latino-americanos (como exploração mineral na Venezuela; agricultura 

de alta especialização e exploração mineira no Chile; circuito da carne nos pampas argentinos e no Brasil; circuito da cana-de-

açúcar em Cuba; polígono industrial do sudeste brasileiro e plantações de soja no centro-oeste; maquiladoras mexicanas, entre 

outros). 

 

9º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EF09GE01 

O SUJEITO E SEU 

LUGAR NO 

MUNDO 

A hegemonia europeia na economia, 

na política e na cultura 

Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de 

conflito, intervenções militares e/ou influência cultural em diferentes tempos e lugares. 

EF09GE02 
Corporações e organismos 

internacionais 

Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais na vida da população em relação ao 

consumo, à cultura e à mobilidade. 

EF09GE03 
As manifestações culturais na 

formação populacional 

Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala 

mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças. 

EF09GE04 
Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e 

interculturalidades regionais. 

EF09GE05 

CONEXÕES E 

ESCALAS 

Integração mundial e suas 

interpretações: globalização e 

mundialização 

Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica, política e cultural), comparando as diferentes 

interpretações: globalização e mundialização. 

EF09GE06 
A divisão do mundo em Ocidente e 

Oriente 

Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente com o Sistema Colonial implantado pelas potências europeias. 

Reconhecer as diferentes formas de regionalizações existentes no espaço mundial.  

EF09GE07 

Intercâmbios históricos e culturais 

entre Europa, Ásia, Oceania e regiões 

polares 

Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes histórico-geográficos de sua divisão em Europa e Ásia. 

EF09GE08 
Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na 

Europa, Ásia, Oceania e regiões polares. 

EF09GE09 
Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, 

políticos e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais. 

EF09GE10 

MUNDO DO 

TRABALHO 

Transformações do espaço na 

sociedade urbano-industrial 

Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na 

Oceania. 

EF09GE11 

Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com as transformações no trabalho em 

diferentes regiões do mundo e suas consequências no Brasil e no Rio Grande do Sul.  

Analisar os impactos do processo de industrialização e urbanização nos espaços rural e urbano na Europa, Ásia e Oceania.  
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EF09GE12 Cadeias industriais e inovação no uso 

dos recursos naturais e matérias-

primas 

Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel 

crescente do capital financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. 

EF09GE13 
Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbano-industrial ante o problema da desigualdade mundial de 

acesso aos recursos alimentares e à matéria-prima. 

EF09GE14 
FORMAS DE 

REPRESENTAÇÃO 

E PENSAMENTO 

ESPACIAL 

Leitura e elaboração de mapas 

temáticos, croquis e outras formas de 

representação para analisar 

informações geográficas 

Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas temáticos e esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas para 

analisar, sintetizar e apresentar dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas 

mundiais. 

EF09GE15 
Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações populacionais, econômicas e socioambientais 

representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções cartográficas. 

EF09GE16 

NATUREZA, 

AMBIENTES E 

QUALIDADE DE 

VIDA 

Diversidade ambiental e as 

transformações nas paisagens na 

Europa, na Ásia, Oceania e regiões 

polares 

Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, da Ásia, da Oceania e regiões polares 

EF09GE17 
Explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação e usos da terra em diferentes regiões da Europa, da Ásia, da 

Oceania e regiões polares 

EF09GE18 

Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de 

energia (tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países, analisando seus efeitos no Rio Grande do Sul e 

no município de Caxias do Sul. 

Compreender o processo de transformação dos recursos naturais em fontes de energia. 
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O CONTÍNUO CAMINHAR HISTÓRICO 

Grasiela Tebaldi Toledo53 

Karina Luiza de Paula54  

 

História não é memória 

ancestral ou tradição 

coletiva. É o que as pessoas 

aprenderam de padres, 

professores, autores de livros 

de história e compiladores de 

artigos para revistas e 

programas de televisão. É 

muito importante que os 

historiadores se lembrem de 

sua responsabilidade, que é, 

acima de tudo, a de se isentar 

das paixões de identidade 

política — mesmo se também 

as sentirmos. Afinal de 

contas, também somos seres 

humanos. 

                                                           
53Doutora em Arqueologia e Mestra em Patrimônio 

Cultural e Arqueologia.  Licenciada em História. 

(Eric Hobsbawm) 

 

 

 

A História é um componente curricular 

atrelado à área das Ciências Humanas, que tem 

suas especificidades, objetos de conhecimento, 

abordagens, metodologias e fundamentos 

próprios e que se torna ainda mais particular 

quando transformada em um saber escolar, ou 

seja, as professoras e os professores de história 

têm o desafio de construir com os estudantes a 

ideia de que História é um campo de pesquisa e 

produção de saber em permanente debate e não 

informações e dados prontos. É preciso olhar 

para os acontecimentos e fatos históricos como 

objetos de identificação, comparação, 

contextualização, interpretação e 

reinterpretação constantes e permanentes à luz 

das relações que se estabelecem no presente. 

Professora da Rede Municipal de Educação de Caxias do 

Sul e da Universidade de Caxias do Sul. 

A Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) do Ensino Fundamental expressa em 

suas competências gerais vários elementos que 

podem ser articulados e desenvolvidos pelos 

conhecimentos históricos. A história assume 

papel fundamental para o entendimento e 

explicação da realidade, visando a formação de 

cidadãos críticos que possam agir em prol da 

transformação e construção de uma sociedade 

justa e inclusiva, baseada em valores 

democráticos, promovendo os Direitos 

Humanos e a Cidadania. 

Sabe-se que o valorizar e utilizar os 

conhecimentos historicamente construídos não 

é competência exclusiva da História, dado que, 

de acordo com a BNCC, permeia todas as áreas 

do conhecimento, entretanto, para que se 

efetive, é necessário que haja embasamento 

histórico e compreensão do processo científico. 

A função do docente é, dentre outras, 

contribuir para que o estudante seja capaz de 

54 Especialista em Psicopedagogia e TIC’s. Licenciada em 

História. Professora da Rede Municipal de Educação de 

Caxias do Sul. 
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compreender a abordagem própria das ciências, 

argumentar com base em fatos, dados e 

informações confiáveis, e, consequentemente, 

defender ideias, pontos de vistas e tomar 

decisões embasadas historicamente de forma 

condizente com os desafios da sociedade 

contemporânea. A tomada de decisões implica 

na competência do estudante perceber-se como 

sujeito histórico, com protagonismo, tanto no 

seu processo de aprendizagem, como na sua 

atuação social. 

O respeito e a valorização da 

diversidade, expressos nas competências gerais 

da BNCC do Ensino Fundamental, constituem 

esse componente curricular, seja por meio das 

diferentes temporalidades e espacialidades, seja 

por todas as diferenças sociais, econômicas, 

culturais, políticas, dentre outras, que ocorrem 

nos diferentes grupos humanos. Identificar, 

comparar e compreender essas alteridades e 

identidades, bem como suas mudanças e 

permanências permite que sejamos capazes de 

respeitar e valorizar a diversidade humana e de 

saberes, rompendo preconceitos e formando 

cidadãos conscientes de seu papel na sociedade 

contemporânea. Sociedade que ainda carece de 

entendimento sobre suas diversidades, sejam 

elas étnico-raciais, sociais, econômicas, 

políticas, de gênero, religiosas, dentre outras. 

A lei nº 11.645 de 10 de março de 2008, 

que altera a lei nº 10.639/03 traz uma 

contribuição nesse sentido, ao incluir no 

currículo oficial da Educação Básica a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena”, coadunando-se 

com as perspectivas descolonizantes, 

permitindo novas abordagens tanto para o 

campo da história, como em outros 

componentes curriculares que também devem 

abordar essa temática de forma transversal e 

interdisciplinar, buscando romper com a lógica 

eurocêntrica e generalizante, problematizando 

conceitos, cronologias e marcos históricos. 

Os profissionais da educação precisam 

estar atentos a todas as diversidades, sejam as 

que estão presentes no cotidiano escolar, sejam 

as que existiram e existem na sociedade, para 

que os estudantes possam relacionar-se e 

construir suas histórias embasados no respeito, 

comunicação e diálogo. Além disso, é 

importante que as práticas docentes sejam 

efetivadas no sentido de não esconder as tensões 

e conflitos que emergem das diferenças 

culturais, sociais, econômicas e políticas, 

contribuindo para a formação de cidadãos que 

reconhecem e reivindicam direitos e deveres, 

tanto para si como para o outro, construindo, 

assim, noções de promoção dos Direitos 

Humanos e da Cidadania. 

Nesse sentido, a ação pedagógica precisa 

estar alinhada às culturas da infância e juventude 

para que a aprendizagem seja significativa e 

articule-se com o protagonismo dos estudantes e 

a mediação dos educadores visando a 

alfabetização em história, que pode ser 

entendida como uma forma crítica de realizar a 

leitura do mundo e a leitura do contexto, 

produzindo, avaliando e utilizando o 

conhecimento histórico para analisar, 
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posicionar-se criticamente e intervir na 

realidade, por meio do raciocínio espaço-

temporal. 

Para tanto é importante atuar 

interdisciplinarmente, utilizando as novas 

tecnologias, incentivando e desenvolvendo a 

pesquisa, favorecendo uma aproximação entre a 

abordagem científica e os desafios do mundo 

contemporâneo, estimulando a autonomia e o 

protagonismo do aprendiz. 

 No Ensino Fundamental, o componente 

curricular História torna-se imprescindível para 

a formação crítica dos sujeitos e para uma 

sociedade com valores que respeitem as 

diversidades e promovam os Direitos Humanos, 

construam a cidadania e oportunizem reflexões 

e aprendizagens significativas. Consoante a 

BNCC (2017, p. 399), deseja-se que  

 

o conhecimento histórico 

seja tratado como uma forma 

de pensar, entre várias; uma 

forma de indagar sobre as 

coisas do passado e do 

presente, de construir 

explicações, desvendar 

significados, compor e 

decompor interpretações, em 

movimento contínuo ao 

longo do tempo e do espaço. 

Enfim, trata-se de 

transformar a história em 

ferramenta a serviço de um 

discernimento maior sobre as 

experiências humanas e as 

sociedades em que se vive. 

 

A história precisa ser vista como o 

recurso que é e do qual pode-se valer para 

desenvolver uma atitude historiadora capaz de 

promover as mudanças que se fazem necessárias 

na contemporaneidade para uma sociedade mais 

justa e igualitária. 

Consoante tais apontamentos, 

organizou-se o currículo deste componente 

como segue abaixo.

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS – COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

Palavras-chave: EU/OUTRO/NÓS; TEMPO HISTÓRICO; SUJEITO; FONTE; DOCUMENTO; ATITUDE HISTORIADORA; TEMPO DA NATUREZA; FORMAÇÃO ÉTICA; PARTICIPAÇÃO, 

PROTAGONISMO.  

1º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF01HI01 

MUNDO PESSOAL: 

MEU LUGAR NO 

MUNDO 

As fases da vida e a ideia de 

temporalidade (passado, 

presente, futuro) 

Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembranças particulares ou de lembranças dos membros de sua família 

e/ou de sua comunidade, relacionando as fases da vida (nascimento, infância, adolescência, adulto, velhice) e a existência de diferenças 

entre as pessoas. 

EF01HI02 

As diferentes formas de 

organização da família e da 

comunidade: os vínculos 

pessoais e as relações de 

amizade 

Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família e de sua comunidade, a partir de documentos e registros históricos 

pessoais (nascimento, história do seu nome, fotos, documentos, linha do tempo). 

Identificar fontes históricas (fontes escritas e não-escritas). 

Identificar semelhanças e diferenças nas diversas formas de organização familiar, estabelecendo relações entre passado e presente.  

EF01HI03 Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à família, à escola e à comunidade.  

EF01HI04 
A escola e a diversidade do 

grupo social envolvido 

Identificar as diferenças entre os variados ambientes em que vive (doméstico, escolar e da comunidade), reconhecendo as especificidades 

dos hábitos e das regras que os regem. 

Reconhecer-se como cidadão pertencente aos grupos sociais do seu cotidiano (igreja, UBS, centro comunitário, praça) 
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EF01HI05 

MUNDO PESSOAL: EU, 

MEU GRUPO SOCIAL E 

MEU TEMPO 

A vida em casa, a vida na escola 

e formas de representação social 

e espacial: os jogos e 

brincadeiras como forma de 

interação social e espacial 

Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares. 

EF01HI06 A vida em família: diferentes 

configurações e vínculos 

Conhecer as histórias da família e da escola e identificar o papel desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços. (hábitos, 

costumes e convivência.) 

EF01HI07 Identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar, promovendo o respeito e a diversidade destas formações. 

EF01HI08 

A escola, sua representação 

espacial, sua história e seu papel 

na comunidade 

Reconhecer e valorizar o significado das comemorações e festas escolares, diferenciando-as das datas festivas comemoradas no âmbito 

familiar ou da comunidade.  

 

Identificar o nome da escola, reconhecer, seus espaços e sua função social. 

 

2º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF02HI01 

A COMUNIDADE E 

SEUS REGISTROS 

A noção do “Eu” e do “Outro”: 

comunidade, convivências e 

interações entre pessoas 

Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que aproximam e separam as pessoas em diferentes grupos sociais ou de 

parentesco. 

EF02HI02 Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em diferentes comunidades. 

EF02HI03 Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança, pertencimento e memória. 

EF02HI04 

A noção do “Eu” e do “Outro”: 

registros de experiências 

pessoais e da comunidade no 

tempo e no espaço 

Selecionar e compreender o significado de objetos e documentos pessoais como fontes de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, 

familiar, escolar e comunitário. 

EF02HI05 

Formas de registrar e narrar 

histórias (marcos de memória 

materiais e imateriais) 

Selecionar objetos e documentos pessoais e de grupos próximos ao seu convívio e compreender sua função, seu uso e seu significado. 

EF02HI06 
O tempo como medida 

Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando noções relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e 

depois). 

EF02HI07 Identificar e utilizar diferentes marcadores do tempo presentes na comunidade, como relógio, calendário, o dia e a noite. 

EF02HI08 

AS FORMAS DE 

REGISTRAR AS 

EXPERIÊNCIAS DA 

COMUNIDADE 

As fontes: relatos orais, objetos, 

imagens (pinturas, fotografias, 

vídeos), músicas, escrita, 

tecnologias digitais de 

informação e comunicação e 

inscrições nas paredes, ruas e 

espaços sociais 

Compilar diferentes formas de registros e expressões históricas da família e/ou da comunidade registradas em diferentes fontes. ( objetos, 

músicas, vídeos, fotos, tecnologias digitais ) 

EF02HI09 
Identificar objetos e documentos pessoais que remetam à própria experiência no âmbito da família e/ou da comunidade, discutindo as 

razões pelas quais alguns objetos são preservados e outros são descartados. 

EF02HI10 O TRABALHO E A 

SUSTENTABILIDADE 

NA COMUNIDADE 

A sobrevivência e a relação 

com a natureza 

Identificar diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em que vive, seus significados, suas especificidades e importância. 

EF02HI11 Identificar impactos no ambiente causados pelas diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em que vive. 

 

 

3º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 
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EF03HI01 

AS PESSOAS E OS 

GRUPOS QUE 

COMPÕEM A CIDADE 

E O MUNICÍPIO 

O “Eu”, o “Outro” e os 

diferentes grupos sociais e 

étnicos que compõem a cidade 

e os municípios: os desafios 

sociais, culturais e ambientais 

do lugar onde vive 

Identificar os grupos populacionais que formam a cidade, o município e a região, as relações estabelecidas entre eles e os eventos que 

marcam a formação da cidade, como fenômenos migratórios (vida rural/vida urbana), desmatamentos, estabelecimento de grandes 

empresas etc. 

EF03HI02 
Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou 

região em que vive. 

EF03HI03 

Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais 

e à presença de diferentes grupos sociais, étnicos e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de migrantes. 

 

Compreender os processos migratórios existentes no município. 

EF03HI04 

Os patrimônios históricos e 

culturais da cidade e/ou do 

município em que vive 

Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim 

sejam considerados. 

Compreender o conceito de patrimônio histórico e cultural, reconhecendo a importância para a constituição do município.  

EF03HI05 

O LUGAR EM QUE 

VIVE 

A produção dos marcos da 

memória: os lugares de 

memória (ruas, praças, escolas, 

monumentos, museus etc.) 

Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus significados para resgatar a memória do município (eventos, 

acontecimentos, fatos, história oral) 

Conhecer os pontos turísticos do município, bem como seu processo histórico. 

EF03HI06 
Identificar os registros de memória na cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha 

desses nomes. 

EF03HI07 

A produção dos marcos da 

memória: formação cultural da 

população 

Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade ou região, e descrever o papel dos diferentes grupos 

sociais que as formam. 

EF03HI08 

A produção dos marcos da 

memória: a cidade e o campo, 

aproximações e diferenças 

Identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, comparando-os com os do passado e compreendendo a formação da 

sociedade. 

Caracterizar cidade e município, reconhecendo suas semelhanças e diferenças. 

Identificar a existência, dentro dos municípios, de áreas urbanas e rurais. 

EF03HI09 

A NOÇÃO DE ESPAÇO 

PÚBLICO E PRIVADO 

A cidade, seus espaços públicos 

e privados e suas áreas de 

conservação ambiental 

Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas, praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.) e 

identificar suas funções. 

EF03HI10 
Identificar as diferenças entre o espaço doméstico, os espaços públicos e as áreas de conservação ambiental, compreendendo a importância 

dessa distinção. 

EF03HI11 A cidade e suas atividades: 

trabalho, cultura e lazer 

Identificar diferenças entre formas de trabalho realizadas na cidade e no campo, o impacto social, econômico, físico e cultural que isso 

causa na comunidade em que vive, considerando também o uso da tecnologia nesses diferentes contextos. 

Compreender a importância das relações de trabalho no processo de construção e desenvolvimento da comunidade (valorização das 

profissões).  

EF03HI12 Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros tempos e espaços, analisando mudanças e permanências. 

 

 

4º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF04HI01 

TRANSFORMAÇÕES E 

PERMANÊNCIAS NAS 

TRAJETÓRIAS DOS 

GRUPOS HUMANOS 

A ação das pessoas, grupos 

sociais e comunidades no 

tempo e no espaço: nomadismo, 

agricultura, escrita, navegações, 

indústria, entre outras 

Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e 

permanências ao longo do tempo. 

Conceituar História e fontes históricas. 

EF04HI02 
Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os sentidos dos grandes marcos da história da humanidade 

(nomadismo, desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação da indústria etc.). 

EF04HI03 
O passado e o presente: a noção 

de permanência e as lentas 

Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, 

tomando como ponto de partida o presente.  

Reconhecer que a nossa história começa antes da chegada dos europeus ao território brasileiro. 
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transformações sociais e 

culturais 

EF04HI04 

CIRCULAÇÃO DE 

PESSOAS, PRODUTOS 

E CULTURAS 

A circulação de pessoas e as 

transformações no meio natural 

Identificar as relações entre os indivíduos e a natureza e discutir o significado do nomadismo e da fixação das primeiras comunidades 

humanas. 

EF04HI05 Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas intervenções. 

EF04HI06 
A invenção do comércio e a 

circulação de produtos 

Identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou 

marginalização. 

EF04HI07 

As rotas terrestres, fluviais e 

marítimas e seus impactos para 

a formação de cidades e as 

transformações do meio natural 

Identificar, reconhecer e descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos na formação e transformação do meio 

natural e na dinâmica da vida comercial. 

EF04HI08 

O mundo da tecnologia: a 

integração de pessoas e as 

exclusões sociais e culturais 

Identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais 

tecnologias digitais de informação e comunicação) e discutir seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. 

EF04HI09 

AS QUESTÕES 

HISTÓRICAS 

RELATIVAS ÀS 

MIGRAÇÕES 

O surgimento da espécie 

humana no continente africano 

e sua expansão pelo mundo 

Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas 

regiões de destino. 

EF04HI10 
Os processos migratórios para a 

formação do Brasil: os grupos 

indígenas, a presença 

portuguesa e a diáspora forçada 

dos africanos 

Os processos migratórios do 

final do século XIX e início do 

século XX no Brasil  

As dinâmicas internas de 

migração no Brasil a partir dos 

anos 1960 

Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira, reconhecendo-as na história do RS.  

Reconhecer os diferentes povos que contribuíram para a formação do Brasil e do Rio Grande do Sul (indígenas, africanos, europeus). 

EF04HI11 
Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças associadas à migração (interna e internacional), reconhecendo-as na 

história do RS. 

 

5º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF05HI01 

POVOS E CULTURAS: 

MEU LUGAR NO 

MUNDO E MEU 

GRUPO SOCIAL 

O que forma um povo: do 

nomadismo aos primeiros 

povos sedentarizados 

Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupados no Brasil e no Rio 

Grande do Sul. 

EF05HI02 

As formas de organização 

social e política: a noção de 

Estado 

Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado e/ou de outras formas de 

ordenação social. 

EF05HI03 

O papel das religiões e da 

cultura para a formação dos 

povos antigos 

Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos antigos. 

EF05HI04 
Cidadania, diversidade cultural 

e respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas 

Associar a noção de cidadania, percebendo que a vida em sociedade exige regras de convivência, de princípios de respeito à democracia, à 

diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. 

EF05HI05 Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o como conquista histórica. 
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EF05HI06 

REGISTROS DA 

HISTÓRIA: 

LINGUAGENS E 

CULTURAS 

As tradições orais e a 

valorização da memória 

O surgimento da escrita e a 

noção de fonte para a 

transmissão de saberes, culturas 

e histórias 

Comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais 

atribuídos a elas. 

Reconhecer que existem diversas formas de registros (orais, escritos, lendas, rituais, formas de fazer e saber, objetos, fotos e construções), 

percebendo que a escrita não é a única fonte para registrar os acontecimentos históricos. 

EF05HI07 
Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutir a presença e/ou a ausência de diferentes 

grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos de memória. 

EF05HI08 
Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos 

africanos. 

EF05HI09 
Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo 

orais. 

EF05HI10 
Os patrimônios materiais e 

imateriais da humanidade 

Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do 

tempo. 

Reconhecer os patrimônios históricos materiais (museus, igrejas, moradias, …) e imateriais (causos, fatos, lendas, contos) da sua cidade e 

do estado. 

Analisar as mudanças e permanência dos patrimônios históricos ao longo do tempo, observando o significado de cada um para preservação 

da memória. 

 

6º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF06HI01 

HISTÓRIA: TEMPO, 

ESPAÇO E FORMAS 

DE REGISTROS 

A questão do tempo, sincronias 

e diacronias: reflexões sobre o 

sentido das cronologias 

Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos (continuidades, rupturas, 

simultaneidades e permanências) entre os diversos grupos humanos. 

EF06HI02 

Formas de registro da história e 

da produção do conhecimento 

histórico 

Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em 

sociedades e épocas distintas. 

Conhecer lugares de memória individual e coletiva, no âmbito local, regional e nacional. 

Perceber diferentes interpretações para o mesmo acontecimento histórico. 

Compreender as fontes históricas como meio da produção do conhecimento científico e como patrimônio cultural. 

EF06HI03 

As origens da humanidade, seus 

deslocamentos e os processos 

de sedentarização  

Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade e analisar os significados dos mitos de 

fundação. 

Identificar e compreender os elementos do processo da hominização. 

EF06HI04 Conhecer as teorias sobre a origem do homem americano. 

EF06HI05 

Descrever e problematizar as modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os 

povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas. 

Reconhecer os principais tipos de registros arqueológicos dos povos indígenas locais e do Rio Grande do Sul, como as casas subterrâneas 

(“buracos de bugre”), os sambaquis, os cerritos, os sepultamentos etc. 

EF06HI06 

Identificar geograficamente as rotas de povoamento no território americano. 

Identificar o processo de ocupação do território do atual Rio Grande do Sul, desde as primeiras levas migratórias, focalizando os povos 

proto-Jê, Jê, kaingang, tupi e guarani.  

EF06HI07 A INVENÇÃO DO 

MUNDO CLÁSSICO E 

O CONTRAPONTO 

COM OUTRAS 

SOCIEDADES 

Povos da Antiguidade na África 

(egípcios), no Oriente Médio 

(mesopotâmicos), na Ásia 

(Índia e China) e nas Américas 

(pré-colombianos) 

Os povos indígenas originários 

Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente Médio, na Índia, na China e nas Américas, 

distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades. 

EF06HI08 
Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos 

indígenas de diversas regiões brasileiras. 
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do atual território brasileiro e 

seus hábitos culturais e sociais 

EF06HI09 
O Ocidente Clássico: aspectos 

da cultura na Grécia e em Roma 

Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e 

culturas. 

Localizar os atuais países nas regiões que foram ocupadas pelas civilizações da antiguidade clássica.  

Discutir os conceitos de “civilizado”, “bárbaro”, “invasão” e “expansão territorial”. 

EF06HI10 

LÓGICAS DE 

ORGANIZAÇÃO 

POLÍTICA 

As noções de cidadania e 

política na Grécia e em Roma 

 

• Domínios e expansão das 

culturas grega e romana 

 

• Significados do conceito de 

“império” e as lógicas de 

conquista, conflito e negociação 

dessa forma de organização 

política 

 

As diferentes formas de 

organização política na África: 

reinos, impérios, cidades-

estados e sociedades linhageiras 

ou aldeias 

Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da pólis e nas transformações políticas, sociais e culturais. 

Diferenciar o funcionamento da democracia ateniense e a democracia contemporânea.  

Localizar e identificar as principais características geográficas da Grécia Antiga.  

EF06HI11 

Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações culturais, sociais e políticas nos períodos monárquico e 

republicano, compreendendo as influências nas sociedades atuais. 

Localizar e identificar as principais características geográficas da península itálica.  

EF06HI12 

Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas, bem como a compreensão da influência na 

construção da cidadania na contemporaneidade. 

Problematizar as relações de poder e trabalho na Grécia e Roma antigas nas políticas de expansão territorial com a escravização dos povos 

dominados. 

EF06HI13 Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise das diferentes formas de equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas. 

EF06HI14 

A passagem do mundo antigo 

para o mundo medieval 

A fragmentação do poder 

político na Idade Média 

Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços. 

EF06HI15 

O Mediterrâneo como espaço 

de interação entre as sociedades 

da Europa, da África e do 

Oriente Médio 

Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e seu significado. 

Localizar e identificar as principais características geográficas da península arábica. 

Reconhecer e compreender o papel da religião islâmica na organização social, cultural e política das sociedades do Oriente Médio, África 

e Europa. 

EF06HI16 

TRABALHO E 

FORMAS DE 

ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL E CULTURAL 

Senhores e servos no mundo 

antigo e no medieval 

Escravidão e trabalho livre em 

diferentes temporalidades e 

espaços (Roma Antiga, Europa 

medieval e África) Lógicas 

comerciais na Antiguidade 

romana e no mundo medieval 

Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e 

períodos, com destaque para as relações entre senhores e servos. 

EF06HI17 Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. 

EF06HI18 

O papel da religião cristã, dos 

mosteiros e da cultura na Idade 

Média 

Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização social no período medieval. 

EF06HI19 

O papel da mulher na Grécia e 

em Roma, e no período 

medieval 

Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais. 
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O papel da mulher no mundo 

antigo africano, americano e 

asiático. 

Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas sociedades africanas, americanas e asiáticas. 

 

7º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF07HI01 

O MUNDO MODERNO 

E A CONEXÃO ENTRE 

SOCIEDADES 

AFRICANAS, 

AMERICANAS E 

EUROPEIAS 

A construção da ideia de 

modernidade e seus impactos 

na concepção de História 

A ideia de “Novo Mundo” ante 

o Mundo Antigo: permanências 

e rupturas de saberes e práticas 

na emergência do mundo 

moderno 

Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. 

EF07HI02 
Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia no contexto das navegações e 

indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. 

EF07HI03 

Saberes dos povos africanos e 

pré-colombianos expressos na 

cultura material e imaterial 

Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as 

formas de organização social e o desenvolvimento de saberes e técnicas. 

EF07HI04 

HUMANISMOS, 

RENASCIMENTOS E O 

NOVO MUNDO 

Humanismos: uma nova visão 

de ser humano e de mundo 

Renascimentos artísticos e 

culturais 

Identificar as principais características dos Humanismos e dos Renascimentos e analisar seus significados. 

EF07HI05 
Reformas religiosas: a 

cristandade fragmentada 

Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na 

América. 

EF07HI06 
As descobertas científicas e a 

expansão marítima 
Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV e XVI. 

EF07HI07 

A ORGANIZAÇÃO DO 

PODER E AS 

DINÂMICAS DO 

MUNDO COLONIAL 

AMERICANO 

A formação e o funcionamento 

das monarquias europeias: a 

lógica da centralização política 

e os conflitos na Europa 

Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais características com vistas à compreensão das razões 

da centralização política. 

EF07HI08 
A conquista da América e as 

formas de organização política 

dos indígenas e europeus: 

conflitos, dominação e 

conciliação 

Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da conquista com vistas à compreensão dos mecanismos de 

alianças, confrontos e resistências. 

EF07HI09 Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as formas de resistência. 

EF07HI10 A estruturação dos vice-reinos 

nas Américas 

 

Resistências indígenas, 

invasões e expansão na 

América portuguesa 

Analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no período colonial.  

EF07HI11 Analisar a formação histórico-geográfica do território da América portuguesa por meio de mapas históricos.  

EF07HI12 

Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial e étnico-cultural 

(indígena, africana, europeia e asiática). 

Reconhecer o modo de vida dos guaranis e a experiência missioneira;  

Analisar a importância da Guerra Guaranítica para a constituição do território e da cultura gaúcha no Brasil. 

EF07HI13 
LÓGICAS 

COMERCIAIS E 

MERCANTIS DA 

MODERNIDADE 

As lógicas mercantis e o 

domínio europeu sobre os 

mares e o contraponto Oriental 

Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio no mundo atlântico. 

EF07HI14 

Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e 

do Oriente. 

Identificar e compreender as relações econômicas da América portuguesa e a sua influência na formação socioeconômica do Brasil. 

EF07HI15 Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. 
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EF07HI16 

As lógicas internas das 

sociedades africanas 

As formas de organização das 

sociedades ameríndias.  

A escravidão moderna e o 

tráfico de escravizados 

Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em suas diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo 

tráfico e as regiões e zonas africanas de procedência dos escravizados. 

Identificar e compreender as formas de resistência dos escravizados. 

EF07HI17 A emergência do capitalismo Discutir as razões da passagem do mercantilismo para o capitalismo. 

 

 

8º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF08HI01 

O MUNDO 

CONTEMPORÂNEO: O 

ANTIGO REGIME EM 

CRISE 

A questão do iluminismo e da 

ilustração 

Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo 

contemporâneo. 

EF08HI02 
As revoluções inglesas e os 

princípios do liberalismo 

Identificar as particularidades político-sociais da Inglaterra do século XVII e analisar os desdobramentos posteriores à Revolução 

Gloriosa. 

EF08HI03 

Revolução Industrial e seus 

impactos na produção e 

circulação de povos, produtos e 

culturas 

Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, produtos e culturas. 

EF08HI04 
Revolução Francesa e seus 

desdobramentos 
Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. 

EF08HI05 

Rebeliões na América 

portuguesa: as conjurações 

mineira e baiana 

Explicar os movimentos e as rebeliões da América portuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos 

na Europa e nas Américas. 

EF08HI06 

OS PROCESSOS DE 

INDEPENDÊNCIA NAS 

AMÉRICAS 

Independência dos Estados 

Unidos da América 

Independências na América 

espanhola 

• A revolução dos escravizados 

em São Domingo e seus 

múltiplos significados e 

desdobramentos: o caso do 

Haiti 

Os caminhos até a 

independência do Brasil 

Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões. 

EF08HI07 
Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas 

conformações territoriais. 

EF08HI08 
Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos independentistas e seu papel nas revoluções que levaram à independência das colônias 

hispano-americanas. 

EF08HI09 Conhecer as características e os principais pensadores do Pan-americanismo. 

EF08HI10 Identificar a Revolução de São Domingo como evento singular e desdobramento da Revolução Francesa e avaliar suas implicações. 

EF08HI11 
Identificar e explicar os protagonismos, motivações e as influências ideológicas que permearam a atuação de diferentes grupos sociais e 

étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti. 

EF08HI12 
Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da Corte portuguesa, em 1808, até 1822 e seus desdobramentos para 

a história política brasileira. 

EF08HI13 Analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e comparar as formas de governo neles adotadas. 

EF08HI14 

A tutela da população indígena, 

a escravidão dos negros e a 

tutela dos egressos da 

escravidão 

Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira do final do período colonial, 

identificando permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas 

Américas. 

EF08HI15 

O BRASIL NO SÉCULO 

XIX 

Brasil: Primeiro Reinado 

O Período Regencial e as 

contestações ao poder central 

O Brasil do Segundo Reinado: 

política e economia 

Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro e o Segundo Reinado. 

EF08HI16 
Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder 

centralizado. 

EF08HI17 Relacionar as transformações territoriais, em razão de questões de fronteiras, com as tensões e conflitos durante o Império. 
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EF08HI18 

• A Lei de Terras e seus 

desdobramentos na política do 

Segundo Reinado 

• Territórios e fronteiras: a 

Guerra do Paraguai 

Identificar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito. 

EF08HI19 
O escravismo no Brasil do 

século XIX: plantations e 

revoltas de escravizados, 

abolicionismo e políticas 

migratórias no Brasil Imperial 

Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas. 

Identificar e reconhecer o papel do negro como sujeito do processo de abolição da escravidão, destacando ações de resistência contra o 

sistema escravista. 

EF08HI20 
Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os legados da escravidão no Brasil e discutir a importância de 

ações afirmativas. 

EF08HI21 
Políticas de extermínio do 

indígena durante o Império 
Identificar e analisar as políticas oficiais com relação ao indígena durante o Império. 

EF08HI22 

A produção do imaginário 

nacional brasileiro: cultura 

popular, representações visuais, 

letras e o Romantismo no Brasil 

Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes na produção das identidades no Brasil do século XIX. 

EF08HI23 

CONFIGURAÇÕES DO 

MUNDO NO SÉCULO 

XIX 

Nacionalismo, revoluções e as 

novas nações europeias 

Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e 

na Ásia. 

EF08HI24 

Uma nova ordem econômica: as 

demandas do capitalismo 

industrial e o lugar das 

economias africanas e asiáticas 

nas dinâmicas globais 

Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos europeus, procedentes do continente africano durante o imperialismo e analisar os 

impactos sobre as comunidades locais na forma de organização e exploração econômica. 

EF08HI25 

Os Estados Unidos da América 

e a América Latina no século 

XIX 

Caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX. 

EF08HI26 
O imperialismo europeu e a 

partilha da África e da Ásia 

Identificar e contextualizar o protagonismo das populações locais na resistência ao imperialismo na África e Ásia. 

Relacionar os impactos do imperialismo no atual contexto político, social e econômico na África e Ásia. 

EF08HI27 

Pensamento e cultura no século 

XIX: darwinismo e racismo 

O discurso civilizatório nas 

Américas, o silenciamento dos 

saberes indígenas e as formas 

de integração e destruição de 

comunidades e povos indígenas 

A resistência dos povos e 

comunidades indígenas diante 

da ofensiva civilizatória 

Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, avaliando seus impactos negativos para os povos indígenas originários 

e as populações negras nas Américas. 

 

9º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF09HI01 O NASCIMENTO DA 

REPÚBLICA NO 

BRASIL E OS 

PROCESSOS 

Experiências republicanas e 

práticas autoritárias: as tensões 

e disputas do mundo 

contemporâneo 

Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República no Brasil. 

EF09HI02 Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e regional até 1954. 
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HISTÓRICOS ATÉ A 

METADE DO SÉCULO 

XX 

A proclamação da República e 

seus primeiros desdobramentos 

EF09HI03 A questão da inserção dos 

negros no período republicano 

do pós-abolição 

Os movimentos sociais e a 

imprensa negra; a cultura afro-

brasileira como elemento de 

resistência e superação das 

discriminações 

Identificar os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira pós-abolição e avaliar os seus resultados. 

EF09HI04 Discutir a importância da participação da população negra na formação econômica, política e social do Brasil. 

EF09HI05 

Primeira República e suas 

características 

Contestações e dinâmicas da 

vida cultural no Brasil entre 

1900 e 1930 

Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e avaliar suas contradições e impactos na região em que vive. 

EF09HI06 

O período varguista e suas 

contradições 

A emergência da vida urbana e 

a segregação espacial 

O trabalhismo e seu 

protagonismo político 

Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no Brasil, em diferentes escalas (nacional, regional, cidade, 

comunidade). 

Identificar e discutir a importância do movimento operário brasileiro, gaúcho e caxiense e suas contribuições para a conquista de direitos. 

EF09HI07 
A questão indígena durante a 

República (até 1964) 

Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e exclusão, as pautas dos povos indígenas, no contexto republicano (até 1964), e das 

populações afrodescendentes. 

EF09HI08 Anarquismo e protagonismo 

feminino 

Identificar as transformações ocorridas no debate sobre as questões da diversidade no Brasil durante o século XX e compreender o significado 

das mudanças de abordagem em relação ao tema. 

Identificar e reconhecer o processo de inserção e permanência da mulher no mercado de trabalho durante o século XX, evidenciando as 

questões de gênero. 

EF09HI09 Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de movimentos sociais. 

EF09HI10 

TOTALITARISMOS E 

CONFLITOS MUNDIAIS 

O mundo em conflito: a 

Primeira Guerra Mundial 

A questão da Palestina 

A Revolução Russa 

A crise capitalista de 1929 

Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. 

EF09HI11 Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e seu significado histórico. 

EF09HI12 Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em relação à economia global. 

EF09HI13 

A emergência do fascismo e do 

nazismo 

A Segunda Guerra Mundial 

Judeus e outras vítimas do 

holocausto 

Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as práticas de 

extermínio (como o holocausto). 

EF09HI14 

O colonialismo na África 

As guerras mundiais, a crise do 

colonialismo e o advento dos 

nacionalismos africanos e 

asiáticos 

Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente africano e asiático e as lógicas de resistência das populações locais diante 

das questões internacionais. 

EF09HI15 
Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das Nações Unidas (ONU) no contexto do pós-guerra e os propósitos dessa 

organização. 
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EF09HI16 

A Organização das Nações 

Unidas (ONU) e a questão dos 

Direitos Humanos 

Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade humana, valorizando 

as instituições voltadas para a defesa desses direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação. 

EF09HI17 

MODERNIZAÇÃO, 

DITADURA CIVIL-

MILITAR E 

REDEMOCRATIZAÇÃO: 

O BRASIL APÓS 1946 

O Brasil da era JK e o ideal de 

uma nação moderna: a 

urbanização e seus 

desdobramentos em um país em 

transformação 

Identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e políticos do Brasil a partir de 1946. 

EF09HI18 
Descrever e analisar as relações entre as transformações urbanas e seus impactos na cultura brasileira entre 1946 e 1964 e na produção das 

desigualdades regionais e sociais. 

EF09HI19 
Os anos 1960: revolução 

cultural? 

A ditadura civil-militar e os 

processos de resistência 

As questões indígena e negra e 

a ditadura 

Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à 

memória e à justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos. 

EF09HI20 Discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da sociedade brasileira durante a ditadura civil-militar. 

EF09HI21 Identificar e relacionar as demandas indígenas e quilombolas como forma de contestação ao modelo desenvolvimentista da ditadura. 

EF09HI22 O processo de 

redemocratização 

A Constituição de 1988 e a 

emancipação das cidadanias 

(analfabetos, indígenas, negros, 

jovens etc.) 

A história recente do Brasil: 

transformações políticas, 

econômicas, sociais e culturais 

de 1989 aos dias atuais 

Os protagonismos da sociedade 

civil e as alterações da 

sociedade brasileira 

A questão da violência contra 

populações marginalizadas 

O Brasil e suas relações 

internacionais na era da 

globalização 

Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do período ditatorial até a Constituição de 1988. 

EF09HI23 
Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania e ao pacto da sociedade 

brasileira de combate a diversas formas de preconceito, como o racismo. 

EF09HI24 
Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias atuais, identificando questões prioritárias para a 

promoção da cidadania e dos valores democráticos. 

EF09HI25 Relacionar as transformações da sociedade brasileira aos protagonismos da sociedade civil após 1989. 

EF09HI26 
Discutir e analisar as causas da violência contra populações marginalizadas (negros, indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres 

etc.) com vistas à tomada de consciência e à construção de uma cultura de paz, empatia e respeito às pessoas. 

EF09HI27 
Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais ocorridas no Brasil a partir da década de 1990 ao papel do País no cenário 

internacional na era da globalização. 

EF09HI28 

A HISTÓRIA RECENTE 

A Guerra Fria: confrontos de 

dois modelos políticos 

A Revolução Chinesa e as 

tensões entre China e Rússia 

A Revolução Cubana e as 

tensões entre Estados Unidos da 

América e Cuba 

Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos 

e estadunidenses. 

EF09HI29 
As experiências ditatoriais na 

América Latina 

Descrever e analisar as experiências ditatoriais na América Latina, seus procedimentos e vínculos com o poder, em nível nacional e 

internacional, e a atuação de movimentos de contestação às ditaduras. 

EF09HI30 
Comparar as características dos regimes ditatoriais latino-americanos, com especial atenção para a censura política, a opressão e o uso da 

força, bem como para as reformas econômicas e sociais e seus impactos. 

EF09HI31 
Os processos de descolonização 

na África e na Ásia 
Descrever e avaliar os processos de descolonização na África e na Ásia. 
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EF09HI32 
O fim da Guerra Fria e o 

processo de globalização 

Políticas econômicas na 

América Latina 

Analisar mudanças e permanências associadas ao processo de globalização, considerando os argumentos dos movimentos críticos às políticas 

globais. 

EF09HI33 
Analisar as transformações nas relações políticas locais e globais geradas pelo desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e 

comunicação. 

EF09HI34 
Discutir as motivações da adoção de diferentes políticas econômicas na América Latina, assim como seus impactos sociais nos países da 

região. 

EF09HI35 

Os conflitos do século XXI e a 

questão do terrorismo 

Pluralidades e diversidades 

identitárias na atualidade 

As pautas dos povos indígenas 

no século XXI e suas formas de 

inserção no debate local, 

regional, nacional e 

internacional 

Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo na contemporaneidade, incluindo os movimentos migratórios e os choques 

entre diferentes grupos e culturas. 

EF09HI36  
Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus significados históricos no início do século XXI, combatendo qualquer forma de 

preconceito e violência. 
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As palavras só têm sentido se 

nos ajudam a ver o mundo 

melhor. Aprendemos palavras 

para melhorar os olhos. 

(Rubem Alves) 

 

 A aquisição da língua inglesa, concebida 

como língua franca, tornou-se de fundamental 

importância para a formação de cidadãos 

atuantes e construtores de conhecimentos em um 

Pedagógica na Secretaria Municipal da Educação 

(SMED) de Caxias do Sul. 

 

mundo globalizado. 

 Esta perspectiva, corroborada pela Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 que tornou 

obrigatório o ensino de uma língua estrangeira 

moderna no Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, trouxe, juntamente com estudos mais 

recentes sobre como ocorre a aprendizagem, a 

necessidade do ensino do inglês ter como foco o 

uso da língua em contextos significativos de 

comunicação, garantindo ao estudante seu 

engajamento discursivo. 
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 Torna-se essencial, assim, que o 

estudante reconstrua o contexto de produção dos 

discursos a que tem acesso, o que permite 

também que compreenda o uso que as pessoas 

fazem do idioma ao interagir na sociedade. 

Como afirma Marcuschi (2007, p. 09), 

 

[...] a contribuição para um melhor 

conhecimento do uso da língua, 

partindo do princípio de que são os 

usos que fundam a língua e não o 

contrário, falar ou escrever bem não 

é ser capaz de adequar-se às regras 

da língua, mas é usar 

adequadamente a língua para 

produzir um efeito de sentido 

pretendido numa dada situação. 

Portanto é a intenção comunicativa 

que funda o uso da língua e não a 

morfologia ou a gramática. Não se 

trata de saber como se chega a um 

texto ideal pelo emprego das formas, 

mas como se chega a um discurso 

significativo pelo uso adequado às 

práticas e à situação a que se destina. 

 

  

A Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) traz este enfoque da língua, priorizando 

a função social e política do inglês, ampliando a 

visão dos multiletramentos e valorizando 

características culturais no ensino-

aprendizagem deste componente. 

Tal enfoque orienta os cinco eixos 

organizadores do inglês propostos pela BNCC: 

Oralidade, Leitura, Escrita, Conhecimentos 

Linguísticos e Dimensão Intercultural, que 

constituem, também, a nomenclatura utilizada 

no Referencial da Educação de Caxias do Sul.

 Nos eixos Oralidade e Escrita, o foco 

está nas habilidades de compreender e de 

produzir e na construção de significados 

partilhados pelos interlocutores envolvidos. 

 No eixo Leitura, o leitor atribui sentidos 

ao texto, como preconiza Orlandi (2012, p. 49), 

[...] a leitura é o momento crítico da 

constituição do texto, o momento 

privilegiado do processo de 

interação verbal, uma vez que é nele 

que se desencadeia o processo de 

significação. No momento em que se 

realiza o processo da leitura, se 

configura o espaço da 

discursividade em que se instaura 

um modo de significação específico. 

 

 Freire (1996, p. 27), da mesma forma, 

considera que o leitor tem papel ativo na 

construção de sentidos: “Não se lê criticamente, 

como se fazê-lo fosse comprar mercadoria por 

atacado. A leitura verdadeira me compromete de 

imediato com o texto que a mim se dá e a que 

me dou e de cuja compreensão fundamental me 

vou tornando sujeito.” 

 O eixo Conhecimentos Linguísticos, por 

sua vez, atenta para a análise e reflexão sobre a 

língua em práticas de uso, sempre de modo 

contextualizado.  

 O tratamento de língua franca dado à 

língua inglesa traz para o eixo Dimensão 

Intercultural desafios e novas prioridades para o 

ensino, conforme sustenta Tavares (2006, p. 9): 

 

[...] cultura agora é vista como parte 

integral na maneira que pensamos e 

falamos sobre educação em línguas 

estrangeiras. Cultura não é mais a 

alta cultura canônica de uma elite 

educada. Nem é comida exótica, 

feiras e folclore de um Outro 

orientalizado. Também não é o 

modo de vida de um autêntico 

falante nativo. Atualmente, cultura é 

uma complexa realidade histórica e 

simbólica que pede uma visão pós-

estruturalista da relação histórica, 

identitária e ideológica entre 

linguagem/cultura. Ensinar língua e 

cultura é uma forma de política 

cultural e um reflexo da língua como 
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força simbólica. 

  

  

 A Dimensão Intercultural contribuirá 

para a construção de estratégias pedagógicas 

capazes de contextualizar o ensino da língua 

inglesa e relacioná-lo com os saberes prévios 

dos educandos. 

De acordo com Azevedo e Rowell 

(2010, p. 4): 

 

[…] se o sujeito aprende ao longo de 

sua vida pelas necessidades que a 

sobrevivência impõe, se aprende 

pela constante tentativa de resolver 

os problemas com que se depara, 

nada mais coerente que o ensino – ao 

invés de se fundamentar em 

exposições infinitas de conteúdos, 

em repetições e memorizações 

exaustivas de informações 

desprovidas de sentido para o 

aprendiz – se valha da 

problematização de situações que 

simulem o cotidiano do sujeito fora 

da escola para desencadear as 

aprendizagens a serem efetivadas, 

conferindo sentido a elas. 
  

Em relação à criação de situações que 

simulem a realidade, as autoras justificam que 

 
[…] tal simulação não implica 

necessariamente que todos os 

problemas colocados diante do 

aluno sejam fictícios, pois, mesmo 

no âmbito escolar (simulacro por 

excelência), existem problemas que 

precisam de solução e que 

implicarão leituras e produções 

específicas e de caráter muito mais 

“real” para o aluno. (AZEVEDO & 

ROWELL, 2010, p.17) 
 

Por fim, cabe ressaltar, novamente, que 

o foco na aprendizagem da língua inglesa nos 

contextos em que ela é realmente utilizada, 

exige do professor a criação de situações reais 

ou que simulem a realidade de uso do idioma, 

priorizando atividades que envolvam 

comunicação entre as pessoas, utilização de 

diversos gêneros textuais e reflexão sobre eles. 

Assim, o currículo de Língua Inglesa 

compreende: 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS – COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA 

Palavras-chave: EU/OUTRO/NÓS; HÍBRIDA; POLIFÔNICA; MULTIMODAL; REPERTÓRIO LINGUÍSTICO E CULTURAL; PERCURSO CRIATIVO; FORMATIVA; INTERCULTURAL, 

PROTAGONISMO. 

6º ANO EIXO UNIDADE TEMÁTICA 
OBJETO DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADE 

EF06LI01 

ORALIDADE 

INTERAÇÃO 

DISCURSIVA 

Construção de laços afetivos 

e convívio social 

Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa.  

EF06LI02 Coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade. 

EF06LI03 
Funções e usos da língua 

inglesa em sala de aula 

(classroom language)  

Solicitar esclarecimentos em língua inglesa sobre o que não entendeu e o significado de palavras ou expressões 

desconhecidas. 

EF06LI04 COMPREENSÃO ORAL 
Estratégias de compreensão 

de textos orais: palavras 

Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo, o assunto e as informações principais em 

textos orais sobre temas familiares. 
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cognatas e pistas do contexto 

discursivo 

EF06LI05 
PRODUÇÃO ORAL 

Produção de textos orais, com 

a mediação do professor 

Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e 

características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. 

EF06LI06 Planejar apresentação sobre a família, a comunidade e a escola, compartilhando-a oralmente com o grupo. 

EF06LI07 

LEITURA 

ESTRATÉGIAS DE 

LEITURA 

Hipóteses sobre a finalidade 

de um texto 
Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua inglesa, com base em sua estrutura, organização textual e 

pistas gráficas. 

EF06LI08 COMPREENSÃO GERAL E 

ESPECÍFICA: LEITURA 

RÁPIDA (SKIMMING, 

SCANNING) 

Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua organização textual e palavras cognatas. 

EF06LI09 Localizar informações específicas em texto. 

EF06LI10 PRÁTICAS DE 

LEITURA E CONSTRU-

ÇÃO DE REPERTÓRIO 

LEXICAL 

Construção de repertório 

lexical e autonomia leitora 

Conhecer a organização de um dicionário bilíngue (impresso e/ou on-line) para construir repertório lexical. 

 Selecionar a acepção mais adequada em verbete de dicionário, observando seu contexto semântico.  

EF06LI11 Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para construir repertório lexical na língua inglesa. 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E NOVAS 

TECNOLOGIAS 

Informações em ambientes 

virtuais 
Explorar recursos tecnológicos como instrumentos de aprendizagem. 

EF06LI12 

ATITUDES E 

DISPOSIÇÕES 

FAVORÁVEIS DO 

LEITOR 

Partilha de leitura, com 

mediação do professor  
Interessar-se pelo texto lido, compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/comunica. 

EF06LI13 

ESCRITA 

ESTRATÉGIAS DE 

ESCRITA: PRÉ-

ESCRITA 

Planejamento do texto: 

brainstorming  
Listar ideias para a produção de textos, levando em conta o tema e o assunto. 

EF06LI14 
PLANEJAMENTO DO 

texto: organização de ideias  
Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do texto. 

EF06LI15 
PRÁTICAS DE 

ESCRITA 

Produção de textos escritos, 

em formatos diversos, com a 

mediação do professor 

Produzir textos escritos em língua inglesa (histórias em quadrinhos, cartazes, chats, blogues, agendas, fotolegendas, 

entre outros), sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto 

escolar. 

EF06LI16 

CONHECIMENT

OS 

LINGUÍSTICOS 
ESTUDOS DO LÉXICO 

Construção de repertório 

lexical 

Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da língua inglesa em sala de aula. 

EF06LI17 
Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, rotina diária, atividades de lazer, esportes, entre 

outros). 

 Associar vocábulos da língua inglesa, relacionando-os e associando-os com os vocábulos da língua materna. 

 Identificar padrões ortográficos na escrita de palavras. 
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EF06LI18 
Pronúncia 

Reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras da língua inglesa e da língua materna e/ou outras línguas 

conhecidas. 

 Falar, observando pronúncia, tonicidade e entonação. 

 Polissemia Inferir o sentido denotado de palavras ou expressões a partir do contexto. 

EF06LI19  

 

 

GRAMÁTICA 

 

 

 

Presente simples e contínuo 

(formas afirmativa, negativa 

e interrogativa) 

Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas (verbo to be) e descrever rotinas diárias. 

EF06LI20 Utilizar o presente contínuo para descrever ações em progresso. 

EF06LI21 Imperativo Reconhecer o uso do imperativo em enunciados de atividades, comandos e instruções. 

EF06LI22 Caso genitivo (‘s)  Descrever relações por meio do uso de apóstrofo (’) + s. 

EF06LI23 Adjetivos possessivos  Empregar, de forma inteligível, os adjetivos possessivos. 

EF06LI24 

DIMENSÃO 

INTERCULTUR

AL 

A LÍNGUA INGLESA 

NO MUNDO 

Países que têm a língua 

inglesa como língua materna 

e/ou oficial 

Investigar o alcance da língua inglesa no mundo: como língua materna e/ou oficial (primeira ou segunda língua). 

 Compreender e valorizar o papel da língua inglesa no processo de comunicação e interação humana. 

 Reconhecer a inter-relação da língua inglesa com a cultura dos diferentes países em que está inserida. 

EF06LI25 
A LÍNGUA INGLESA 

NO COTIDIANO DA 

SOCIEDADE 

BRASILEIRA/COMUNI

DADE 

Presença da língua inglesa no 

cotidiano 

Identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira/comunidade (palavras, expressões, suportes e esferas de 

circulação e consumo) e seu significado. 

EF06LI26 
Avaliar, problematizando elementos/produtos culturais de países de língua inglesa absorvidos pela sociedade 

brasileira/comunidade. 

 

7º ANO EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETO DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADE 

EF07LI01 

ORALIDADE 

INTERAÇÃO 

DISCURSIVA 

Funções e usos da língua 

inglesa: convivência e 

colaboração em sala de aula  

Interagir em situações de intercâmbio oral para realizar as atividades em sala de aula, de forma respeitosa e colaborativa, 

trocando ideias e engajando-se em brincadeiras e jogos. 

EF07LI02 Práticas investigativas Entrevistar os colegas para conhecer suas histórias de vida. 

EF07LI03 
COMPREENSÃO 

ORAL 

Estratégias de compreensão de 

textos orais: conhecimentos 

prévios 
Mobilizar conhecimentos prévios para compreender texto oral. 

EF07LI04 
Compreensão de textos orais de 

cunho descritivo ou narrativo 
Identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os interlocutores em textos orais presentes no cinema, na internet, na 

televisão, entre outros. 

EF07LI05 
PRODUÇÃO ORAL 

 

Produção de textos orais, com a 

mediação do professor  
Compor, em língua inglesa, narrativas orais sobre fatos, acontecimentos e personalidades marcantes do passado. 
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EF07LI06 

LEITURA 

ESTRATÉGIAS DE 

LEITURA 

Compreensão geral e 

específica: leitura rápida 

(skimming, scanning) 

Antecipar o sentido global de textos em língua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, observando títulos, 

primeiras e últimas frases de parágrafos e palavras-chave repetidas. 

EF07LI07 Compreensão do sentido global 

do texto 

Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um texto em língua inglesa (parágrafos). 

EF07LI08 Relacionar as partes de um texto (parágrafos) para construir seu sentido global. 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E 

CONSTRUÇÃO DE 

REPERTÓRIO 

LEXICAL 

Construção de repertório 

lexical e autonomia leitora 
Selecionar a acepção mais adequada em verbete de dicionário, observando seu contexto semântico. 

EF07LI09 PRÁTICAS DE 

LEITURA E 

PESQUISA 

Objetivos de leitura Selecionar, em um texto, a informação desejada como objetivo de leitura. 

EF07LI10 
Leitura de textos digitais para 

estudo 
Escolher, em ambientes virtuais, textos em língua inglesa, de fontes confiáveis, para estudos/pesquisas escolares. 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E NOVAS 

TECNOLOGIAS 

Informações em ambientes 

virtuais 
Explorar recursos tecnológicos como instrumentos de aprendizagem. 

EF07LI11 

ATITUDES E 

DISPOSIÇÕES 

FAVORÁVEIS DO 

LEITOR 

Partilha de leitura Participar de troca de opiniões e informações sobre textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes. 

EF69LI13 

ESCRITA 

ESTRATÉGIAS DE 

ESCRITA: PRÉ-

ESCRITA 

Planejamento do texto: 

brainstorming  
Listar ideias para a produção de textos, levando em conta o tema e o assunto. 

EF69LI14 
PLANEJAMENTO DO 

TEXTO: ORGANIZAÇÃO DE 

IDEIAS  
Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do texto. 

EF07LI12 ESTRATÉGIAS DE 

ESCRITA: PRÉ-

ESCRITA E 

ESCRITA 

Pré-escrita: planejamento de 

produção escrita, com 

mediação do professor  
Planejar a escrita de textos em função do contexto (público, finalidade, layout e suporte). 

EF07LI13 
Escrita: organização em 

parágrafos ou tópicos, com 

mediação do professor 

Organizar texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos ou tópicos e subtópicos, explorando as 

possibilidades de organização gráfica, de suporte e de formato do texto. 
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EF07LI14 
PRÁTICAS DE 

ESCRITA 

Produção de textos escritos, em 

formatos diversos, com a 

mediação do professor 

Produzir textos diversos sobre fatos, acontecimentos e personalidades do passado (linha do tempo/ timelines, biografias, 

verbetes de enciclopédias, blogues, entre outros). 

EF07LI15 

CONHECIMENTOS 

LINGUÍSTICOS 

ESTUDOS DO 

LÉXICO 

Construção de repertório 

lexical 
Construir repertório lexical relativo a verbos regulares e irregulares (formas no passado), preposições de tempo (in, on, 

at) e conectores (and, but, because, then, so, before, after, entre outros). 

EF07LI16 
Pronúncia 

Reconhecer a pronúncia de verbos regulares no passado (-ed). 

 Falar, observando pronúncia, tonicidade e entonação. 

 

Polissemia 
Inferir o sentido denotado de palavras ou expressões a partir do contexto. 

EF07LI17 Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso. 

EF07LI18 
 

GRAMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Passado simples e contínuo 

(formas afirmativa, negativa e 

interrogativa) 

Utilizar o passado simples e o passado contínuo para produzir textos orais e escritos, mostrando relações de sequência 

e causalidade. 

EF07LI19 
Pronomes do caso reto e do 

caso oblíquo  
Discriminar sujeito de objeto utilizando pronomes a eles relacionados. 

EF07LI20 
Verbo modal can (presente e 

passado) 
Empregar, de forma inteligível, o verbo modal can para descrever habilidades (no presente e no passado). 

EF07LI21 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL 

A LÍNGUA INGLESA 

NO MUNDO 

A língua inglesa como língua 

global na sociedade 

contemporânea  

Analisar o alcance da língua inglesa e os seus contextos de uso no mundo globalizado. 

 Reconhecer a inter-relação da língua inglesa com a cultura dos diferentes paises em que está inserida. 

EF07LI22 COMUNICAÇÃO 

INTERCULTURAL 
Variação linguística 

Explorar modos de falar em língua inglesa, refutando preconceitos e reconhecendo a variação linguística como 

fenômeno natural das línguas. 

EF07LI23 Reconhecer a variação linguística como manifestação de formas de pensar e expressar o mundo. 

 

 

 

8º ANO EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETO DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADE 

EF08LI01 ORALIDADE 
INTERAÇÃO 

DISCURSIVA 

Negociação de sentidos (mal-

entendidos no uso da língua 

inglesa e conflito de opiniões) 

Fazer uso da língua inglesa para resolver mal-entendidos, emitir opiniões e esclarecer informações por meio de 

paráfrases ou justificativas. 
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EF08LI02 
Usos de recursos linguísticos e 

paralinguísticos no intercâmbio 

oral  

Explorar o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos (gestos, 

expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral. 

EF08LI03 
COMPREENSÃO 

ORAL 

Compreensão de textos orais, 

multimodais, de cunho 

informativo/jornalístico 
Construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, o assunto principal e informações relevantes. 

EF08LI04 PRODUÇÃO ORAL 
Produção de textos orais com 

autonomia  
Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para informar/comunicar/falar do futuro: planos, previsões, 

possibilidades e probabilidades. 

EF08LI05 

LEITURA 

ESTRATÉGIAS DE 

LEITURA 

Construção de sentidos por 

meio de inferências e 

reconhecimento de implícitos 
Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto para construção de sentidos. 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E 

CONSTRUÇÃO DE 

REPERTÓRIO 

LEXICAL 

Construção de repertório 

lexical e autonomia leitora 
Selecionar a acepção mais adequada em verbete de dicionário, observando seu contexto semântico. 

EF08LI06 PRÁTICAS DE 

LEITURA E 

FRUIÇÃO 

Leitura de textos de cunho 

artístico/literário 

Apreciar textos narrativos em língua inglesa (contos, romances, entre outros, em versão original ou simplificada), como 

forma de valorizar o patrimônio cultural produzido em língua inglesa. 

EF08LI07 Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar e usufruir do patrimônio artístico literário em língua inglesa. 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E NOVAS 

TECNOLOGIAS 

Informações em ambientes 

virtuais 
Explorar recursos tecnológicos como instrumentos de aprendizagem. 

EF08LI08 
AVALIAÇÃO DOS 

TEXTOS LIDOS 
Reflexão pós-leitura  

Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas apresentadas sobre um mesmo 

assunto. 

EF69LI13 

ESCRITA 

ESTRATÉGIAS DE 

ESCRITA: PRÉ-

ESCRITA 

Planejamento do texto: 

brainstorming  
Listar ideias para a produção de textos, levando em conta o tema e o assunto. 

EF69LI14 
Planejamento do texto: 

organização de ideias  
Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do texto. 

EF79LI12 
ESTRATÉGIAS DE 

ESCRITA: PRÉ-

ESCRITA E ESCRITA 

Pré-escrita: planejamento de 

produção escrita, com 

mediação do professor  
Planejar a escrita de textos em função do contexto (público, finalidade, layout e suporte). 

EF79LI13 
Escrita: organização em 

parágrafos ou tópicos, com 

mediação do professor 

Organizar texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos ou tópicos e subtópicos, explorando as 

possibilidades de organização gráfica, de suporte e de formato do texto. 
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EF08LI09 ESTRATÉGIAS DE 

ESCRITA: ESCRITA 

E PÓS-ESCRITA 

Revisão de textos com a 

mediação do professor  

Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto de comunicação (finalidade e adequação ao 

público, conteúdo a ser comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases). 

EF08LI10 Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos, reformulações e correções, para aprimoramento, edição e publicação final. 

EF08LI11 
PRÁTICAS DE 

ESCRITA 

Produção de textos escritos 

com mediação do 

professor/colegas 

Produzir textos (comentários em fóruns, relatos pessoais, mensagens instantâneas, tweets, reportagens, histórias de 

ficção, blogues, entre outros), com o uso de estratégias de escrita (planejamento, produção de rascunho, revisão e edição 

final), apontando sonhos e projetos para o futuro (pessoal, da família, da comunidade ou do planeta). 

EF08LI12 

CONHECIMENTOS 

LINGUÍSTICOS 

ESTUDOS DO 

LÉXICO 

Construção de repertório 

lexical 
Construir repertório lexical relativo a planos, previsões e expectativas para o futuro. 

 Pronúncia Falar, observando pronúncia, tonicidade e entonação. 

 Polissemia Inferir o sentido denotado de palavras ou expressões a partir do contexto. 

EF08LI13 
Formação de palavras: prefixos 

e sufixos  
Reconhecer sufixos e prefixos comuns utilizados na formação de palavras em língua inglesa. 

EF08LI14  

GRAMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

Verbos para indicar o futuro  Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e fazer previsões. 

EF08LI15 Comparativos e superlativos 
Utilizar, de modo inteligível, as formas comparativas e superlativas de adjetivos para comparar qualidades e 

quantidades. 

EF08LI16 Quantificadores Utilizar, de modo inteligível, corretamente, some, any, many, much. 

EF08LI17 Pronomes relativos 
Empregar, de modo inteligível, os pronomes relativos (who, which, that, whose) para construir períodos compostos por 

subordinação. 

EF08LI18 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL 

COMUNICAÇÃO 

INTERCULTURAL 
Impacto de aspectos culturais 

na comunicação 

Investigar de que forma expressões, gestos e comportamentos são interpretados em função de aspectos culturais. 

EF08LI19 Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que falam a língua inglesa. 

EF08LI20 
MANIFESTAÇÕES 

CULTURAIS 
Construção de repertório 

artístico-cultural 

Construir repertório cultural por meio do contato com manifestações artístico-culturais vinculadas à língua inglesa (artes 

plásticas e visuais, literatura, música, cinema, dança, festividades, entre outros), valorizando a diversidade entre 

culturas. 

 

 

9º ANO EIXO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETO DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADE 

EF09LI01 
ORALIDADE 

INTERAÇÃO 

DISCURSIVA 
Funções e usos da língua 

inglesa: persuasão 
Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os 

recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. 

EF09LI02 Compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada de notas. 
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EF09LI03 
COMPREENSÃO 

ORAL 

Compreensão de textos orais, 

multimodais, de cunho 

argumentativo 
Analisar posicionamentos defendidos e refutados em textos orais sobre temas de interesse social e coletivo. 

EF09LI04 PRODUÇÃO ORAL 
Produção de textos orais com 

autonomia  
Expor resultados de pesquisa ou estudo com o apoio de recursos, tais como notas, gráficos, tabelas, entre outros, 

adequando as estratégias de construção do texto oral aos objetivos de comunicação e ao contexto. 

EF09LI05 

LEITURA 

ESTRATÉGIAS DE 

LEITURA 

Recursos de persuasão 
Identificar recursos de persuasão (escolha e jogo de palavras, uso de cores e imagens, tamanho de letras), utilizados nos 

textos publicitários e de propaganda, como elementos de convencimento. 

EF09LI06 
Recursos de argumentação 

Distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos da esfera jornalística. 

EF09LI07 Identificar argumentos principais e as evidências/exemplos que os sustentam. 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E 

CONSTRUÇÃO DE 

REPERTÓRIO 

LEXICAL 

Construção de repertório 

lexical e autonomia leitora 
Selecionar a acepção mais adequada em verbete de dicionário, observando seu contexto semântico. 

EF09LI08 
PRÁTICAS DE 

LEITURA E NOVAS 

TECNOLOGIAS 

Informações em ambientes 

virtuais 
Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualidade e a validade das informações 

veiculadas. 

EF09LI09 
AVALIAÇÃO DOS 

TEXTOS LIDOS 
Reflexão pós-leitura  

Compartilhar, com os colegas, a leitura dos textos escritos pelo grupo, valorizando os diferentes pontos de vista 

defendidos, com ética e respeito. 

EF69LI13 

ESCRITA 

ESTRATÉGIAS DE 

ESCRITA: PRÉ-

ESCRITA 

Planejamento do texto: 

brainstorming  
Listar ideias para a produção de textos, levando em conta o tema e o assunto. 

EF69LI14 
Planejamento do texto: 

organização de ideias  
Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do texto. 

EF79LI12 
ESTRATÉGIAS DE 

ESCRITA: PRÉ-

ESCRITA E ESCRITA 

Pré-escrita: planejamento de 

produção escrita 
Planejar a escrita de textos em função do contexto (público, finalidade, layout e suporte). 

EF79LI13 
ESCRITA: ORGANIZAÇÃO 

EM PARÁGRAFOS OU 

TÓPICOS 

Organizar texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos ou tópicos e subtópicos, explorando as 

possibilidades de organização gráfica, de suporte e de formato do texto. 

EF89LI09 ESTRATÉGIAS DE 

ESCRITA: ESCRITA 

E PÓS-ESCRITA 

Revisão de textos com a 

mediação do professor  

Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto de comunicação (finalidade e adequação ao 

público, conteúdo a ser comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases). 

EF89LI10 Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos, reformulações e correções, para aprimoramento, edição e publicação final. 

EF09LI10 
ESTRATÉGIAS DE 

ESCRITA 
Escrita: construção da 

argumentação 
Propor potenciais argumentos para expor e defender ponto de vista em texto escrito, refletindo sobre o tema proposto e 

pesquisando dados, evidências e exemplos para sustentar os argumentos, organizando-os em sequência lógica. 
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EF09LI11 
Escrita: construção da 

persuasão 
Utilizar recursos verbais e não verbais para construção da persuasão em textos da esfera publicitária, de forma adequada 

ao contexto de circulação (produção e compreensão). 

EF09LI12 
PRÁTICAS DE 

ESCRITA 

Produção de textos escritos 

com mediação do 

professor/colegas 

Produzir textos (infográficos, fóruns de discussão on-line, fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, entre 

outros) sobre temas de interesse coletivo local ou global, que revelem posicionamento crítico. 

 

CONHECIMENTOS 

LINGUÍSTICOS 

ESTUDOS DO 

LÉXICO 

Pronúncia Falar, observando pronúncia, tonicidade e entonação. 

 Polissemia Inferir o sentido denotado de palavras ou expressões a partir do contexto. 

EF09LI13 
Usos de linguagem em meio 

digital: "internetês"  

Reconhecer, nos novos gêneros digitais (blogues, mensagens instantâneas, tweets, entre outros), novas formas de escrita 

(abreviação de palavras, palavras com combinação de letras e números, pictogramas, símbolos gráficos, entre outros) na 

constituição das mensagens. 

EF09LI14 Conectores (linking words) 
Utilizar conectores indicadores de adição, condição, oposição, contraste, conclusão e síntese como auxiliares na 

construção da argumentação e intencionalidade discursiva. 

EF09LI15 
 

GRAMÁTICA 

 

 

 

 

Orações condicionais (tipos 1 e 

2) 
Empregar, de modo inteligível, as formas verbais em orações condicionais dos tipos 1 e 2 (if-clauses). 

EF09LI16 
Verbos modais: should, must, 

have to, may e might 
Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, have to, may e might para indicar recomendação, necessidade 

ou obrigação e probabilidade. 

EF09LI17 

DIMENSÃO 

INTERCULTURAL 

A LÍNGUA INGLESA 

NO MUNDO 

Expansão da língua inglesa: 

contexto histórico 
Debater sobre a expansão da língua inglesa pelo mundo, em função do processo de colonização nas américas, áfrica, ásia 

e oceania. 

EF09LI18 
A língua inglesa e seu papel no 

intercâmbio científico, 

econômico e político 

Analisar a importância da língua inglesa para o desenvolvimento das ciências (produção, divulgação e discussão de 

novos conhecimentos), da economia e da política no cenário mundial. 

EF09LI19 
COMUNICAÇÃO 

INTERCULTURAL 
Construção de identidades no 

mundo globalizado 
Discutir a comunicação intercultural por meio da língua inglesa como mecanismo de valorização pessoal e de construção 

de identidades no mundo globalizado. 

EF89LI20 
MANIFESTAÇÕES 

CULTURAIS 
Construção de repertório 

artístico-cultural 
Construir repertório cultural por meio do contato com manifestações artístico-culturais vinculadas à língua inglesa (artes 

plásticas e visuais, literatura, música, cinema, dança, festividades, entre outros), valorizando a diversidade entre culturas. 
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APRENDER E ENSINAR LÍNGUA 

PORTUGUESA NUMA PERSPECTIVA 

DE USO DA LÍNGUA 

 

Niuana Kullmann56 

Carla Roberta Sasset Zanette57 

  
Ora, na maior parte das 

ciências, explicar a origem 

de um estado é tudo, sendo 

que o estado em si mesmo é 

sem interesse ou sem um 

papel específico que o 

distinga como estado, de 

sorte que, na língua, é aos 

estados, e só a eles, que 

pertence o poder de 

significar; por outro lado, a 

língua, sem esse ‘poder [de] 

significar’, deixaria de ser o 

                                                           
56 Doutoranda e bolsista CAPES no Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGEdu) da Universidade de 

Caxias do Sul (UCS), Mestra em Educação (UCS), 

Especialista em Libras e Educação de Surdos (UNOPAR). 

Professora e Assessora Pedagógica do NEP (Núcleo de 

que quer que fosse [..]. 

 

 

(Ferdinand de Saussure) 

  

 

A Língua Portuguesa tornou-se o 

idioma oficial do Brasil no século XVIII, e 

coexiste, com variantes linguísticas, como as 

crioulas, as de origem indígena, advindas de 

processos imigratórios (por exemplo, italiana, 

alemã, africana, polonesa), e com a Língua 

Brasileira de Sinais (Libras), o que evidencia e 

reforça a pluralidade de culturas que constituem 

o Brasil. 

         A Língua Portuguesa falada no Brasil foi 

enriquecida por diversas influências: além do 

Português de Portugal, as línguas de origem 

indígena, africana, holandesa e espanhola, 

dentre outras, contribuíram para as diferenças de 

vocabulário e sotaque das diversas regiões 

Estudos e Pesquisa) da Secretaria Municipal de Caxias do 

Sul (SMED). 
57 Doutoranda e bolsista CAPES no Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGEdu) da Universidade de 

Caxias do Sul (UCS), Mestra em Educação (UCS), 

brasileiras. 

         As reformas educacionais de 1750, 

propostas pelo Marquês de Pombal, 

contribuíram para a configuração do idioma 

nacional da Colônia, entretanto, muito tempo se 

passou e muitas foram as contribuições de 

outros idiomas. A organização de um currículo 

para ensino de Língua Portuguesa em território 

brasileiro passou por reformulações que 

variaram entre o estudo da gramática latina e da 

gramática do português arcaico. 

         Em 1854, com a reforma educacional 

elaborada por Couto Ferraz, o ensino de língua 

começou a ser valorizado e, no ano de 1871, foi 

criado o cargo de professor de português. Ao 

longo do século XX, algumas foram as 

tentativas de se estabelecer um currículo de 

Língua Portuguesa, sempre permeadas por 

desafios e críticas que perduram até hoje. 

         Embora já se tenha avançado muito 

Especialista em Língua Portuguesa (FIA). Professora e 

Assessora Administrativa da Secretaria Municipal da 

Educação (SMED) de Caxias do Sul.  
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sobre o que ensinar, há ainda muito o que 

discutir, visando à qualificação dos processos de 

aprendizagem e ensino do Português. 

Vale atentar para a importância de 

pensar, também, nas práticas educacionais 

voltadas ao estudo da Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) que, desde 2002, é língua oficial 

no Brasil, conforme estabelece a Lei de nº 10. 

436/02. Nesse sentido, políticas públicas que 

potencializem a aprendizagem dessa Língua, 

que valorizem sua popularização e acesso e 

contribuam para a inclusão social já existem e 

outras tantas precisam ser elaboradas, a fim de 

que assuma, efetivamente, o seu lugar. 

É importante que, na evolução das 

análises e considerações sobre o ensino de 

língua, não percamos de vista que a contribuição 

da escola deve residir na formação de usuários 

de língua proficientes e, não, de linguistas, o 

que, superficialmente, pode favorecer confusões 

conceituais, entretanto, são funções bastante 

                                                           
58 Consoante Benveniste (2005), realizar o sistema 

linguístico é colocar a língua em uso, seja oralmente, seja 

por escrito. 

diversas. O professor de língua, também usuário 

do sistema linguístico, precisa estar 

constantemente atento para o fato de que seu 

trabalho visa a qualificar o desenvolvimento 

pelo usuário de língua, das habilidades que a 

realização58 de um sistema linguístico pressupõe 

ao estudante, e, não, a formar um estudioso da 

língua, que tem por objeto, descrever e explicar 

a constituição (fonológica, lexical, sintática, 

semântica) de um sistema linguístico e/ou 

normatizar seu uso. 

Azevedo (2016, p. 49) corrobora tal 

distinção ao afirmar que o professor de língua é 

o 

  
profissional responsável por 

tornar mais proficientes os 

intercâmbios verbais dos 

aprendizes. E este 

[professor], também usuário 

de língua [...], tem o dever de 

ofício de contribuir 

proativamente para que seus 

alunos, interagindo 

oralmente e por escrito, 

desenvolvam as habilidades 

exigidas pelas mais diversas 

situações enunciativas, 

incluídos aí os mais variados 

objetivos e enunciatários. 

  

Para esse profissional, pensar a 

aprendizagem e o ensino da Língua Portuguesa 

no âmbito da educação formal, ou seja, como 

componente curricular, é um desafio de muitas 

gerações. Desafio porque exige que educador e 

educando olhem para a Língua a aproximem do 

uso que dela fazem desde os primeiros anos de 

vida. Muitos dos problemas gerados e 

identificados na Escola, no que concerne ao 

ensino de língua materna, referem-se à distância 

existente entre as habilidades já desenvolvidas 

pelo estudante ao ingressar na Escola e à 

nomenclatura a que é apresentado a partir de 

então. 

         Semelhante a outros componentes 

curriculares como Matemática, por exemplo, 

Língua Portuguesa visa ao de desenvolvimento 

de habilidades (AZEVEDO & ROWELL, 

2010), diferentemente daqueles componentes 
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essencialmente conceituais, tais como Ciências 

da Natureza, Geografia, História, dentre outros. 

Partindo disso, processos de aprendizagem e 

ensino de Língua (seja materna, seja estrangeira) 

que possuam o foco na memorização de 

definições e de regras ou na classificação 

sistemática de palavras e frases da língua de 

forma alguma contribuem para o 

desenvolvimento dessas habilidades. Por outro 

lado, práticas didático-pedagógicas que 

priorizem o uso da língua são muito mais 

essenciais e profícuas à aprendizagem, 

conforme propõem os Eixos da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) — a saber Leitura, 

Produção de Textos, Oralidade e Análise 

Linguística/Semiótica. 

         Desde os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), vê-se a ênfase na mudança de 

direção, para auxiliar o estudante a perceber que 

a Língua Portuguesa, componente curricular, é a 

mesma Língua Portuguesa que ele utiliza em seu 

dia a dia, ao conversar com seus familiares, 

amigos, colegas, professores, ao jogar 

videogame, ao navegar pelas redes sociais e 

nelas interagir, ao fazer compras, ao ler, ao 

estudar, ao assistir suas séries e filmes, ao se 

constituir como usuário de língua. 

Assim, a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) surge para que, num 

processo de adequação educacional à 

contemporaneidade, possa-se realizar também 

esse movimento de repensar a prática docente, 

de forma a contribuir ainda mais para o 

desenvolvimento linguístico-discursivo das 

novas gerações. 

         O atual contexto, em que há a premência 

de reformular os Referenciais Curriculares 

Municipais à luz da BNCC, é mais uma 

oportunidade para reavaliar o caminho 

percorrido até então, bem como projetar novas 

metas de acordo com o cenário educacional 

atual. 

         O caminho a ser seguido: (a) conhecer a 

estrutura da BNCC, a fim de que haja maior 

familiarização com a nomenclatura ali 

empregada, relacionando-a com os referenciais 

vigentes; (b) compreender suas bases 

epistemológicas; e (c) efetivar a prática 

educativa a partir do Referencial da Educação de 

Caxias do Sul com olhar crítico, apontando 

contribuições que possam se configurar num 

processo de avaliações constantes e, se for o 

caso, alterações pertinentes. 

         O componente curricular de Língua 

Portuguesa na BNCC, tal como os PCN já 

preconizam, tem como cerne o desenvolvimento 

de habilidades linguístico-enunciativas a partir 

do texto como unidade de trabalho. O foco 

reside, portanto, em analisar situações de uso de 

língua, a fim de que o estudante amplie seu 

repertório, bem como qualifique as habilidades 

de interlocução, oral e escrita, ao longo do 

Ensino Fundamental. 

         Para tanto, a BNCC apresenta alguns 

termos estruturais que passarão a ser 

empregados com frequência no contexto 

escolar. As práticas de linguagem já eram 

conhecidas: oralidade, leitura/escuta, produção 

(escrita e multissemiótica) e análise 
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linguística/semiótica; a novidade está na 

organização das práticas como eixos. 

O primeiro deles é o eixo Leitura, cujo 

foco reside na interação “do 

leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, 

orais e multissemióticos e de sua interpretação” 

(BRASIL, 2017, p. 69). O destaque aqui pode 

ser dado às múltiplas linguagens a que o aluno 

será exposto e às diversas relações que ele 

poderá realizar a partir do contato com 

diferentes tipos de texto. A multissemiose está 

diretamente associada à leitura também de 

imagens, como fotografia, pintura, desenho, 

gráficos, filme, vídeo, música, dentre outros. 

Este Eixo permite pensar e enxergar a leitura em 

seu sentido mais amplo, caminho que já vinha 

sendo percorrido há alguns anos, entretanto, 

colocado da forma como está, o eixo leitura 

formaliza essa necessidade. 

Ao segundo eixo, Produção de Textos, 

correspondem “as práticas de linguagem 

relacionadas à interação e à autoria (individual 

ou coletiva) do texto escrito, oral e 

multissemiótico, com diferentes finalidades e 

projetos enunciativos” (BRASIL, 2017, p. 74). 

Trabalhar com esse eixo em sala de aula 

pressupõe que professor e estudante possam, ao 

longo do processo educativo, refinar seu olhar 

ao ler diferentes textos e se utilizar desse 

refinamento em sua produção. Vale atentar para 

que ambos atores desse processo possuam as 

condições necessárias para produzir textos 

multissemióticos: estudantes e professores 

podem assumir a autoria de materiais. 

Oralidade constitui o terceiro eixo, o 

qual “compreende as práticas de linguagem que 

ocorrem em situação oral com ou sem contato 

face a face” (BRASIL, 2017, p. 76). Nele, 

situam-se os procedimentos que dependem do 

uso oral da língua, tais como a própria aula 

dialogada, presencialmente ou aquelas 

veiculadas por vídeo. Além disso, tem-se as 

apresentações orais de produções discentes, 

como, por exemplo, esquetes, encenações, 

construção de vídeos, músicas, dentre outros. 

Por fim, o quarto eixo, Análise 

Linguística/Semiótica, em que se concentra no 

exame da língua, de sua norma-padrão, e de 

outras semioses. Esse eixo desenvolve-se 

“transversalmente aos dois eixos — 

leitura/escuta e produção oral, escrita e 

multissemiótica — e que envolve análise 

textual, gramatical, lexical, fonológica e das 

materialidades das outras semioses” (BRASIL, 

2017, p. 78). Sabe-se que o conhecimento da 

língua não é, nem deve ser, resumido ao domínio 

e à identificação da nomenclatura gramatical, 

uma vez que isso não contribui diretamente para 

a formação de usuários proficientes. Ao 

contrário, é o desenvolvimento de habilidades 

de leitura e escrita que pode contribuir para 

constituição do sujeito autor/leitor. 

Há, além das práticas de linguagem e os 

eixos, outra categoria que compõe a estrutura do 

componente curricular Língua Portuguesa na 

BNCC: campos de atuação. Antes de apresentá-

la, vale salientar que a Base coloca a necessidade 

de pensar na progressão das aprendizagens que 

será oportunizada aos estudantes, sempre 
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buscando desenvolvê-la em consonância com o 

território59 de que fazemos parte. Isso significa 

dizer que nenhuma das habilidades presentes no 

documento final possuem fim em si mesmas, 

mas se apresentam como possibilidades 

dinâmicas, das quais derivarão os Planos de 

Estudo e de Trabalho, com o mesmo dinamismo. 

Campos de Atuação são divididos de 

acordo com etapas do Ensino Fundamental. À 

primeira, Anos Iniciais, correspondem: Campo 

da vida cotidiana; Campo artístico-literário; 

Campo das práticas de estudo e pesquisa e 

Campo da vida pública. Nos Anos Finais, 

segunda etapa do EF, tem-se: Campo artístico-

literário; Campo das práticas de estudo e 

pesquisa; Campo jornalístico-midiático e 

Campo de atuação na vida pública. 

O Referencial Curricular Municipal está 

estruturado, respeitando-se o que a Base propõe, 

de forma a contemplar e preservar a essência do 

                                                           
59 Conforme definido no texto introdutório geral do 

Referencial da Educação de Caxias do Sul. 

que já está consolidado. 

Por óbvio, o Referencial, como o próprio 

nome diz, é concebido aqui apenas como um 

conjunto de coordenadas que orientam a prática 

docente, não sendo, portanto, um documento 

prescritivo e inquestionável, e tem por meta 

contribuir para a efetivação de uma prática 

educativa mais eficaz e alinhada com o contexto 

atual. 

Com relação aos aportes teóricos que 

sustentam o Referencial Curricular de Língua 

Portuguesa, encontramos em Saussure e 

Benveniste os principais postulados de base para 

o ensino de língua. No entanto, com vistas a uma 

melhor compreensão do sistema conceitual 

desses estudiosos, parece oportuno apresentar, 

mesmo que brevemente, alguns deles. 

Em primeiro lugar, a tríade saussuriana: 

linguagem, língua e fala. Para Ferdinand de 

Saussure, o fenômeno linguagem é o “exercício 

de uma faculdade que existe no homem” 

(SAUSSURE, 2004, p. 115), cujo produto social 

é a língua. Esta, por sua vez, constitui-se num 

conjunto de convenções adotadas pelo coletivo 

que permitem o exercício dessa faculdade nos 

indivíduos. A fala, diferentemente da língua, é 

um ato individual “de vontade e inteligência” 

(SAUSSURE, 2012, p. 45) em que o usuário 

realizará combinações capazes de expressar seu 

pensamento e as exteriorizará. 

Benveniste, por seu turno, define 

enunciação (2005, p. 82), como “colocar em 

funcionamento a língua por um ato individual de 

utilização”. Assim, a enunciação pressupõe a 

existência de um quadro enunciativo constituído 

de uma relação eu-tu em um aqui-agora; daí 

cada enunciado/discurso produzido ser único e 

irrepetível, pois, a cada vez, tem-se um eu 

falando com um tu num determinado espaço e 

em um tempo também definido. 

Nesse sentido, o Referencial de Língua 

Portuguesa, constitui-se de subsídios teórico-
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metodológicos cujo estudo pode qualificar ainda 

mais a prática educativa fundada no uso da 

língua, em diversas situações enunciativas, 

portanto, com diferentes objetivos, 

interlocutores, em diferentes tempos e espaços. 

Tal perspectiva tem por fim tornar os estudantes 

usuários proficientes do Português e, para tanto, 

é preciso compreender a aprendizagem de um 

idioma como um constante processo de 

interação discursiva que se opõe diretamente a 

um mero saber sobre a língua, isto é, a um 

simples “decorar” um conjunto de estruturas e 

regras gramaticais fora de qualquer contexto. 

Inserem-se nas diferentes situações 

enunciativas aquelas que pressupõem os gêneros 

midiáticos/digitais, que assumem posição de 

destaque na BNCC. A partir disso, torna-se 

necessário que a RME atente para o fato de que 

tais gêneros estarão cada vez mais presentes na 

vida dos estudantes, logo, precisam integrar sua 

aprendizagem de uso de língua, fomentando os 

processos de conhecimento, análise, leitura e 

produção de tais gêneros. Com isso, valoriza-se 

mais explicitamente a manifestação de culturas 

juvenis, o que, por sua vez, é capaz de promover 

uma maior aproximação das crianças, dos 

adolescentes e jovens da Escola e sua maior 

abertura à aprendizagem de práticas linguísticas 

diferentes daquelas que compõem seu cotidiano, 

porém necessárias ao exercício pleno da 

cidadania. 

Como bem pontua a BNCC (BRASIL, 

2017, p. 67), “não se trata de deixar de 

privilegiar o escrito/impresso [...] mas de 

contemplar também os novos letramentos, 

essencialmente digitais”. Diante disso, é 

possível visualizar novas possibilidades de 

aprendizagem e ensino da Língua Portuguesa, 

valorizando diferentes textos com os quais os 

estudantes possam interagir, independentemente 

da escola e da contemporaneidade, com os quais 

possam se identificar, dos quais possam se 

apropriar e, talvez, virem a se atrair, cada vez 

mais, pela leitura e/ou produção desses novos 

gêneros. 

Essa pode ser a porta de entrada para a 

formação de usuários de língua autônomos, que 

encontrem nas interações discursivas em língua 

materna inspiração para constituição e 

reconstituição do sentido de diferentes discursos 

que circulam na sociedade e que corroboram o 

caráter social e mutável da língua. 

Partido do exposto, o currículo de 

Língua Portuguesa está organizado e descrito na 

tabela a seguir.

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS  — COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Palavras-chave: EU/OUTRO/NÓS; LEITURA; ESCRITA, ORALIDADE, ANÁLISE, COMUNICAÇÃO, ESCUTA, PROTAGONISMO, SENTIDO. 
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1º ANO 
CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF01LP01 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Protocolos de leitura 

Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página. 

Reconhecer palavras em textos via memória ou relacionados a sua experiência pessoal. 

Identificar seu nome em uma relação dada. 

Identificar as letras do seu próprio nome. 

EF01LP02 
Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Correspondência fonema-

grafema 

Escrever seu nome.  

Utilizar o desenho como forma de comunicação e representação. 

Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que representem 

fonemas. 

EF01LP03 

Construção do sistema 

alfabético/ Convenções da 

escrita 

Observar escritas convencionais, comparando-as às suas produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças. 

EF01LP04 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização)  

Conhecimento do alfabeto do 

português do Brasil 
Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. 

EF01LP05 
Construção do sistema 

alfabético 

Compreender diferenças entre a escrita alfabética e outras formas gráficas. 

Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala. 

Estabelecer relações entre grafemas e fonemas. 

EF01LP06 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia  

Segmentar o texto em palavras. 

Segmentar oralmente palavras em sílabas. 

EF01LP07 Identificar fonemas e sua representação por letras. 

EF01LP08 Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua representação escrita. 

EF01LP09 Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais. 

EF01LP10 
Conhecimento do alfabeto do 

português do Brasil 

Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras. 

Classificar, em ordem alfabética, um grupo de palavras de um texto. 

EF01LP11 

Conhecimento das diversas 

grafias do alfabeto/ 

Acentuação 

Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas. 

EF01LP12 

Segmentação de 

palavras/Classificação de 

palavras por número de 

sílabas 

Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco. 

EF01LP13 
Construção do sistema 

alfabético 
Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas mediais e finais. 

EF01LP14 Pontuação 
Identificar outros sinais no texto além das letras, como pontos finais, de interrogação e exclamação e seus efeitos na 

entonação. 

EF01LP15 

Sinonímia e 

antonímia/Morfologia/Pontua

ção 

Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado (sinonímia) e separar palavras pelo critério de oposição de 

significado (antonímia). 

EF01LP16 
CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-

línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 

texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 

EF01LP17 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada  

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas, agendas, calendários, avisos, 

convites, receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), dentre 

outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/ finalidade do texto. 
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EF01LP18 

Registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-

línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

EF01LP19 Oralidade Produção de texto oral Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, com entonação adequada e observando as rimas. 

EF01LP20 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição do 

texto 

Identificar e reproduzir, em listas, agendas, calendários, regras, avisos, convites, receitas, instruções de montagem e 

legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), a formatação e diagramação específica de cada um 

desses gêneros. 

EF01LP21 
CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita compartilhada 

Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas de regras e regulamentos que organizam a 

vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

EF01LP22 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Produção de textos 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, diagramas, entrevistas, curiosidades, 

dentre outros gêneros do campo investigativo, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

EF01LP23 Oralidade 
Planejamento de texto oral 

Exposição oral 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, entrevistas, curiosidades, dentre outros 

gêneros do campo investigativo, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou 

vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

EF01LP24 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição dos 

textos/Adequação do texto às 

normas de escrita 

Identificar e reproduzir, em enunciados de tarefas escolares, diagramas, entrevistas, curiosidades, digitais ou impressos, a 

formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. 

EF01LP25 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

Produzir, tendo o professor como escriba, recontagens de histórias lidas pelo professor, histórias imaginadas ou baseadas 

em livros de imagens, observando a forma de composição de textos narrativos (personagens, enredo, tempo e espaço). 

 Oralidade Performances orais 
Relatar e comentar histórias lidas ou ouvidas  

Representar personagens das histórias lidas ou contadas. 

EF01LP26 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Formas de composição de 

narrativas 

Identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagens, enredo, tempo, espaço e sequência lógica 

dos fatos. 

EF12LP01 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Decodificação/Fluência de 

leitura 

Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por 

memorização. 

Ler histórias imagéticas. 

EF12LP02 Formação de leitor 
Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura compartilhada), textos que circulam em meios impressos ou 

digitais, de acordo com as necessidades e interesses emitindo uma determinada opinião sobre a escolha realizada.  

 Compreensão  

Inferir informações em textos, apoiando-se em recursos não verbais (ilustrações, jogos, etc). 

Reconhecer o assunto principal de um texto, bem como o sentido de palavras ou expressões em leitura realizada pelo 

professor, com base em situações de perguntas e respostas dirigidas.  

Recuperar informações explícitas de um texto lido pelo professor, com base em situações de perguntas e respostas 

dirigidas. 

EF12LP03 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Construção do sistema 

alfabético/ Estabelecimento 

de relações anafóricas na 

referenciação e construção da 

coesão 

Revisar coletivamente os textos durante o processo de escrita em que o professor é escriba, retomando as partes já escritas 

e planejando os trechos seguintes. 

Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o texto sempre que tiver dúvidas sobre sua 

distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das palavras e pontuação. 

EF12LP04 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, listas, agendas, 

calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à 

sua finalidade. 
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EF12LP05 Escrita compartilhada 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, (re)contagens de histórias, poemas e 

outros textos versificados (letras de canção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre 

outros gêneros do campo artístico-literário, considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

EF12LP06 Oralidade Produção de texto oral 

Relatar oralmente experiências e fatos do cotidiano com sequência temporal linear. 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, recados, avisos, convites, receitas, 

instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, que possam ser repassados oralmente por 

meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do 

texto. 

EF12LP07 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição do 

texto 

Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, aliterações, 

assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos de sentido. 

EF12LP08 

CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e 

lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, dentre outros gêneros do campo 

jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

EF12LP09 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários e textos de 

campanhas de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

EF12LP10 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cartazes, avisos, folhetos, regras e 

regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

EF12LP11 
Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita compartilhada 

Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e lides em 

notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, digitais ou impressos, dentre outros 

gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

EF12LP12 

Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários e textos de 

campanhas de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a 

situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 

EF12LP13 Oralidade Produção de texto oral 

Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans e peça de campanha de conscientização 

destinada ao público infantil que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

EF12LP14 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição do 

texto 

Identificar e reproduzir, em fotolegendas de notícias, álbum de fotos digital noticioso, cartas de leitor (revista infantil), 

digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. 

EF12LP15 Identificar a forma de composição de slogans publicitários. 

EF12LP16 

Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil 

(orais e escritos, digitais ou impressos), a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive o uso 

de imagens. 

EF12LP17 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares, 

diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros 

gêneros do campo investigativo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

EF12LP18 
CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Apreciação estética/Estilo 
Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo seu 

pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e fruição. 

EF12LP19 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Formas de composição de 

textos poéticos 

Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões, comparações, 

relacionando-as com sensações e associações. 
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EF15LP01 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Reconstrução das condições 

de produção e recepção de 

textos 

Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a 

rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde 

circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 

EF15LP02 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 

social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o 

gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria 

obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando 

a adequação das hipóteses realizadas. 

EF15LP03 Localizar informações explícitas em textos. 

EF15LP04 Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. 

EF15LP05 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Planejamento de texto 

Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores 

(quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai 

circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em 

meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em 

tópicos os dados e as fontes pesquisadas. 

EF15LP06 Revisão de textos 

Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 

fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. 

Revisar coletivamente os textos durante o processo de escrita em que o professor é escriba, retomando as partes já escritas 

e planejando os trechos seguintes.  

EF15LP07 Edição de textos 
Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, 

em suporte adequado, manual ou digital. 

EF15LP08 
Utilização de tecnologia 

digital 

Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando os 

recursos multissemióticos disponíveis. 

EF15LP09 

Oralidade 

Oralidade 

pública/Intercâmbio 

conversacional em sala de 

aula 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo 

interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. 

Participar de interações orais no ambiente escolar, questionando, sugerindo, argumentando e respeitando os turnos de fala.  

Expressar oralmente opiniões e preferências, justificando-as. 

EF15LP10 Escuta atenta 

Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que necessário. 

Realizar ações escolares, considerando as instruções orais dadas pelo professor 

EF15LP11 
Características da 

conversação espontânea 

Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, 

durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor. 

EF15LP12 

Aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) no ato da 

fala 

Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, 

movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz. 

EF15LP13 
Relato oral/Registro formal e 

informal 

Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, 

informar, relatar experiências etc.). 

EF15LP14 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura de imagens em 

narrativas visuais 

Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos 

gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias). 

EF15LP15 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor literário 
Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de 

encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade. 

EF15LP16 
Leitura colaborativa e 

autônoma 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos 

narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de assombração etc.) e crônicas. 

EF15LP17 Apreciação estética/Estilo 
Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página, distribuição e 

diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. 
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EF15LP18 

Formação do leitor 

literário/Leitura 

multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

EF15LP19 Oralidade Contagem de histórias Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor. 

 

2º ANO 
CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF12LP01 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Decodificação/Fluência de 

leitura 
Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. 

EF12LP02 Formação de leitor 
Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura compartilhada), textos que circulam em meios impressos ou 

digitais, de acordo com as necessidades e interesses emitindo uma determinada opinião sobre a escolha realizada. 

 Compreensão 

Compreender pequenos textos escritos. 

Recuperar a sequência das informações de um texto lido pelo professor, com base em situações de perguntas e respostas 

dirigidas. 

Recuperar informações explícitas de um texto. 

EF12LP03 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Construção do sistema 

alfabético/ Estabelecimento 

de relações anafóricas na 

referenciação e construção da 

coesão 

Revisar coletivamente os textos durante o processo de escrita em que o professor é escriba, retomando as partes já escritas 

e planejando os trechos seguintes. 

Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição 

gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das palavras e pontuação. 

EF12LP04 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, listas, agendas, 

calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à 

sua finalidade. 

EF12LP05 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita compartilhada 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, (re)contagens de histórias, poemas e outros 

textos versificados (letras de canção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros 

gêneros do campo artístico-literário, considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

EF12LP06 Oralidade Produção de texto oral 

Relatar oralmente experiências e fatos do cotidiano com sequência temporal linear. 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, recados, avisos, convites, receitas, 

instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, que possam ser repassados oralmente por meio 

de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

EF12LP07 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição do 

texto 

Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, aliterações, 

assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos de sentido. 

EF12LP08 

CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e lides 

em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, dentre outros gêneros do campo 

jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

EF12LP09 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários e textos de 

campanhas de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

EF12LP10 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cartazes, avisos, folhetos, regras e 

regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, considerando 

a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

EF12LP11 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita compartilhada 

Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e lides em 

notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, digitais ou impressos, dentre outros gêneros 

do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
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EF12LP12   

Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários e textos de campanhas 

de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 

EF12LP13 Oralidade Produção de texto oral 

Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans e peça de campanha de conscientização 

destinada ao público infantil que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

EF12LP14 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição do 

texto 

Identificar e reproduzir, em fotolegendas de notícias, álbum de fotos digital noticioso, cartas de leitor (revista infantil), 

digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. 

EF12LP15 Identificar a forma de composição de slogans publicitários. 

EF12LP16 

Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil 

(orais e escritos, digitais ou impressos), a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive o uso 

de imagens. 

EF12LP17 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares, diagramas, 

curiosidades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros do 

campo investigativo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

EF12LP18 
CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Apreciação estética/Estilo 
Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo seu 

pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e fruição. 

EF12LP19 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Formas de composição de 

textos poéticos 

Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões, comparações, 

relacionando-as com sensações e associações. 

EF15LP01 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Reconstrução das condições 

de produção e recepção de 

textos 

Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a 

rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde 

circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 

EF15LP02 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 

social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o 

gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria 

obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando 

a adequação das hipóteses realizadas. 

EF15LP03 Localizar informações explícitas em textos. 

EF15LP04 Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. 

EF15LP05 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Planejamento de texto 

Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores 

(quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); 

o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios 

impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os 

dados e as fontes pesquisadas. 

 
Produzir textos adequados às situações propostas. 

Selecionar título ou legenda apropriados para texto escrito (imagem, foto, figura, etc) 

EF15LP06 

Revisão de textos 

Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 

fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. 

 
Revisar coletivamente os textos durante o processo de escrita em que o professor é escriba, retomando as partes já escritas 

e planejando os trechos seguintes. 

EF15LP07 Edição de textos 
Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em 

suporte adequado, manual ou digital. 

EF15LP08 
Utilização de tecnologia 

digital 

Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando os recursos 

multissemióticos disponíveis. 
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EF15LP09 

Oralidade 

Oralidade 

pública/Intercâmbio 

conversacional em sala de 

aula 

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando 

a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. 

Participar de interações orais no ambiente escolar, questionando, sugerindo, argumentando e respeitando os turnos de fala 

Expressar oralmente opiniões e preferências, justificando-as. 

EF15LP10 Escuta atenta 
Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que necessário. 

EF15LP11 
Características da 

conversação espontânea 

Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, 

durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor. 

EF15LP12 

Aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) no ato da 

fala 

Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, 

movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz. 

EF15LP13 
Relato oral/Registro formal e 

informal 

Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, 

informar, relatar experiências etc.). 

EF15LP14 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura de imagens em 

narrativas visuais 

Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos 

(tipos de balões, de letras, onomatopeias). 

EF15LP15 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Formação do leitor literário 
Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de 

encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade. 

EF15LP16 
Leitura colaborativa e 

autônoma 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos 

narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de assombração etc.) e crônicas. 

EF15LP17 Apreciação estética/Estilo 
Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página, distribuição e 

diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. 

EF15LP18 

Formação do leitor 

literário/Leitura 

multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

EF15LP19 Oralidade Contagem de histórias Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor. 

EF02LP01 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Construção do sistema 

alfabético/ Convenções da 

escrita 

Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou com estruturas silábicas já dominadas, letras 

maiúsculas em início de frases e em substantivos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de interrogação 

e ponto de exclamação.  

Perceber que os nomes podem se modificar quanto ao gênero, número e grau. 

 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

Estabelecer relações entre grafemas e fonemas.  

Segmentar o texto em palavras. 

EF02LP02 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. 

EF02LP03 
Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências 

regulares contextuais (c e q; e e o, em posição átona em final de palavra). 

EF02LP04 Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, identificando que existem vogais em todas as sílabas. 

EF02LP05 Ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade (til, m, n). 

EF02LP06 
Conhecimento do alfabeto do 

português do Brasil 

Perceber o princípio acrofônico que opera nos nomes das letras do alfabeto. 

Classificar, em ordem alfabética, um grupo de palavras de um texto. 

EF02LP07 

Conhecimento das diversas 

grafias do alfabeto/ 

Acentuação 

Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva. 

EF02LP08 

Segmentação de 

palavras/Classificação de 

palavras por número de 

sílabas 

Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos. 

Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais. 
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EF02LP09 Pontuação Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. 

EF02LP10 

Sinonímia e 

antonímia/Morfologia/Pontua

ção 

Identificar sinônimos de palavras de texto lido, determinando a diferença de sentido entre eles, e formar antônimos de 

palavras encontradas em texto lido pelo acréscimo do prefixo de negação in-/im-. 

EF02LP11 Morfologia Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos -ão e -inho/-zinho. 

EF02LP12 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 
Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canção, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 

EF02LP13 Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

Planejar e produzir bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou digital, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

EF02LP14 
Planejar e produzir pequenos relatos de observação de processos, de fatos, de experiências pessoais, mantendo as 

características do gênero, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

EF02LP15 Oralidade Produção de texto oral Cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo e à melodia. 

EF02LP16 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição do 

texto 

Identificar e reproduzir, em bilhetes, recados, avisos, cartas, e-mails, receitas (modo de fazer), relatos (digitais ou 

impressos), a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros. 

EF02LP17   

Identificar e reproduzir, em relatos de experiências pessoais, a sequência dos fatos, utilizando expressões que marquem a 

passagem do tempo (“antes”, “depois”, “ontem”, “hoje”, “amanhã”, “outro dia”, “antigamente”, “há muito tempo” etc.), e 

o nível de informatividade necessário. 

EF02LP18 

CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita compartilhada 

Planejar e produzir cartazes e folhetos para divulgar eventos da escola ou da comunidade, utilizando linguagem persuasiva 

e elementos textuais e visuais (tamanho da letra, leiaute, imagens) adequados ao gênero, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto. 

EF02LP19 Oralidade Produção de texto oral 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, notícias curtas para público infantil, para 

compor jornal falado que possa ser repassado oralmente ou em meio digital, em áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do 

campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

EF02LP20 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Imagens analíticas em textos 
Reconhecer a função de textos utilizados para apresentar informações coletadas em atividades de pesquisa (enquetes, 

pequenas entrevistas, registros de experimentações). 

EF02LP21 Pesquisa 
Explorar, com a mediação do professor, textos informativos de diferentes ambientes digitais de pesquisa, conhecendo suas 

possibilidades. 

EF02LP22 Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Produção de textos 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, pequenos relatos de experimentos, 

entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, dentre outros gêneros do campo investigativo, digitais ou impressos, 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

EF02LP23 Escrita autônoma 
Planejar e produzir, com certa autonomia, pequenos registros de observação de resultados de pesquisa, coerentes com um 

tema investigado. 

EF02LP24 Oralidade 
Planejamento de texto oral 

Exposição oral 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, relatos de experimentos, registros de 

observação, entrevistas, dentre outros gêneros do campo investigativo, que possam ser repassados oralmente por meio de 

ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/ finalidade do texto. 

EF02LP25 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição dos 

textos/Adequação do texto às 

normas de escrita 

Identificar e reproduzir, em relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, a 

formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. 

EF02LP26 
CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor literário Ler e compreender, com certa autonomia, textos literários, de gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela leitura. 

EF02LP27 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 
Reescrever textos narrativos literários lidos pelo professor. 
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 Oralidade Performances orais 
Relatar e comentar histórias lidas ou ouvidas  

Representar personagens das histórias lidas ou contadas. 

EF02LP28 Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Formas de composição de 

narrativas 

Identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagens, enredo, tempo, espaço e sequência lógica 

dos fatos. 

Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras, expressões e frases que 

caracterizam personagens e ambientes. 

EF02LP29 
Formas de composição de 

textos poéticos visuais 
Observar, em poemas visuais, o formato do texto na página, as ilustrações e outros efeitos visuais. 

 

 

3º ANO 
CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF15LP01 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Reconstrução das condições 

de produção e recepção de 

textos 

Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a 

rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde 

circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 

EF15LP02 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 

social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o 

gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria 

obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a 

adequação das hipóteses realizadas. 

EF15LP03 Localizar informações explícitas em textos. 

EF15LP04 Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. 

EF15LP05 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Planejamento de texto 

Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores 

(quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); 

o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios 

impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os 

dados e as fontes pesquisadas. 

EF15LP06 Revisão de textos 
Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 

fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. 

EF15LP07 Edição de textos 
Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em 

suporte adequado, manual ou digital. 

EF15LP08 
Utilização de tecnologia 

digital 

Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando os 

recursos multissemióticos disponíveis. 

EF15LP09 

Oralidade 

Oralidade 

pública/Intercâmbio 

conversacional em sala de 

aula 

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e 

usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. 

Participar de interações orais no ambiente escolar, questionando, sugerindo, argumentando e respeitando os turnos de fala. 

Expressar oralmente opiniões e preferências, justificando-as. 

EF15LP10 Escuta atenta 
Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que necessário. 

EF15LP11 
Características da 

conversação espontânea 

Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, 

durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor. 

EF15LP12 

Aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) no ato da 

fala 

Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, 

movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz. 

EF15LP13 
Relato oral/Registro formal 

e informal 

Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, 

informar, relatar experiências etc.). 
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EF15LP14 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura de imagens em 

narrativas visuais 

Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos 

(tipos de balões, de letras, onomatopeias). 

EF15LP15 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor literário 
Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de 

encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade. 

EF15LP16 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura colaborativa e 

autônoma 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos 

narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de assombração etc.) e crônicas. 

EF15LP17 Apreciação estética/Estilo 
Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página, distribuição e 

diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. 

EF15LP18 

Formação do leitor 

literário/Leitura 

multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

EF15LP19 Oralidade Contagem de histórias Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor. 

EF03LP01 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

Refletir acerca das principais regularidades ortográficas. 

Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e 

não u) e e (e não i) em sílaba átona em final de palavra – e com marcas de nasalidade (til, m, n). 

Identificar padrões ortográficos na escrita de palavras. 

EF03LP02 
 

Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, identificando que existem vogais em 

todas as sílabas. 

EF03LP03 Ler e escrever corretamente palavras com os dígrafos lh, nh, ch. 

EF03LP04 

Conhecimento das diversas 

grafias do alfabeto/ 

Acentuação 

Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos tônicos terminados em a, e, o e em palavras oxítonas 

terminadas em a, e, o, seguidas ou não de s. 

EF03LP05 

Segmentação de 

palavras/Classificação de 

palavras por número de 

sílabas 

Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. 

EF03LP06 
Construção do sistema 

alfabético 
Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 

EF03LP07 Pontuação 
Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos 

(discurso direto), dois-pontos e travessão. 

EF03LP08 Morfologia Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções na oração: agente, ação, objeto da ação. 

EF03LP09 Morfossintaxe Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de propriedades aos substantivos. 

EF03LP10 Morfologia 
Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, 

utilizando-os para compreender palavras e para formar novas palavras. 

EF03LP11 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais (receitas, instruções de montagem etc.), com a estrutura 

própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos 

gráfico- visuais, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

EF03LP12 
CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

 

Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais e diários, com expressão de sentimentos e opiniões, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa 

e o tema/assunto do texto. 

EF03LP13 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita colaborativa 

Planejar e produzir cartas pessoais e diários, com expressão de sentimentos e opiniões, dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, de acordo com as convenções dos gêneros carta e diário e considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 
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EF03LP14 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Planejar e produzir textos injuntivos instrucionais, com a estrutura própria desses textos (verbos imperativos, indicação de 

passos a ser seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a situação comunicativa e o 

tema/ assunto do texto. 

EF03LP15 Oralidade Produção de texto oral Assistir, em vídeo digital, a programa de culinária infantil e, a partir dele, planejar e produzir receitas em áudio ou vídeo. 

EF03LP16 
Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição do 

texto 

Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais (receitas, instruções de montagem, digitais ou impressos), a 

formatação própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e a diagramação específica dos 

textos desses gêneros (lista de ingredientes ou materiais e instruções de execução – "modo de fazer"). 

EF03LP17 

Identificar e reproduzir, em gêneros epistolares (COM - cartas, bilhetes, cartões postais, e-mails, telegramas e convites) e 

diários, a formatação própria desses textos (relatos de acontecimentos, expressão de vivências, emoções, opiniões ou 

críticas) e a diagramação específica dos textos desses gêneros (data, saudação, corpo do texto, despedida, assinatura). 

EF03LP18 

CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital (cartas de leitor e de reclamação 

a jornais, revistas) e notícias, dentre outros gêneros do campo jornalístico, de acordo com as convenções do gênero carta e 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

EF03LP19 
Identificar e discutir o propósito do uso de recursos de persuasão (cores, imagens, escolha de palavras, jogo de palavras, 

tamanho de letras) em textos publicitários e de propaganda, como elementos de convencimento. 

EF03LP20 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Oralidade 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Escrita colaborativa 

Produzir cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital (cartas do leitor ou de reclamação a jornais ou revistas), 

dentre outros gêneros do campopo lítico-cidadão, com opiniões e críticas, de acordo com as convenções do gênero carta e 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

EF03LP21  

Produzir anúncios publicitários, textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, observando os 

recursos de persuasão utilizados nos textos publicitários e de propaganda (cores, imagens, slogan, escolha de palavras, jogo 

de palavras, tamanho e tipo de letras, diagramação). 

EF03LP22 
Planejamento e produção de 

texto 

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas, telejornal para público infantil com algumas notícias e textos de 

campanhas que possam ser repassados oralmente ou em meio digital, em áudio ou vídeo, considerando a situação 

comunicativa, a organização específica da fala nesses gêneros e o tema/assunto/ finalidade dos textos. 

EF03LP23 
Forma de composição dos 

textos 

Analisar o uso de adjetivos em cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital (cartas do leitor ou de reclamação a 

jornais ou revistas), digitais ou impressas. 

EF03LP24 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observações e de pesquisas em fontes de informações, considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizados por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

 
Imagens analíticas em 

textos 

Reconhecer a função de textos utilizados para apresentar informações coletadas em atividades de pesquisa (enquetes, 

pequenas entrevistas, registros de experimentações). 

EF03LP25 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Produção de textos 

Planejar e produzir textos para apresentar resultados de observações e de pesquisas em fontes de informações, incluindo, 

quando pertinente, imagens, diagramas e gráficos ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

EF03LP26 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos 

Adequação do texto às 

normas de escrita 

Identificar e reproduzir, em relatórios de observação e pesquisa, a formatação e diagramação específica desses gêneros 

(passos ou listas de itens, tabelas, ilustrações, gráficos, resumo dos resultados), inclusive em suas versões orais. 

EF03LP27 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Oralidade Performances orais 

Relatar e comentar histórias lidas ou ouvidas  

Representar personagens das histórias lidas ou contadas. 

Recitar cordel e cantar repentes e emboladas, observando as rimas e obedecendo ao ritmo e à melodia. 

EF35LP01 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Decodificação/Fluência de 

leitura 

Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível de 

textualidade adequado. 
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EF35LP02 

 

Formação de leitor 
Localizar e selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios digitais para 

leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura. 

EF35LP03 Compreensão 

Identificar o possível portador de um texto, considerando sua forma, assunto, tema, função, indícios gráficos, notacionais, 

imagens, títulos, etc. 

Identificar a finalidade do texto, mobilizando conhecimentos prévios sobre o formato do gênero, tema ou assunto principal. 

Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

EF35LP04 

Estratégia de leitura 

Inferir o tema ou assunto principal de um texto. 

Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

EF35LP05 Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do texto. 

EF35LP06 

Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou 

pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a continuidade do 

texto. 

EF35LP07 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Construção do sistema 

alfabético/ Convenções da 

escrita 

Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de 

concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em 

enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso. 

Estabelecer relações de intertextualidade. 

Identificar o sentido de uso dos sinais de pontuação.  

EF35LP08 

Construção do sistema 

alfabético/ Estabelecimento 

de relações anafóricas na 

referenciação e construção 

da coesão 

Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por substituição lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e 

demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de 

relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com nível suficiente de informatividade. 

EF35LP09 

Planejamento de 

texto/Progressão temática e 

paragrafação 

Produzir textos adequados às situações propostas. 

Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as 

características do gênero textual. 

EF35LP10 

Oralidade 

Forma de composição de 

gêneros orais 

Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas características 

linguístico-expressivas e composicionais (conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas 

no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.). 

EF35LP11 Variação linguística 

Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando características regionais, 

urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como características do uso da língua por diferentes 

grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos. 

EF35LP12 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com relações 

irregulares fonema-grafema. 

Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado mais plausível para o contexto que 

deu origem à consulta. 

Inferir o sentido de palavras ou expressões. 

Classificar, em ordem alfabética, um grupo de palavras de um texto. 

EF35LP13 
Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações fonema-grafema são irregulares e com h inicial que 

não representa fonema. 

EF35LP14 Morfologia 
Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo 

anafórico. 

EF35LP15 
CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita colaborativa 

Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, 

utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 
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EF35LP16 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos 

Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de notícias simples para público infantil e cartas de 

reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, 

inclusive em suas versões orais. 

EF35LP17 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Pesquisa 
Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que 

circulam em meios impressos ou digitais. 

EF35LP18 

Oralidade 

Escuta de textos orais 
Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

EF35LP19 
Compreensão de textos 

orais 
Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições, apresentações e palestras. 

EF35LP20 
Planejamento de texto oral 

Exposição oral 

Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, 

tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação 

comunicativa. 

EF35LP21 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor literário 
Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem 

ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

EF35LP22 

 

Formação do leitor literário/ 

Leitura multissemiótica 

Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de 

variedades linguísticas no discurso direto. 

EF35LP23 Apreciação estética/Estilo 
Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão dos versos, 

estrofes e refrões e seu efeito de sentido. 

EF35LP24 Textos dramáticos 
Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização por meio de diálogos entre personagens 

e marcadores das falas das personagens e de cena. 

EF35LP25 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens 

apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. 

EF35LP26  

Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que apresentem cenários e personagens, observando os 

elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso indireto e 

discurso direto. 

EF35LP27 Escrita autônoma 
Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas 

(sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros. 

EF35LP28 Oralidade Declamação Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas. 

EF35LP29 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Formas de composição de 

narrativas 

Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, COM marcadores de tempo e de localização, sequência lógica dos 

fatos conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em 

primeira e terceira pessoas. 

EF35LP30 Discurso direto e indireto 
Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de verbos de enunciação e explicando o uso 

de variedades linguísticas no discurso direto, quando for o caso. 

EF35LP31 
Forma de composição de 

textos poéticos 
Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas.  

 

 

4º ANO 
CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF15LP01 TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Reconstrução das condições 

de produção e recepção de 

textos 

Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a 

rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde 

circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 

EF15LP02 Estratégia de leitura 
Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 

social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o 
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gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria 

obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a 

adequação das hipóteses realizadas. 

EF15LP03 Localizar informações explícitas em textos. 

EF15LP04 Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. 

EF15LP05 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Planejamento de texto 

Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores 

(quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); 

o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios 

impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os 

dados e as fontes pesquisadas. 

EF15LP06 Revisão de textos 
Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 

fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. 

EF15LP07 Edição de textos 
Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em 

suporte adequado, manual ou digital. 

EF15LP08 
Utilização de tecnologia 

digital 

Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando os 

recursos multissemióticos disponíveis. 

EF15LP09 

Oralidade 

Oralidade 

pública/Intercâmbio 

conversacional em sala de 

aula 

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e 

usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. 

EF15LP10 Escuta atenta 
Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que necessário. 

EF15LP11 
Características da 

conversação espontânea 

Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, 

durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor. 

EF15LP12 

Aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) no ato da 

fala 

Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, 

movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz. 

EF15LP13 
Relato oral/Registro formal 

e informal 

Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, 

informar, relatar experiências etc.). 

EF15LP14 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura de imagens em 

narrativas visuais 

Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos 

(tipos de balões, de letras, onomatopeias). 

EF15LP15 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor literário 
Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de 

encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade. 

EF15LP16 
Leitura colaborativa e 

autônoma 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos 

narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de assombração etc.) e crônicas. 

EF15LP17 Apreciação estética/Estilo 
Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página, distribuição e 

diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. 

EF15LP18 

Formação do leitor 

literário/Leitura 

multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

EF15LP19 Oralidade Contagem de histórias Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor. 

EF35LP01 
Decodificação/Fluência de 

leitura 

Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível de 

textualidade adequado. 
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EF35LP02 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação de leitor 

 

Localizar e selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios digitais para 

leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura. 

EF35LP03 Compreensão 

Identificar o possível portador de um texto, considerando sua forma, assunto, tema, função, indícios gráficos, notacionais, 

imagens, títulos, etc. 

Identificar a finalidade do texto, mobilizando conhecimentos prévios sobre o formato do gênero, tema ou assunto principal. 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

Identificar os efeitos de sentido produzidos em um texto pelo uso de palavras e expressões (conotação), pontuação e 

recursos gráfico-visuais expressivos. 

Compreender e interpretar textos. (pode ser equivalente a habilidade EF35LP01?) 

EF35LP04 

Estratégia de leitura 

Inferir o tema ou assunto principal de um texto. 

Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

EF35LP05 Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do texto. 

EF35LP06 

Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou 

pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a continuidade do 

texto. 

EF35LP07 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Construção do sistema 

alfabético/ Convenções da 

escrita 

Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de 

concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em 

enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso. 

Identificar o sentido de uso dos sinais de pontuação. 

Estabelecer relações de intertextualidade. 

EF35LP08 

Construção do sistema 

alfabético/ Estabelecimento 

de relações anafóricas na 

referenciação e construção 

da coesão 

Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por substituição lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e 

demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de 

relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com nível suficiente de informatividade. 

EF35LP09 

Planejamento de 

texto/Progressão temática e 

paragrafação 

Produzir textos adequados às situações propostas. 

Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as 

características do gênero textual. 

Reduzir informações por meio de paráfrase de forma oral e/ ou escrita no coletivo ou individualmente. (Será que esta 

habilidade encaixa-se aqui??) 

EF35LP10 

Oralidade 

Forma de composição de 

gêneros orais 

Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas características 

linguístico-expressivas e composicionais (conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas 

no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.). 

Participar de interações orais no ambiente escolar, questionando, sugerindo, argumentando e respeitando os turnos de fala. 

Expressar-se oralmente em diferentes situações enunciativas. 

Adequar a sua fala (recursos discursivos, semânticos, gramaticais e gestuais) 

Selecionar os recursos (tipo de vocabulário, pronúncia, entonação, gestos, etc) adequados ao gênero oral produzido e ao seu 

público (planejar a fala pública).  

EF35LP11 Variação linguística 

Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando características regionais, 

urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como características do uso da língua por diferentes 

grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos. 

EF35LP12 Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com relações 

irregulares fonema-grafema. 

EF35LP13 
Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações fonema-grafema são irregulares e com h inicial que 

não representa fonema. 
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EF35LP14 Morfologia 
Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo 

anafórico. 

EF35LP15 

CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita colaborativa 

Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, 

utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

EF35LP16 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos 

Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de notícias simples para público infantil e cartas de 

reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, 

inclusive em suas versões orais. 

EF35LP17 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Pesquisa 
Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que 

circulam em meios impressos ou digitais. 

EF35LP18 

Oralidade 

Escuta de textos orais 
Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

EF35LP19 
Compreensão de textos 

orais 
Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições, apresentações e palestras. 

EF35LP20 
Planejamento de texto oral 

Exposição oral 

Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, 

tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação 

comunicativa. 

Apresentar conclusões para a classe ou outros públicos com base em dados ou informações coletados em pesquisas variadas 

indicadas pelo professor (apoio da fala no texto anteriormente escrito). 

EF35LP21 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor literário 
Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem 

ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

EF35LP22 
Formação do leitor literário/ 

Leitura multissemiótica 

Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de 

variedades linguísticas no discurso direto. 

Associar temas de textos literários ao seu conhecimento prévio ou de mundo. 

EF35LP23 Apreciação estética/Estilo 
Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão dos versos, 

estrofes e refrões e seu efeito de sentido. 

EF35LP24 Textos dramáticos 
Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização por meio de diálogos entre personagens 

e marcadores das falas das personagens e de cena. 

EF35LP25 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens 

apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. 

EF35LP26 

Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que apresentem cenários e personagens, observando os 

elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso indireto e 

discurso direto. 

EF35LP27 Escrita autônoma 
Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas 

(sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros. 

EF35LP28 Oralidade Declamação Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas. 

EF35LP29 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Formas de composição de 

narrativas 

Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, marcadores de tempo e de localização, sequência lógica dos fatos, 

conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira 

e terceira pessoas. 

EF35LP30 Discurso direto e indireto 
Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de verbos de enunciação e explicando o uso 

de variedades linguísticas no discurso direto, quando for o caso. 

EF35LP31 
Forma de composição de 

textos poéticos 
Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas. 

EF04LP01 
Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema--grafema regulares diretas e contextuais. 

Reconhecer e aplicar regras ortográficas. 
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EF04LP02 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Ler e escrever, corretamente, palavras com sílabas VV e CVV em casos nos quais a combinação VV (ditongo) é reduzida na 

língua oral (ai, ei, ou). 

EF04LP03 

Conhecimento do alfabeto 

do português do 

Brasil/Ordem 

alfabética/Polissemia 

Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado mais plausível para o contexto que 

deu origem à consulta. 

Inferir o sentido de palavras ou expressões a partir do contexto ou selecionar a acepção mais adequada em verbete de 

dicionário. 

EF04LP04 

Conhecimento das diversas 

grafias do alfabeto/ 

Acentuação 

Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em paroxítonas terminadas em -i(s), -l, -r, -ão(s). 

EF04LP05 Pontuação 
Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e 

travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações e em separação de vocativo e de aposto. 

EF04LP06 Morfologia/Morfossintaxe 
Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre substantivo ou pronome pessoal e verbo (concordância 

verbal). 

EF04LP07 Morfossintaxe 
Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo (concordância no grupo 

nominal). 

EF04LP08 Morfologia Reconhecer e grafar, corretamente, palavras derivadas com os sufixos -agem, -oso, -eza, -izar/-isar (regulares morfológicas). 

EF04LP09 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, com autonomia, boletos, faturas e carnês, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo 

com as convenções do gênero (campos, itens elencados, medidas de consumo, código de barras) e considerando a situação 

comunicativa e a finalidade do texto. 

EF04LP10 
Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de 

acordo com as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

EF04LP11 Escrita colaborativa 

Planejar e produzir, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de 

acordo com as convenções do gênero carta e com a estrutura própria desses textos (problema, opinião, argumentos), 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

EF04LP12 Oralidade Produção de texto oral 
Assistir, em vídeo digital, a programa infantil com instruções de montagem, de jogos e brincadeiras e, a partir dele, planejar 

e produzir tutoriais em áudio ou vídeo. 

EF04LP13 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição do 

texto 

Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais (instruções de jogos digitais ou impressos), a formatação própria 

desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e formato específico dos textos orais ou escritos 

desses gêneros (lista/ apresentação de materiais e instruções/passos de jogo). 

EF04LP14 

CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Identificar, em notícias, fatos, participantes, local e momento/tempo da ocorrência do fato noticiado. 

EF04LP15 Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, jornalísticos, publicitários etc.). 

EF04LP16 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita colaborativa 

Produzir notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar, digitais ou impressas, para o jornal da escola, noticiando os 

fatos e seus atores e comentando decorrências, de acordo com as convenções do gênero notícia e considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto. 

EF04LP17 Oralidade 
Planejamento e produção de 

texto 

Selecionar os recursos (tipo de vocabulário, pronúncia, entonação, gestos, etc) adequados ao gênero oral produzido e ao seu 

público (planejar a fala pública) 

Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV e na internet, orientando-se por roteiro ou 

texto e demonstrando conhecimento dos gêneros jornal falado/televisivo e entrevista. 

EF04LP18 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos 

Analisar o padrão entonacional e a expressão facial e corporal de âncoras de jornais radiofônicos ou televisivos e de 

entrevistadores/entrevistados. 

EF04LP19 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para crianças, considerando a situação comunicativa e o tema/ 

assunto do texto. 

Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizados por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 
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EF04LP20 
Imagens analíticas em 

textos 
Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, como forma de apresentação de dados e informações. 

EF04LP21 Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Produção de textos 

Planejar e produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados de observações e pesquisas em fontes de 

informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos ou tabelas simples, considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

EF04LP22 Escrita autônoma 
Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 

EF04LP23 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos 

Coesão e articuladores 

Identificar e reproduzir, em verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica 

desse gênero (título do verbete, definição, detalhamento, curiosidades), considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

EF04LP24 

Forma de composição dos 

textos 

Adequação do texto às 

normas de escrita 

Identificar e reproduzir, em seu formato, tabelas, diagramas e gráficos em relatórios de observação e pesquisa, como forma 

de apresentação de dados e informações. 

EF04LP25 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma 
Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das personagens, de acordo com as rubricas de interpretação e 

movimento indicadas pelo autor. 

EF04LP26 CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição de 

textos poéticos visuais 
Observar, em poemas concretos, o formato, a distribuição e a diagramação das letras do texto na página. 

EF04LP27 
Forma de composição de 

textos dramáticos 
Identificar, em textos dramáticos, marcadores das falas das personagens e de cena. 

 

5º ANO 
CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF15LP01 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Reconstrução das condições 

de produção e recepção de 

textos 

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente 

(a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, 

onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 

EF15LP02 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função 

social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o 

gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria 

obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a 

adequação das hipóteses realizadas. 

EF15LP03  Localizar informações explícitas em textos. 

EF15LP04 Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. 

EF15LP05 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Planejamento de texto 

Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores 

(quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); 

o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios 

impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os 

dados e as fontes pesquisadas. 

EF15LP06 Revisão de textos 
Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 

fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. 

EF15LP07 Edição de textos 
Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em 

suporte adequado, manual ou digital. 

EF15LP08 
Utilização de tecnologia 

digital 

Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando os 

recursos multissemióticos disponíveis. 
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EF15LP09 

Oralidade 

Oralidade 

pública/Intercâmbio 

conversacional em sala de 

aula 

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e 

usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. 

EF15LP10 Escuta atenta 
Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que necessário. 

EF15LP11 
Características da 

conversação espontânea 

 Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, 

durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor. 

EF15LP12 

Aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) no ato da 

fala 

Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, 

movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz. 

EF15LP13 
Relato oral/Registro formal 

e informal 

Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, 

informar, relatar experiências etc.). 

EF15LP14 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura de imagens em 

narrativas visuais 

Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos 

(tipos de balões, de letras, onomatopeias). 

EF15LP15 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor literário 
Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de 

encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade. 

EF15LP16 
Leitura colaborativa e 

autônoma 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos 

narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de assombração etc.) e crônicas. 

EF15LP17 Apreciação estética/Estilo 
Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página, distribuição e 

diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. 

EF15LP18 

Formação do leitor 

literário/Leitura 

multissemiótica 

 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

EF15LP19 Oralidade Contagem de histórias Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor. 

EF35LP01 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Decodificação/Fluência de 

leitura 

Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível de 

textualidade adequado. 

EF35LP02 Formação de leitor 

Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura 

individual, justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura. 

Adequar os procedimentos de leitura aos objetivos da própria leitura. 

EF35LP03 Compreensão 

Identificar a finalidade do texto, mobilizando conhecimentos prévios sobre o formato do gênero, tema ou assunto principal. 

 Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

Compreender e interpretar textos. (pode ser equivalente a habilidade EF35LP01?) 

EF35LP04 

Estratégia de leitura 

Inferir o tema ou assunto principal de um texto. 

Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

EF35LP05 Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do texto. 

EF35LP06 

Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou 

pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a continuidade do 

texto. 

EF35LP07 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Construção do sistema 

alfabético/ Convenções da 

escrita 

Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de 

concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em 

enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso. 

Identificar o sentido de uso dos sinais de pontuação  

Estabelecer relações de intertextualidade. 
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EF35LP08 

Construção do sistema 

alfabético/ Estabelecimento 

de relações anafóricas na 

referenciação e construção 

da coesão 

Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por substituição lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e 

demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de 

relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com nível suficiente de informatividade. 

EF35LP09 

Planejamento de 

texto/Progressão temática e 

paragrafação 

Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as 

características do gênero textual. 

Produzir textos adequados às situações propostas. 

Reduzir informações por meio de paráfrase de forma oral e/ ou escrita no coletivo ou individualmente. (Será que esta 

habilidade encaixa-se aqui??) 

EF35LP10 

Oralidade 

Forma de composição de 

gêneros orais 

Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas características 

linguístico-expressivas e composicionais (conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas 

no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.). 

Participar de interações orais no ambiente escolar, questionando, sugerindo, argumentando e respeitando os turnos de fala. 

Expressar-se oralmente em diferentes situações enunciativas. 

Adequar a sua fala (recursos discursivos, semânticos, gramaticais e gestuais) 

Selecionar os recursos (tipo de vocabulário, pronúncia, entonação, gestos, etc) adequados ao gênero oral produzido e ao seu 

público (planejar a fala pública).  

EF35LP11 Variação linguística 

 Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando características regionais, 

urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como características do uso da língua por diferentes 

grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos. 

EF35LP12 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras 

com relações irregulares fonema-grafema.  

Inferir o sentido de palavras ou expressões a partir do contexto ou selecionar a acepção mais adequada em verbete de 

dicionário. 

EF35LP13 
Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações fonema-grafema são irregulares e com h inicial que 

não representa fonema. 

EF35LP14 Morfologia 
Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo 

anafórico. 

EF35LP15 

CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita colaborativa 

Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, 

utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

EF35LP16 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos 

Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de notícias simples para público infantil e cartas de 

reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, 

inclusive em suas versões orais. 

EF35LP17 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Pesquisa 
Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que 

circulam em meios impressos ou digitais. 

EF35LP18 

Oralidade 

Escuta de textos orais 
Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

EF35LP19 
Compreensão de textos 

orais 
Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições, apresentações e palestras. 

EF35LP20 
Planejamento de texto oral 

Exposição oral 

Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, 

tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação 

comunicativa. 
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EF35LP21 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor literário 
Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem 

ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

EF35LP22 
Formação do leitor literário/ 

Leitura multissemiótica 

Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de 

variedades linguísticas no discurso direto. 

Associar temas de textos literários ao seu conhecimento prévio ou de mundo. 

EF35LP23 Apreciação estética/Estilo 
Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão dos versos, 

estrofes e refrões e seu efeito de sentido. 

EF35LP24 Textos dramáticos 
Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização por meio de diálogos entre personagens 

e marcadores das falas das personagens e de cena. 

EF35LP25 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens 

apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. 

EF35LP26 

 Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que apresentem cenários e personagens, observando os 

elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso indireto e 

discurso direto. 

EF35LP27 Escrita autônoma 
Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas 

(sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros. 

EF35LP28 

Oralidade 

Declamação Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas. 

 Performances Orais 
Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das personagens, de acordo com as rubricas de interpretação e 

movimento indicadas pelo autor. 

EF35LP29 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Formas de composição de 

narrativas 

Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, COM marcadores de tempo e de localização, sequência lógica dos 

fatos, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em 

primeira e terceira pessoas. 

EF35LP30 Discurso direto e indireto 
Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de verbos de enunciação e explicando o uso 

de variedades linguísticas no discurso direto, quando for o caso. 

EF35LP31 
Forma de composição de 

textos poéticos 
Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas. 

EF05LP01 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema regulares, contextuais e morfológicas e palavras de 

uso frequente com correspondências irregulares. 

Reconhecer e aplicar regras ortográficas. 

EF05LP02 

Conhecimento do alfabeto 

do português do 

Brasil/Ordem 

alfabética/Polissemia 

Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com diferentes significados, de acordo com o contexto 

de uso), comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos termos 

utilizados na linguagem usual. 

Inferir o sentido de palavras ou expressões a partir do contexto ou selecionar a acepção mais adequada em verbete de 

dicionário. 

EF05LP03 

Conhecimento das diversas 

grafias do alfabeto/ 

Acentuação 

Classificar e Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.  

EF05LP04 Pontuação 
Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos e reconhecer, na leitura de textos, o efeito de sentido 

que decorre do uso de reticências, aspas, parênteses. 

EF05LP05 

Morfologia 

Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos verbais do modo indicativo. 

EF05LP06 
 Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em concordância com pronomes pessoais/nomes sujeitos da 

oração. 

EF05LP07 
Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que estabelecem entre partes do texto: adição, oposição, tempo, 

causa, condição, finalidade. 

EF05LP08 Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por adição de prefixo e de sufixo. 
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EF05LP09 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, com autonomia, textos instrucional de regras de jogo, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 

de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

EF05LP10 
Ler e compreender, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo 

com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

EF05LP11 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 
Escrita colaborativa 

Registrar, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as 

convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

EF05LP12 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

 Planejar e produzir, com autonomia, textos instrucionais de regras de jogo, dentre outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

EF05LP13 Oralidade Produção de texto oral 
Assistir, em vídeo digital, a postagem de vlog infantil de críticas de brinquedos e livros de literatura infantil e, a partir dele, 

planejar e produzir resenhas digitais em áudio ou vídeo. 

EF05LP14 

Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição do 

texto 

Identificar e reproduzir, em textos de resenha crítica de brinquedos ou livros de literatura infantil, a formatação própria 

desses textos (apresentação e avaliação do produto). 

EF05LP15 

CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, reportagens, vídeos em vlogs argumentativos, dentre outros gêneros do 

campo político-cidadão, de acordo com as convenções dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto 

do texto. 

EF05LP16 

Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes mídias e concluir sobre qual é mais confiável e por 

quê. 

Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, jornalísticos, publicitários etc.). 

EF05LP17 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita colaborativa 

Produzir roteiro para edição de uma reportagem digital sobre temas de interesse da turma, a partir de buscas de informações, 

imagens, áudios e vídeos na internet, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

EF05LP18 

Oralidade 

Planejamento e produção de 

texto 

Ler textos em situações públicas, ajustando a sua fala. 

Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs argumentativos sobre produtos de mídia para público infantil (filmes, desenhos 

animados, HQs, games etc.), com base em conhecimentos sobre os mesmos, de acordo com as convenções do gênero e 

considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 

EF05LP19 Produção de texto 
Argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social, com base em conhecimentos sobre fatos divulgados em 

TV, rádio, mídia impressa e digital, respeitando pontos de vista diferentes. 

EF05LP20 Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos 

Analisar a validade e força de argumentos em argumentações sobre produtos de mídia para público infantil (filmes, 

desenhos animados, HQs, games etc.), com base em conhecimentos sobre os mesmos. 

Apresentar conclusões para a classe ou outros públicos com base em dados ou informações coletados em pesquisas variadas 

indicadas pelo professor (apoio da fala no texto anteriormente escrito). 

EF05LP21  
Analisar o padrão entonacional, a expressão facial e corporal e as escolhas de variedade e registro linguísticos de vloggers 

de vlogs opinativos ou argumentativos. 

EF05LP22 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as informações gramaticais (significado de 

abreviaturas) e as informações semânticas. 

Escutar, com atenção,apresentações de trabalhos realizados por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

EF05LP23 
Imagens analíticas em 

textos 
Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas. 

EF05LP24 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Produção de textos 
Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultados de pesquisa em fontes de informação impressas ou 

digitais, incluindo imagens e gráficos ou tabelas, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
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EF05LP25 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Oralidade Performances orais 
 Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de dicionário, digitais ou impressos, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

EF05LP26 CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 
Análise 

linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos  

Adequação do texto às 

normas de escrita 

Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de concordância nominal e verbal, 

convenções de escrita de citações, pontuação (ponto final, dois-pontos, vírgulas em enumerações) e regras ortográficas. 

EF05LP27 

Forma de composição dos 

textos  

Coesão e articuladores 

 Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de relações de sentido 

(tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com nível adequado de informatividade. 

EF05LP28 CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Forma de composição de 

textos poéticos visuais 

Observar, em ciberpoemas e minicontos infantis em mídia digital, os recursos multissemióticos presentes nesses textos 

digitais. 

 
Forma de composição de 

textos dramáticos 
Identificar, em textos dramáticos, marcadores das falas das personagens e de cena. 

 

6º ANO 
CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF67LP01 

CAMPO 

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO 

Leitura 

Reconstrução do contexto 

de produção, circulação e 

recepção de textos. 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre 

os gêneros em circulação, 

mídias e práticas da cultura 

digital 

Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em textos noticiosos publicados na Web e vislumbrar possibilidades de 

uma escrita hipertextual. 

EF67LP02 

Explorar o espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, impressos e on-line, sites noticiosos etc., destacando notícias, 

fotorreportagens, entrevistas, charges, assuntos, temas, debates em foco, posicionando-se de maneira ética e respeitosa 

frente a esses textos e opiniões a eles relacionadas, e publicar notícias, notas jornalísticas, fotorreportagem de interesse geral 

nesses espaços do leitor. 

EF67LP03 Relação entre textos 
Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando e avaliando a 

confiabilidade, em virtude da disseminação de fake news. 

EF67LP04 
Estratégia de leitura 

Distinção de fato e opinião 
Distinguir, em segmentos descontínuos de textos, fato de opinião enunciada em relação a esse mesmo fato. 

EF67LP05 

Estratégia de leitura: 

identificação de teses e 

argumentos 

Apreciação e réplica 

Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos (carta de leitor, post, 

comentário, artigo de opinião, tutorial, resenha crítica etc.), manifestando concordância ou discordância. 

EF67LP06 

Efeitos de sentido 

Identificar os efeitos de sentido provocados pela variedade linguística e intenção comunicacional, seleção lexical, 

topicalização de elementos e seleção e hierarquização de informações, uso de 3ª pessoa etc. 

EF67LP07 

Identificar a intencionalidade e o uso de recursos para convencer (argumentos lógicos) e persuadir (apelos emocionais) em 

textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a 

ocultação de fontes de informação) e perceber seus efeitos de sentido, reconhecendo sua finalidade enunciativa. 

EF67LP08 

Efeitos de sentido 

 

Exploração da 

multissemiose 

Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de imagens estáticas, sequenciação ou sobreposição de imagens, definição 

de figura/fundo, ângulo, profundidade e foco, cores/tonalidades, relação com o escrito (relações de reiteração, 

complementação ou oposição) etc. em notícias, reportagens, fotorreportagens, foto-denúncias, memes, gifs, anúncios 

publicitários e propagandas publicados em jornais, revistas, sites na internet etc. 

EF67LP09 Produção de textos 

Estratégias de produção: 

planejamento de textos 

informativos 

Planejar notícia impressa e para circulação em outras mídias (rádio ou TV/vídeo), tendo em vista as condições de produção, 

do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir da escolha do fato a ser noticiado (de 

relevância para a turma, escola ou comunidade), do levantamento de dados e informações sobre o fato – que pode envolver 
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entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes, análise de documentos, cobertura de eventos etc.–, do 

registro dessas informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc. e a previsão de uma 

estrutura hipertextual (no caso de publicação em sites ou blogs noticiosos). 

EF67LP10 

Textualização, tendo em 

vista suas condições de 

produção, as características 

do gênero em questão, o 

estabelecimento de coesão, 

adequação à norma-padrão 

e o uso adequado de 

ferramentas de edição 

Produzir notícia impressa tendo em vista características do gênero – título ou manchete com verbo no tempo presente, linha 

fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem decrescente de importância dos fatos, uso de 3ª pessoa, de palavras que 

indicam precisão –, e o estabelecimento adequado de coesão e produzir notícia para TV, rádio e internet, tendo em vista, 

além das características do gênero, os recursos de mídias disponíveis e o manejo de recursos de captação e edição de áudio e 

imagem. 

EF67LP11 

Estratégias de produção: 

planejamento de textos 

argumentativos e 

apreciativos 

Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados, e textos e vídeos de apresentação e apreciação próprios das culturas 

juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), dentre outros, tendo em vista as 

condições de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir da escolha de 

uma produção ou evento cultural para analisar – livro, filme, série, game, canção, videoclipe, fanclipe, show, saraus, slams 

etc. – da busca de informação sobre a produção ou evento escolhido, da síntese de informações sobre a obra/evento e do 

elenco/seleção de aspectos, elementos ou recursos que possam ser destacados positiva ou negativamente ou da roteirização 

do passo a passo do game para posterior gravação dos vídeos. 

EF67LP12 

Textualização de textos 

argumentativos e 

apreciativos 

Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções e gêneros próprios das culturas juvenis (algumas 

possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), que apresentem/descrevam e/ou avaliem produções 

culturais (livro, filme, série, game, canção, disco, videoclipe etc.) ou evento (show, sarau, slam etc.), tendo em vista o 

contexto de produção dado, as características do gênero, os recursos das mídias envolvidas e a textualização adequada dos 

textos e/ou produções. 

EF67LP13 
Produção e edição de textos 

publicitários 

Produzir, revisar e editar textos publicitários, levando em conta o contexto de produção dado, explorando recursos 

multissemióticos, relacionando elementos verbais e visuais, utilizando adequadamente estratégias discursivas de persuasão 

e/ou convencimento e criando título ou slogan que façam o leitor motivar-se a interagir com o texto produzido e se sinta 

atraído pelo serviço, ideia ou produto em questão. 

EF67LP14 Oralidade 
Planejamento e produção de 

entrevistas orais 

Definir o contexto de produção da entrevista (objetivos, o que se pretende conseguir, porque aquele entrevistado etc.), 

levantar informações sobre o entrevistado e sobre o acontecimento ou tema em questão, preparar o roteiro de perguntar e 

realizar entrevista oral com envolvidos ou especialistas relacionados com o fato noticiado ou com o tema em pauta, usando 

roteiro previamente elaborado e formulando outras perguntas a partir das respostas dadas e, quando for o caso, selecionar 

partes, transcrever e proceder a uma edição escrita do texto, adequando-o a seu contexto de publicação, à construção 

composicional do gênero e garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática. 

EF67LP15 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA 

Leitura 

Estratégias e procedimentos 

de leitura em textos legais e 

normativos 

Identificar a proibição imposta ou o direito garantido, bem como as circunstâncias de sua aplicação, em artigos relativos a 

normas, regimentos escolares, regimentos e estatutos da sociedade civil, regulamentações para o mercado publicitário, 

Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de Trânsito, ECA, Constituição, dentre outros. 

EF67LP16 

Contexto de produção, 

circulação e recepção de 

textos e práticas 

relacionadas à defesa de 

direitos e à participação 

social 

Explorar e analisar espaços de reclamação de direitos e de envio de solicitações (tais como ouvidorias, SAC, canais ligados 

a órgãos públicos, plataformas do consumidor, plataformas de reclamação), bem como de textos pertencentes a gêneros que 

circulam nesses espaços, reclamação ou carta de reclamação, solicitação ou carta de solicitação, como forma de ampliar as 

possibilidades de produção desses textos em casos que remetam a reivindicações que envolvam a escola, a comunidade ou 

algum de seus membros como forma de se engajar na busca de solução de problemas pessoais, dos outros e coletivos. 

EF67LP17 

Relação entre contexto de 

produção e características 

composicionais e 

estilísticas dos gêneros 

Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas de solicitação e de reclamação (datação, forma 

de início, apresentação contextualizada do pedido ou da reclamação, em geral, acompanhada de explicações, argumentos 

e/ou relatos do problema, fórmula de finalização mais ou menos cordata, dependendo do tipo de carta e subscrição) e 

algumas das marcas linguísticas relacionadas à argumentação, explicação ou relato de fatos, como forma de possibilitar a 
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(carta de solicitação, carta 

de reclamação, petição on-

line, carta aberta, abaixo-

assinado, proposta etc.) 

 

Apreciação e réplica 

escrita fundamentada de cartas como essas ou de postagens em canais próprios de reclamações e solicitações em situações 

que envolvam questões relativas à escola, à comunidade ou a algum dos seus membros. 

EF67LP18 

Produção de textos 

Estratégias, procedimentos 

de leitura em textos 

reivindicatórios ou 

propositivos 

Identificar o objeto da reclamação e/ou da solicitação e sua sustentação, explicação ou justificativa, de forma a poder 

analisar a pertinência da solicitação ou justificação. 

EF67LP19 

Realizar levantamento de questões, problemas que requeiram a denúncia de desrespeito a direitos, reivindicações, 

reclamações, solicitações que contemplem a comunidade escolar ou algum de seus membros e examinar normas e 

legislações. 

EF67LP20 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Leitura Curadoria de informação 
Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente, usando fontes indicadas e abertas, indicando 

referências bibliográficas. 

EF67LP21 
Produção de textos 

Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e 

edição 

Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação científica, verbetes de 

enciclopédia, podcasts científicos etc, indicando as referências bibliográficas. 

EF67LP22 Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o uso adequado de paráfrases e citações. 

EF67LP23 

Oralidade 

Conversação espontânea 

Respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em discussões ou atividades coletivas, na sala de aula e na 

escola e formular perguntas coerentes e adequadas em momentos oportunos em situações de aulas, apresentação oral, 

seminário etc. 

EF67LP24 

Procedimentos de apoio à 

compreensão 

 

Tomada de nota 

Tomar nota de aulas, apresentações orais, entrevistas (ao vivo, áudio, TV, vídeo), identificando e hierarquizando as 

informações principais, tendo em vista apoiar o estudo e a produção de sínteses e reflexões pessoais ou outros objetivos em 

questão. 

EF67LP25 
Análise 

linguística/semiótica 

Textualização Progressão 

temática 

Reconhecer e utilizar os critérios de organização tópica (do geral para o específico, do específico para o geral etc.), as 

marcas linguísticas dessa organização (marcadores de ordenação e enumeração, de explicação, definição e exemplificação, 

por exemplo) e os mecanismos de paráfrase, de maneira a organizar mais adequadamente a coesão e a progressão temática 

de seus textos. 

EF67LP26 Textualização 
Reconhecer a estrutura de hipertexto em textos de divulgação científica e proceder à remissão a conceitos e relações por 

meio de notas de rodapés ou boxes. 

EF67LP27 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Leitura 

Relação entre textos 

Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas (como cinema, teatro, música, artes visuais e 

midiáticas), referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e 

semióticos. 

 

Inferir o sentido denotado e conotado de palavras ou expressões a partir do contexto. 

EF67LP28 
Estratégias de leitura 

Apreciação e réplica 

Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes 

objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –, romances infanto-juvenis, contos populares, contos de 

terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, 

autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, 

poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, 

autores. 

EF67LP29 

Reconstrução da 

textualidade 

Efeitos de sentidos 

provocados pelos usos de 

recursos linguísticos e 

multissemióticos 

Identificar, em texto dramático, personagem, ato, cena, fala e indicações cênicas e a organização do texto: enredo, conflitos, 

ideias principais, pontos de vista, universos de referência. 
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EF67LP30 

Produção de textos 

Construção da textualidade 

 

Relação entre textos 

Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, narrativas de enigma, 

crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os 

elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, 

utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se 

iniciar uma história e de inserir os discursos direto e indireto. 

EF67LP31 

Criar poemas compostos por versos livres e de forma fixa (como quadras e sonetos), utilizando recursos visuais, semânticos 

e sonoros, tais como cadências, ritmos e rimas, e poemas visuais e vídeo-poemas, explorando as relações entre imagem e 

texto verbal, a distribuição da mancha gráfica (poema visual) e outros recursos visuais e sonoros. 

EF67LP32 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Análise 

linguística/semiótica 

Fono-ortografia Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita. 

EF67LP33 
Elementos notacionais da 

escrita 
Pontuar textos adequadamente. 

EF67LP34 
Léxico/morfologia 

Formar antônimos com acréscimo de prefixos que expressam noção de negação. 

EF67LP35 Distinguir palavras derivadas por acréscimo de afixos e palavras compostas. 

EF67LP36 Coesão 
Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (léxica e pronominal) e sequencial e outros recursos expressivos 

adequados ao gênero textual. 

EF67LP37 Sequências textuais 
Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos linguístico-discursivos de prescrição, 

causalidade, sequências descritivas e expositivas e ordenação de eventos. 

EF67LP38 Figuras de linguagem 

Identificar e diferenciar figuras de linguagem. 

Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como comparação, metáfora, metonímia, personificação, 

hipérbole, dentre outras.  

EF69LP01 

CAMPO 

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO 

Leitura 

Apreciação e réplica 

 

Relação entre gêneros e 

mídias 

Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, identificando ideias explícitas e/ou implícitas, presentes em 

diversos gêneros (memes, vídeos-minuto, cartas do leitor, etc.), posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e 

vislumbrando possibilidades de denúncia quando for o caso. 

EF69LP02 

Diferenciar propaganda de publicidade. 

 

Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios e propagandas em diferentes mídias, 

spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a articulação entre elas em campanhas, as especificidades das várias semioses 

e mídias, a adequação dessas peças ao público-alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da campanha e à construção 

composicional e estilo dos gêneros em questão, como forma de ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de 

textos pertencentes a esses gêneros. 

EF69LP03 

Estratégia de leitura: 

apreender os sentidos 

globais do texto 

Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências; em reportagens e 

fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem, em entrevistas os principais temas/subtemas 

abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia 

ou humor presente. 

 

Perceber a função da conotação e denotação na e para construção do sentido. 

EF69LP04 

Efeitos de sentido 

Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, relacionando as estratégias de 

persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos utilizados, como imagens, tempo verbal, jogos de 

palavras, figuras de linguagem etc., com vistas a fomentar práticas de consumo conscientes. 

 

Diferenciar fontes de pesquisa seguras e não seguras.  

EF69LP05 
Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou crítica 

pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc. 

EF69LP06 Produção de textos 
Relação do texto com o 

contexto de produção e 

Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens, reportagens multimidiáticas, infográficos, 

podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de 

apresentação e apreciação de produção cultural – resenhas e outros próprios das formas de expressão das culturas juvenis, 
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experimentação de papéis 

sociais 

tais como vlogs e podcasts culturais, gameplay, detonado etc.– e cartazes, anúncios, propagandas, spots, jingles de 

campanhas sociais, dentre outros em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, de comentador, 

de analista, de crítico, de editor ou articulista, de booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de compreender as 

condições de produção que envolvem a circulação desses textos e poder participar e vislumbrar possibilidades de 

participação nas práticas de linguagem do campo jornalístico e do campo midiático de forma ética e responsável, levando-se 

em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia a possibilidade de circulação desses textos e “funde” os papéis de leitor 

e autor, de consumidor e produtor. 

EF69LP07 Textualização 

Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto produção e circulação – os enunciadores 

envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação -, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento 

etc.), à variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade relacionada às 

propriedades textuais e do gênero), utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e 

avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções 

realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e 

editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/ alterando efeitos, ordenamentos etc. 

EF69LP08 
Revisão/edição de texto 

informativo e opinativo 

Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, resenha, artigo de opinião, dentre outros –, tendo em vista sua 

adequação ao contexto de produção, a mídia em questão, características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a 

relação entre as diferentes semioses, a formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, foto, áudio e vídeo, 

dependendo do caso) e adequação à norma culta. 

EF69LP09 

Planejamento de textos de 

peças publicitárias de 

campanhas sociais 

Planejar uma campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, causas significativas para a escola e/ou comunidade, a 

partir de um levantamento de material sobre o tema ou evento, da definição do público-alvo, do texto ou peça a ser 

produzido – cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da 

ferramenta de edição de texto, áudio ou vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das estratégias de 

persuasão que serão utilizadas etc. 

EF69LP10 

Oralidade 

Produção de textos 

jornalísticos orais 

Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, entrevistas, comentários, vlogs, jornais 

radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, relativos a fato e temas de interesse pessoal, local ou global e textos orais 

de apreciação e opinião – podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de opinião, orientando-se por roteiro ou texto, 

considerando o contexto de produção e demonstrando domínio dos gêneros. 

EF69LP11 

Identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas em entrevistas, discussões e 

debates (televisivo, em sala de aula, em redes sociais etc.), entre outros, e se posicionar frente a eles, respeitando os direitos 

humanos. 

EF69LP12 
Planejamento e produção de 

textos jornalísticos orais 

Desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign (esses três últimos quando não for 

situação ao vivo) e avaliação de textos orais, áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos em que foram 

produzidos, à forma composicional e estilo de gêneros, a clareza, progressão temática e variedade linguística empregada, os 

elementos relacionados à fala, tais como modulação de voz, entonação, ritmo, altura e intensidade, respiração etc., os 

elementos cinésicos, tais como postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho 

com plateia etc. 

EF69LP13 

Participação em discussões 

orais de temas controversos 

de interesse da turma e/ou 

de relevância social 

Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de interesse 

da turma e/ou de relevância social, exercendo sua cidadania. 

EF69LP14 

Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e dos professores, tema/questão polêmica, explicações e ou 

argumentos relativos ao objeto de discussão para análise mais minuciosa e buscar em fontes diversas informações ou dados 

que permitam analisar partes da questão e compartilhá-los com a turma, respeitando os direitos humanos. 

EF69LP15 
Apresentar argumentos e contra-argumentos convincentes e coerentes, respeitando os turnos de fala e os direitos humanos, 

na participação em discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos. 

EF69LP16 

Análise 

linguística/semiótica 

Leitura 

Construção composicional 

Analisar e utilizar as formas de composição dos gêneros jornalísticos da ordem do relatar, tais como notícias (pirâmide 

invertida no impresso X blocos noticiosos hipertextuais e hipermidiáticos no digital, que também pode contar com imagens 

de vários tipos, vídeos, gravações de áudio etc.), da ordem do argumentar, tais como artigos de opinião e editorial 
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Produção de textos 

Oralidade 

Análise 

linguística/semiótica 

Leitura 

Produção de textos 

(contextualização, defesa de tese/opinião e uso de argumentos) e das entrevistas: apresentação e contextualização do 

entrevistado e do tema, estrutura pergunta e resposta etc. 

EF69LP17 

Estilo 

Perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos e publicitários, os aspectos relativos ao 

tratamento da informação em notícias, como a ordenação dos eventos, as escolhas lexicais, o efeito de imparcialidade do 

relato, a morfologia do verbo, em textos noticiosos e argumentativos, reconhecendo marcas de pessoa, número, tempo, 

modo, a distribuição dos verbos nos gêneros textuais (por exemplo, as formas de pretérito em relatos; as formas de presente 

e futuro em gêneros argumentativos; as formas de imperativo em gêneros publicitários), o uso de recursos persuasivos em 

textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a 

ocultação de fontes de informação) e as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos 

utilizados (tempo verbal, jogos de palavras, metáforas, imagens). 

EF69LP18 

Utilizar, na escrita/reescrita de textos argumentativos, recursos linguísticos que marquem as relações de sentido entre 

parágrafos e enunciados do texto e operadores de conexão adequados aos tipos de argumento e à forma de composição de 

textos argumentativos, de maneira a garantir a coesão, a coerência e a progressão temática nesses textos (“primeiramente, 

mas, no entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em conclusão” etc.). 

EF69LP19 Efeito de sentido 
Analisar, em gêneros orais que envolvam argumentação, os efeitos de sentido de elementos típicos da modalidade falada, 

como a pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade e expressão facial, as hesitações etc. 

EF69LP20 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA 

Reconstrução das condições 

de produção e circulação e 

adequação do texto à 

construção composicional e 

ao estilo de gênero (Lei, 

código, estatuto, código, 

regimento etc.) 

Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a forma de organização dos textos normativos e legais, a lógica de 

hierarquização de seus itens e subitens e suas partes: parte inicial (título – nome e data – e ementa), blocos de artigos (parte, 

livro, capítulo, seção, subseção), artigos (caput e parágrafos e incisos) e parte final (disposições pertinentes à sua 

implementação) e analisar efeitos de sentido causados pelo uso de vocabulário técnico, pelo uso do imperativo, de palavras 

e expressões que indicam circunstâncias, como advérbios e locuções adverbiais, de palavras que indicam generalidade, 

como alguns pronomes indefinidos, de forma a poder compreender o caráter imperativo, coercitivo e generalista das leis e 

de outras formas de regulamentação. 

EF69LP21 Apreciação e réplica 

Posicionar-se em relação a conteúdos veiculados em práticas não institucionalizadas de participação social, sobretudo 

àquelas vinculadas a manifestações artísticas, produções culturais, intervenções urbanas e práticas próprias das culturas 

juvenis que pretendam denunciar, expor uma problemática ou “convocar” para uma reflexão/ação, relacionando esse 

texto/produção com seu contexto de produção e relacionando as partes e semioses presentes para a construção de sentidos. 

EF69LP22 
Textualização, revisão e 

edição 

Produzir, revisar e editar textos reivindicatórios ou propositivos sobre problemas que afetam a vida escolar ou da 

comunidade, justificando pontos de vista, reivindicações e detalhando propostas (justificativa, objetivos, ações previstas 

etc.), levando em conta seu contexto de produção e as características dos gêneros em questão. 

EF69LP23  

Contribuir com a escrita de textos normativos, quando houver esse tipo de demanda na escola – regimentos e estatutos de 

organizações da sociedade civil do âmbito da atuação das crianças e jovens (grêmio livre, clubes de leitura, associações 

culturais etc.) – e de regras e regulamentos nos vários âmbitos da escola – campeonatos, festivais, regras de convivência 

etc., levando em conta o contexto de produção e as características dos gêneros em questão. 

EF69LP24 

Discussão oral 

Discutir casos, reais ou simulações, submetidos a juízo, que envolvam (supostos) desrespeitos a artigos, do ECA, do Código 

de Defesa do Consumidor, do Código Nacional de Trânsito, de regulamentações do mercado publicitário etc., como forma 

de criar familiaridade com textos legais – seu vocabulário, formas de organização, marcas de estilo etc. -, de maneira a 

facilitar a compreensão de leis, fortalecer a defesa de direitos, fomentar a escrita de textos normativos (se e quando isso for 

necessário) e possibilitar a compreensão do caráter interpretativo das leis e as várias perspectivas que podem estar em jogo. 

EF69LP25 

Posicionar-se de forma consistente e sustentada em uma discussão, assembleia, reuniões de colegiados da escola, de 

agremiações e outras situações de apresentação de propostas e defesas de opiniões, respeitando as opiniões contrárias e 

propostas alternativas e fundamentando seus posicionamentos, no tempo de fala previsto, valendo-se de sínteses e propostas 

claras e justificadas. 

EF69LP26 Registro 

Tomar nota em discussões, debates, palestras, apresentação de propostas, reuniões, como forma de documentar o evento e 

apoiar a própria fala (que pode se dar no momento do evento ou posteriormente, quando, por exemplo, for necessária a 

retomada dos assuntos tratados em outros contextos públicos, como diante dos representados). 
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EF69LP27 

Análise de textos 

legais/normativos, 

propositivos e 

reivindicatórios 

Analisar a forma composicional de textos pertencentes a gêneros normativos/ jurídicos e a gêneros da esfera política, tais 

como propostas, programas políticos (posicionamento quanto a diferentes ações a serem propostas, objetivos, ações 

previstas etc.), propaganda política (propostas e sua sustentação, posicionamento quanto a temas em discussão) e textos 

reivindicatórios: cartas de reclamação, petição (proposta, suas justificativas e ações a serem adotadas) e suas marcas 

linguísticas, de forma a incrementar a compreensão de textos pertencentes a esses gêneros e a possibilitar a produção de 

textos mais adequados e/ou fundamentados quando isso for requerido. 

EF69LP28 Modalização 

Observar os mecanismos de modalização adequados aos textos jurídicos, as modalidades deônticas, que se referem ao eixo 

da conduta (obrigatoriedade/permissibilidade) como, por exemplo: Proibição: “Não se deve fumar em recintos fechados.”; 

Obrigatoriedade: “A vida tem que valer a pena.”; Possibilidade: “É permitido a entrada de menores acompanhados de 

adultos responsáveis”, e os mecanismos de modalização adequados aos textos políticos e propositivos, as modalidades 

apreciativas, em que o locutor exprime um juízo de valor (positivo ou negativo) acerca do que enuncia. Por exemplo: “Que 

belo discurso!”, “Discordo das escolhas de Antônio.” “Felizmente, o buraco ainda não causou acidentes mais graves.” 

EF69LP29 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Reconstrução das condições 

de produção e recepção dos 

textos e adequação do texto 

à construção composicional 

e ao estilo de gênero 

Refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação científica – texto didático, artigo de 

divulgação científica, reportagem de divulgação científica, verbete de enciclopédia (impressa e digital), esquema, 

infográfico (estático e animado), relatório, relato multimidiático de campo, podcasts e vídeos variados de divulgação 

científica etc. – e os aspectos relativos à construção composicional e às marcas linguística características desses gêneros, de 

forma a ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses gêneros. 

EF69LP30 Relação entre textos 

Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de diferentes fontes, levando em conta seus contextos 

de produção e referências, identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder identificar 

erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e informações em questão. 

EF69LP31 Apreciação e réplica 
Utilizar pistas linguísticas – tais como “em primeiro/segundo/terceiro lugar”, “por outro lado”, “dito de outro modo”, isto 

é”, “por exemplo” – para compreender a hierarquização das proposições, sintetizando o conteúdo dos textos. 

EF69LP32 

Estratégias e procedimentos 

de leitura 

 

Relação do verbal com 

outras semioses 

 

Procedimentos e gêneros de 

apoio à compreensão 

Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, orais etc.), avaliando a qualidade e a 

utilidade dessas fontes, e organizar, esquematicamente, com ajuda do professor, as informações necessárias (sem excedê-

las) com ou sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos. 

EF69LP33  

Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na (re)construção dos sentidos dos textos de 

divulgação científica e retextualizar do discursivo para o esquemático – infográfico, esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. 

– e, ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto discursivo, como 

forma de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as características das multissemioses e dos 

gêneros em questão. 

EF69LP34  

Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura, produzir marginálias (ou tomar notas em outro 

suporte), sínteses organizadas em itens, quadro sinóptico, quadro comparativo, esquema, resumo ou resenha do texto lido 

(com ou sem comentário/análise), mapa conceitual, dependendo do que for mais adequado, como forma de possibilitar uma 

maior compreensão do texto, a sistematização de conteúdos e informações e um posicionamento frente aos textos, se esse 

for o caso. 

EF69LP35 

Consideração das condições 

de produção de textos de 

divulgação científica 

 

Estratégias de escrita 

Planejar textos de divulgação científica, a partir da elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas anteriormente, 

de notas e sínteses de leituras ou de registros de experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar e editar textos 

voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigo de divulgação científica, 

artigo de opinião, reportagem científica, verbete de enciclopédia, verbete de enciclopédia digital colaborativa , infográfico, 

relatório, relato de experimento científico, relato (multimidiático) de campo, tendo em vista seus contextos de produção, que 

podem envolver a disponibilização de informações e conhecimentos em circulação em um formato mais acessível para um 
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público específico ou a divulgação de conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas, experimentos científicos e 

estudos de campo realizados. 

EF69LP36 

Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e 

edição 

Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como 

artigos de divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico, infográfico animado, podcast ou vlog científico, relato 

de experimento, relatório, relatório multimidiático de campo, dentre outros, considerando o contexto de produção e as 

regularidades dos gêneros em termos de suas construções composicionais e estilos. 

EF69LP37 Estratégias de produção 

Produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (vlog científico, vídeo-minuto, programa de rádio, podcasts) 

para divulgação de conhecimentos científicos e resultados de pesquisa, tendo em vista seu contexto de produção, os 

elementos e a construção composicional dos roteiros. 

EF69LP38 

Oralidade 

Estratégias de produção: 

planejamento e produção de 

apresentações orais 

Organizar os dados e informações pesquisados em painéis ou slides de apresentação, levando em conta o contexto de 

produção, o tempo disponível, as características do gênero apresentação oral, a multissemiose, as mídias e tecnologias que 

serão utilizadas, ensaiar a apresentação, considerando também elementos paralinguísticos e cinésicos e proceder à exposição 

oral de resultados de estudos e pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da definição de diferentes 

formas de uso da fala – memorizada, com apoio da leitura ou fala espontânea. 

EF69LP39 Estratégias de produção 

Definir o recorte temático da entrevista e o entrevistado, levantar informações sobre o entrevistado e sobre o tema da 

entrevista, elaborar roteiro de perguntas, realizar entrevista, a partir do roteiro, abrindo possibilidades para fazer perguntas a 

partir da resposta, se o contexto permitir, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista e usar adequadamente as informações 

obtidas, de acordo com os objetivos estabelecidos. 

EF69LP40 

Análise 

linguística/semiótica 

Construção composicional  

 

Elementos paralinguísticos 

e cinésicos 

 

Apresentações orais 

Analisar, em gravações de seminários, conferências rápidas, trechos de palestras, dentre outros, a construção composicional 

dos gêneros de apresentação – abertura/saudação, introdução ao tema, apresentação do plano de exposição, desenvolvimento 

dos conteúdos, por meio do encadeamento de temas e subtemas (coesão temática), síntese final e/ou conclusão, 

encerramento –, os elementos paralinguísticos (tais como: tom e volume da voz, pausas e hesitações – que, em geral, devem 

ser minimizadas –, modulação de voz e entonação, ritmo, respiração etc.) e cinésicos (tais como: postura corporal, 

movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia, modulação de voz e entonação, 

sincronia da fala com ferramenta de apoio etc.), para melhor performar apresentações orais no campo da divulgação do 

conhecimento. 

EF69LP41 

Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 

apresentações orais 

Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que 

permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, 

gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto (e imagem) por slide, usando 

progressivamente e de forma harmônica recursos mais sofisticados como efeitos de transição, slides mestres, layouts 

personalizados etc. 

EF69LP42 

Construção composicional 

e estilo 

 

Gêneros de divulgação 

científica 

Analisar a construção composicional dos textos pertencentes a gêneros relacionados à divulgação de conhecimentos: título, 

(olho), introdução, divisão do texto em subtítulos, imagens ilustrativas de conceitos, relações, ou resultados complexos 

(fotos, ilustrações, esquemas, gráficos, infográficos, diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc., exposição, contendo 

definições, descrições, comparações, enumerações, exemplificações e remissões a conceitos e relações por meio de notas de 

rodapé, boxes ou links; ou título, contextualização do campo, ordenação temporal ou temática por tema ou subtema, 

intercalação de trechos verbais com fotos, ilustrações, áudios, vídeos etc. e reconhecer traços da linguagem dos textos de 

divulgação científica, fazendo uso consciente das estratégias de impessoalização da linguagem (ou de pessoalização, se o 

tipo de publicação e objetivos assim o demandarem, como em alguns podcasts e vídeos de divulgação científica), 3ª pessoa, 

presente atemporal, recurso à citação, uso de vocabulário técnico/especializado etc., como forma de ampliar suas 

capacidades de compreensão e produção de textos nesses gêneros. 

EF69LP43  
Marcas linguísticas 

Intertextualidade 

Identificar e utilizar os modos de introdução de outras vozes no texto – citação literal e sua formatação e paráfrase –, as 

pistas linguísticas responsáveis por introduzir no texto a posição do autor e dos outros autores citados (“Segundo X; De 

acordo com Y; De minha/nossa parte, penso/amos que”...) e os elementos de normatização (tais como as regras de inclusão 

e formatação de citações e paráfrases, de organização de referências bibliográficas) em textos científicos, desenvolvendo 

reflexão sobre o modo como a intertextualidade e a retextualização ocorrem nesses textos. 
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EF69LP44 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Leitura 

Reconstrução das condições 

de produção, circulação e 

recepção 

 

 

Apreciação e réplica 

Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em textos literários, 

reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e 

considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. 

EF69LP45 

Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros como quarta-capa, programa (de teatro, dança, 

exposição etc.), sinopse, resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., para selecionar obras literárias e outras 

manifestações artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CD´s, DVD´s etc.), diferenciando as sequências descritivas 

e avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam a escolha do livro ou produção cultural e consultando-os no 

momento de fazer escolhas, quando for o caso. 

EF69LP46 

Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras literárias/ manifestações artísticas, como rodas de 

leitura, clubes de leitura, eventos de contação de histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de 

filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, 

de música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. 

EF69LP47 

Reconstrução da 

textualidade e compreensão 

dos efeitos 

de sentidos provocados 

pelos usos de recursos 

linguísticos e 

multissemióticos 

Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos 

que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização 

dos cenários e dos personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de 

enunciação e das variedades linguísticas (no discurso direto, se houver) empregados, identificando o enredo e o foco 

narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco 

narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, 

das diferentes vozes no texto (do narrador, de personagens em discurso direto e indireto), do uso de pontuação expressiva, 

palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada 

gênero narrativo. 

EF69LP48 

Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc), 

semânticos (figuras de linguagem, por exemplo), gráfico- espacial (distribuição da mancha gráfica no papel), imagens e sua 

relação com o texto verbal. 

EF69LP49 
Adesão às práticas de 

leitura 

Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por outras produções culturais do campo e receptivo 

a textos que rompam com seu universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades 

atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros 

e a temática e nas orientações dadas pelo professor. 

EF69LP50 

Produção de textos 

Relação entre textos 

Elaborar texto teatral, a partir da adaptação de romances, contos, mitos, narrativas de enigma e de aventura, novelas, 

biografias romanceadas, crônicas, dentre outros, indicando as rubricas para caracterização do cenário, do espaço, do tempo; 

explicitando a caracterização física e psicológica dos personagens e dos seus modos de ação; reconfigurando a inserção do 

discurso direto e dos tipos de narrador; explicitando as marcas de variação linguística (dialetos, registros e jargões) e 

retextualizando o tratamento da temática. 

EF69LP51 

Consideração das condições 

de produção 

 

Estratégias de produção: 

planejamento, textualização 

e revisão/edição 

Engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão/ edição e reescrita, tendo em vista as restrições 

temáticas, composicionais e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações da situação de produção – o leitor 

pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. – e considerando a imaginação, a estesia e a 

verossimilhança próprias ao texto literário. 

EF69LP52 

Oralidade 

Produção de textos orais 

Representar cenas ou textos dramáticos, considerando, na caracterização dos personagens, os aspectos linguísticos e 

paralinguísticos das falas (timbre e tom de voz, pausas e hesitações, entonação e expressividade, variedades e registros 

linguísticos), os gestos e os deslocamentos no espaço cênico, o figurino e a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas 

pelo autor por meio do cenário, da trilha sonora e da exploração dos modos de interpretação. 

EF69LP53 

Produção de textos orais 

 

Oralização 

Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, 

humorísticas, críticas; bem como leituras orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de livros de maior 

extensão, como romances, narrativas de enigma, narrativas de aventura, literatura infanto-juvenil, – contar/recontar histórias 
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tanto da tradição oral (causos, contos de esperteza, contos de animais, contos de amor, contos de encantamento, piadas, 

dentre outros) quanto da tradição literária escrita, expressando a compreensão e interpretação do texto por meio de uma 

leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação indicados tanto pela 

pontuação quanto por outros recursos gráfico-editoriais, como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações etc., gravando essa 

leitura ou esse conto/reconto, seja para análise posterior, seja para produção de audiobooks de textos literários diversos ou 

de podcasts de leituras dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler e/ou declamar poemas diversos, tanto de forma livre 

quanto de forma fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais etc.), empregando os recursos linguísticos, paralinguísticos e 

cinésicos necessários aos efeitos de sentido pretendidos, como o ritmo e a entonação, o emprego de pausas e 

prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como eventuais recursos de gestualidade e pantomima que convenham ao 

gênero poético e à situação de compartilhamento em questão. 

EF69LP54 

Análise 

linguística/semiótica 

Recursos linguísticos e 

semióticos que operam nos 

textos pertencentes aos 

gêneros literários 

Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e 

cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações do estrato sonoro da 

linguagem, obtidos por meio da estrofação, das rimas e de figuras de linguagem como as aliterações, as assonâncias, as 

onomatopeias, dentre outras, a postura corporal e a gestualidade, na declamação de poemas, apresentações musicais e 

teatrais, tanto em gêneros em prosa quanto nos gêneros poéticos, os efeitos de sentido decorrentes do emprego de figuras de 

linguagem, tais como comparação, metáfora, personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo e antítese e 

os efeitos de sentido decorrentes do emprego de palavras e expressões denotativas e conotativas (adjetivos, locuções 

adjetivas, orações subordinadas adjetivas etc.), que funcionam como modificadores, percebendo sua função na 

caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narrativo. 

EF69LP55 TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Variação linguística 

Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de preconceito linguístico. 

EF69LP56 
Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma-padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser 

usada. 

EF06LP01 

CAMPO 

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO 

Leitura 

Reconstrução do contexto 

de produção, circulação e 

recepção de textos 

 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre 

os gêneros em circulação, 

mídias e práticas da cultura 

digital 

Reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade absoluta no relato de fatos e identificar diferentes graus de parcialidade/ 

imparcialidade dados pelo recorte feito e pelos efeitos de sentido advindos de escolhas feitas pelo autor, de forma a poder 

desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos e tornar-se consciente das escolhas feitas enquanto produtor de 

textos. 

EF06LP02 

Estabelecer relação entre os diferentes gêneros jornalísticos, compreendendo a centralidade da notícia. 

 

Compreender a intertextualidade presente nos textos e identificar a centralidade da notícia. 

EF06LP03 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Análise 

linguística/semiótica 

Léxico/morfologia 

Analisar diferenças de sentido entre palavras de uma série sinonímica. 

 

Reconhecer mecanismos coesivos de substituição (sinonímia, antonímia, polissemia, pronominalização, por numerais e por 

advérbios). 

EF06LP04 

Morfossintaxe 

Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo: 

afirmativo e negativo. 

EF06LP05 Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o gênero textual e a intenção comunicativa. 

EF06LP06 
Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os substantivos e seus determinantes) e as 

regras de concordância verbal (relações entre o verbo e o sujeito simples e composto). 

EF06LP07 

 

Identificar, em textos, períodos compostos por orações separadas por vírgula sem a utilização de conectivos, nomeando-os 

como períodos compostos por coordenação. 

EF06LP08 
Identificar, em texto ou sequência textual, orações como unidades constituídas em torno de um núcleo verbal e períodos 

como conjunto de orações conectadas. 

EF06LP09 Classificar, em texto ou sequência textual, os períodos simples compostos. 

EF06LP10 Sintaxe Identificar sintagmas nominais e verbais como constituintes imediatos da oração. 
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EF06LP11 
Elementos notacionais da 

escrita/morfossintaxe 

Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras 

ortográficas, pontuação etc. 

EF06LP12 Semântica Coesão 
Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (nome e pronomes), recursos semânticos de sinonímia, antonímia 

e homonímia e mecanismos de representação de diferentes vozes (discurso direto e indireto). 

 

7º ANO 
CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF67LP01 

CAMPO 

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO 

Leitura 

Reconstrução do contexto 

de produção, circulação e 

recepção de textos. 

 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre 

os gêneros em circulação, 

mídias e práticas da cultura 

digital 

Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em textos noticiosos publicados na Web e vislumbrar possibilidades de 

uma escrita hipertextual. 

EF67LP02 

Explorar o espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, impressos e on-line, sites noticiosos etc., destacando notícias, 

fotorreportagens, entrevistas, charges, assuntos, temas, debates em foco, posicionando-se de maneira ética e respeitosa 

frente a esses textos e opiniões a eles relacionadas, e publicar notícias, notas jornalísticas, fotorreportagem de interesse geral 

nesses espaços do leitor. 

EF67LP03 Relação entre textos 
Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando e avaliando a 

confiabilidade, em virtude da disseminação de fake news. 

EF67LP04 

Estratégia de leitura 

 

Distinção de fato e opinião 

Distinguir, em segmentos descontínuos de textos, fato de opinião enunciada em relação a esse mesmo fato. 

EF67LP05 

Estratégia de leitura: 

identificação de teses e 

argumentos 

 

Apreciação e réplica 

Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos (carta de leitor, post, 

comentário, artigo de opinião, tutorial, resenha crítica etc.), manifestando concordância ou discordância. 

EF67LP06 

Efeitos de sentido 

Identificar os efeitos de sentido provocados pela variedade linguística e intenção comunicacional, seleção lexical, 

topicalização de elementos e seleção e hierarquização de informações, uso de 3ª pessoa etc. 

EF67LP07 

Identificar a intencionalidade e o uso de recursos para convencer (argumentos lógicos) e persuadir (apelos emocionais) em 

textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a 

ocultação de fontes de informação) e perceber seus efeitos de sentido, reconhecendo sua finalidade enunciativa. 

EF67LP08 

Efeitos de sentido 

 

Exploração da 

multissemiose 

Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de imagens estáticas, sequenciação ou sobreposição de imagens, definição 

de figura/fundo, ângulo, profundidade e foco, cores/tonalidades, relação com o escrito (relações de reiteração, 

complementação ou oposição) etc. em notícias, reportagens, fotorreportagens, foto-denúncias, memes, gifs, anúncios 

publicitários e propagandas publicados em jornais, revistas, sites na internet etc. 

EF67LP09 

Produção de textos 

Estratégias de produção: 

planejamento de textos 

informativos 

Planejar notícia impressa e para circulação em outras mídias (rádio ou TV/vídeo), tendo em vista as condições de produção, 

do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir da escolha do fato a ser noticiado (de 

relevância para a turma, escola ou comunidade), do levantamento de dados e informações sobre o fato – que pode envolver 

entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes, análise de documentos, cobertura de eventos etc.–, do 

registro dessas informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc. e a previsão de uma 

estrutura hipertextual (no caso de publicação em sites ou blogs noticiosos). 

EF67LP10 

Textualização, tendo em 

vista suas condições de 

produção, as características 

do gênero em questão, o 

estabelecimento de coesão, 

Produzir notícia impressa tendo em vista características do gênero – título ou manchete com verbo no tempo presente, linha 

fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem decrescente de importância dos fatos, uso de 3ª pessoa, de palavras que 

indicam precisão –, e o estabelecimento adequado de coesão e produzir notícia para TV, rádio e internet, tendo em vista, 

além das características do gênero, os recursos de mídias disponíveis e o manejo de recursos de captação e edição de áudio e 

imagem. 
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adequação à norma-padrão 

e o uso adequado de 

ferramentas de edição 

EF67LP11 

Estratégias de produção: 

planejamento de textos 

argumentativos e 

apreciativos 

Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados, e textos e vídeos de apresentação e apreciação próprios das culturas 

juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), dentre outros, tendo em vista as 

condições de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir da escolha de 

uma produção ou evento cultural para analisar – livro, filme, série, game, canção, videoclipe, fanclipe, show, saraus, slams 

etc. – da busca de informação sobre a produção ou evento escolhido, da síntese de informações sobre a obra/evento e do 

elenco/seleção de aspectos, elementos ou recursos que possam ser destacados positiva ou negativamente ou da roteirização 

do passo a passo do game para posterior gravação dos vídeos. 

EF67LP12 

Textualização de textos 

argumentativos e 

apreciativos 

Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções e gêneros próprios das culturas juvenis (algumas 

possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), que apresentem/descrevam e/ou avaliem produções 

culturais (livro, filme, série, game, canção, disco, videoclipe etc.) ou evento (show, sarau, slam etc.), tendo em vista o 

contexto de produção dado, as características do gênero, os recursos das mídias envolvidas e a textualização adequada dos 

textos e/ou produções. 

EF67LP13 
Produção e edição de textos 

publicitários 

Produzir, revisar e editar textos publicitários, levando em conta o contexto de produção dado, explorando recursos 

multissemióticos, relacionando elementos verbais e visuais, utilizando adequadamente estratégias discursivas de persuasão 

e/ou convencimento e criando título ou slogan que façam o leitor motivar-se a interagir com o texto produzido e se sinta 

atraído pelo serviço, ideia ou produto em questão. 

EF67LP14 Oralidade 
Planejamento e produção de 

entrevistas orais 

Definir o contexto de produção da entrevista (objetivos, o que se pretende conseguir, porque aquele entrevistado etc.), 

levantar informações sobre o entrevistado e sobre o acontecimento ou tema em questão, preparar o roteiro de perguntar e 

realizar entrevista oral com envolvidos ou especialistas relacionados com o fato noticiado ou com o tema em pauta, usando 

roteiro previamente elaborado e formulando outras perguntas a partir das respostas dadas e, quando for o caso, selecionar 

partes, transcrever e proceder a uma edição escrita do texto, adequando-o a seu contexto de publicação, à construção 

composicional do gênero e garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática. 

EF67LP15 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA 

Leitura 

Estratégias e procedimentos 

de leitura em textos legais e 

normativos 

Identificar a proibição imposta ou o direito garantido, bem como as circunstâncias de sua aplicação, em artigos relativos a 

normas, regimentos escolares, regimentos e estatutos da sociedade civil, regulamentações para o mercado publicitário, 

Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de Trânsito, ECA, Constituição, dentre outros. 

EF67LP16 

Contexto de produção, 

circulação e recepção de 

textos e práticas 

relacionadas à defesa de 

direitos e à participação 

social 

Explorar e analisar espaços de reclamação de direitos e de envio de solicitações (tais como ouvidorias, SAC, canais ligados 

a órgãos públicos, plataformas do consumidor, plataformas de reclamação), bem como de textos pertencentes a gêneros que 

circulam nesses espaços, reclamação ou carta de reclamação, solicitação ou carta de solicitação, como forma de ampliar as 

possibilidades de produção desses textos em casos que remetam a reivindicações que envolvam a escola, a comunidade ou 

algum de seus membros como forma de se engajar na busca de solução de problemas pessoais, dos outros e coletivos. 

EF67LP17 

Relação entre contexto de 

produção e características 

composicionais e 

estilísticas dos gêneros 

(carta de solicitação, carta 

de reclamação, petição on-

line, carta aberta, abaixo-

assinado, proposta etc.) 

 

Apreciação e réplica 

Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas de solicitação e de reclamação (datação, forma 

de início, apresentação contextualizada do pedido ou da reclamação, em geral, acompanhada de explicações, argumentos 

e/ou relatos do problema, fórmula de finalização mais ou menos cordata, dependendo do tipo de carta e subscrição) e 

algumas das marcas linguísticas relacionadas à argumentação, explicação ou relato de fatos, como forma de possibilitar a 

escrita fundamentada de cartas como essas ou de postagens em canais próprios de reclamações e solicitações em situações 

que envolvam questões relativas à escola, à comunidade ou a algum dos seus membros. 

EF67LP18 
Estratégias, procedimentos 

de leitura em textos 

Identificar o objeto da reclamação e/ou da solicitação e sua sustentação, explicação ou justificativa, de forma a poder 

analisar a pertinência da solicitação ou justificação. 
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EF67LP19 Produção de textos 

reivindicatórios ou 

propositivos 

Realizar levantamento de questões, problemas que requeiram a denúncia de desrespeito a direitos, reivindicações, 

reclamações, solicitações que contemplem a comunidade escolar ou algum de seus membros e examinar normas e 

legislações. 

EF67LP20 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Leitura Curadoria de informação 
Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente, usando fontes indicadas e abertas, indicando 

referências bibliográficas. 

EF67LP21 
Produção de textos 

Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e 

edição 

Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação científica, verbetes de 

enciclopédia, podcasts científicos etc, indicando as referências bibliográficas. 

EF67LP22 Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o uso adequado de paráfrases e citações. 

EF67LP23 

Oralidade 

Conversação espontânea 

Respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em discussões ou atividades coletivas, na sala de aula e na 

escola e formular perguntas coerentes e adequadas em momentos oportunos em situações de aulas, apresentação oral, 

seminário etc. 

EF67LP24 

Procedimentos de apoio à 

compreensão 

 

Tomada de nota 

Tomar nota de aulas, apresentações orais, entrevistas (ao vivo, áudio, TV, vídeo), identificando e hierarquizando as 

informações principais, tendo em vista apoiar o estudo e a produção de sínteses e reflexões pessoais ou outros objetivos em 

questão. 

EF67LP25 
Análise 

linguística/semiótica 

Textualização Progressão 

temática 

Reconhecer e utilizar os critérios de organização tópica (do geral para o específico, do específico para o geral etc.), as 

marcas linguísticas dessa organização (marcadores de ordenação e enumeração, de explicação, definição e exemplificação, 

por exemplo) e os mecanismos de paráfrase, de maneira a organizar mais adequadamente a coesão e a progressão temática 

de seus textos. 

EF67LP26 Textualização 
Reconhecer a estrutura de hipertexto em textos de divulgação científica e proceder à remissão a conceitos e relações por 

meio de notas de rodapés ou boxes. 

EF67LP27 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Leitura 

Relação entre textos 

Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas (como cinema, teatro, música, artes visuais e 

midiáticas), referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e 

semióticos. 

 

Inferir o sentido denotado e conotado de palavras ou expressões a partir do contexto. 

EF67LP28 

Estratégias de leitura 

 

Apreciação e réplica 

Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes 

objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –, romances infanto-juvenis, contos populares, contos de 

terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, 

autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, 

poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, 

autores. 

EF67LP29 

Reconstrução da 

textualidade 

 

 

Efeitos de sentidos 

provocados pelos usos de 

recursos linguísticos e 

multissemióticos 

Identificar, em texto dramático, personagem, ato, cena, fala e indicações cênicas e a organização do texto: enredo, conflitos, 

ideias principais, pontos de vista, universos de referência. 

EF67LP30 Produção de textos 

Construção da textualidade 

 

Relação entre textos 

Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, narrativas de enigma, 

crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os 

elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, 

utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se 

iniciar uma história e de inserir os discursos direto e indireto. 
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EF67LP31 

Criar poemas compostos por versos livres e de forma fixa (como quadras e sonetos), utilizando recursos visuais, semânticos 

e sonoros, tais como cadências, ritmos e rimas, e poemas visuais e vídeo-poemas, explorando as relações entre imagem e 

texto verbal, a distribuição da mancha gráfica (poema visual) e outros recursos visuais e sonoros. 

EF67LP32 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Análise 

linguística/semiótica 

Fono-ortografia Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita. 

EF67LP33 
Elementos notacionais da 

escrita 
Pontuar textos adequadamente. 

EF67LP34 
Léxico/morfologia 

Formar antônimos com acréscimo de prefixos que expressam noção de negação. 

EF67LP35 Distinguir palavras derivadas por acréscimo de afixos e palavras compostas. 

EF67LP36 Coesão 
Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (léxica e pronominal) e sequencial e outros recursos expressivos 

adequados ao gênero textual. 

EF67LP37 Sequências textuais 
Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos linguístico-discursivos de prescrição, 

causalidade, sequências descritivas e expositivas e ordenação de eventos. 

EF67LP38 Figuras de linguagem 

Identificar e diferenciar figuras de linguagem. 

Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como comparação, metáfora, metonímia, personificação, 

hipérbole, dentre outras.  

EF69LP01 

CAMPO 

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO 

Leitura 

Apreciação e réplica 

 

Relação entre gêneros e 

mídias 

Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, identificando ideias explícitas e/ou implícitas, presentes em 

diversos gêneros (memes, vídeos-minuto, cartas do leitor, etc.), posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e 

vislumbrando possibilidades de denúncia quando for o caso. 

EF69LP02  

Diferenciar propaganda de publicidade. 

Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios e propagandas em diferentes mídias, 

spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a articulação entre elas em campanhas, as especificidades das várias semioses 

e mídias, a adequação dessas peças ao público-alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da campanha e à construção 

composicional e estilo dos gêneros em questão, como forma de ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de 

textos pertencentes a esses gêneros. 

EF69LP03 

Estratégia de leitura: 

apreender os sentidos 

globais do texto 

Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências; em reportagens e 

fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem, em entrevistas os principais temas/subtemas 

abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia 

ou humor presente. 

 

Perceber a função da conotação e denotação na e para construção do sentido. 

EF69LP04 

Efeitos de sentido 

Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, relacionando as estratégias de 

persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos utilizados, como imagens, tempo verbal, jogos de 

palavras, figuras de linguagem etc., com vistas a fomentar práticas de consumo conscientes. 

Diferenciar fontes de pesquisa seguras e não seguras.  

EF69LP05 
Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou crítica 

pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc. 

EF69LP06 Produção de textos 

Relação do texto com o 

contexto de produção e 

experimentação de papéis 

sociais 

Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens, reportagens multimidiáticas, infográficos, 

podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de 

apresentação e apreciação de produção cultural – resenhas e outros próprios das formas de expressão das culturas juvenis, 

tais como vlogs e podcasts culturais, gameplay, detonado etc.– e cartazes, anúncios, propagandas, spots, jingles de 

campanhas sociais, dentre outros em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, de comentador, 

de analista, de crítico, de editor ou articulista, de booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de compreender as 

condições de produção que envolvem a circulação desses textos e poder participar e vislumbrar possibilidades de 

participação nas práticas de linguagem do campo jornalístico e do campo midiático de forma ética e responsável, levando-se 
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em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia a possibilidade de circulação desses textos e “funde” os papéis de leitor 

e autor, de consumidor e produtor. 

EF69LP07 Textualização 

Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto produção e circulação – os enunciadores 

envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação -, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento 

etc.), à variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade relacionada às 

propriedades textuais e do gênero), utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e 

avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções 

realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e 

editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/ alterando efeitos, ordenamentos etc. 

EF69LP08 
Revisão/edição de texto 

informativo e opinativo 

Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, resenha, artigo de opinião, dentre outros –, tendo em vista sua 

adequação ao contexto de produção, a mídia em questão, características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a 

relação entre as diferentes semioses, a formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, foto, áudio e vídeo, 

dependendo do caso) e adequação à norma culta. 

EF69LP09 

Planejamento de textos de 

peças publicitárias de 

campanhas sociais 

Planejar uma campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, causas significativas para a escola e/ou comunidade, a 

partir de um levantamento de material sobre o tema ou evento, da definição do público-alvo, do texto ou peça a ser 

produzido – cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da 

ferramenta de edição de texto, áudio ou vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das estratégias de 

persuasão que serão utilizadas etc. 

EF69LP10 Oralidade 

Produção de textos 

jornalísticos orais 

Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, entrevistas, comentários, vlogs, jornais 

radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, relativos a fato e temas de interesse pessoal, local ou global e textos orais 

de apreciação e opinião – podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de opinião, orientando-se por roteiro ou texto, 

considerando o contexto de produção e demonstrando domínio dos gêneros. 

EF69LP11 

 

Identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas em entrevistas, discussões e 

debates (televisivo, em sala de aula, em redes sociais etc.), entre outros, e se posicionar frente a eles, respeitando os direitos 

humanos. 

EF69LP12 
Planejamento e produção de 

textos jornalísticos orais 

Desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign (esses três últimos quando não for 

situação ao vivo) e avaliação de textos orais, áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos em que foram 

produzidos, à forma composicional e estilo de gêneros, a clareza, progressão temática e variedade linguística empregada, os 

elementos relacionados à fala, tais como modulação de voz, entonação, ritmo, altura e intensidade, respiração etc., os 

elementos cinésicos, tais como postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho 

com plateia etc. 

EF69LP13 

Participação em discussões 

orais de temas controversos 

de interesse da turma e/ou 

de relevância social 

Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de interesse 

da turma e/ou de relevância social, exercendo sua cidadania. 

EF69LP14 

Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e dos professores, tema/questão polêmica, explicações e ou 

argumentos relativos ao objeto de discussão para análise mais minuciosa e buscar em fontes diversas informações ou dados 

que permitam analisar partes da questão e compartilhá-los com a turma, respeitando os direitos humanos. 

EF69LP15 
Apresentar argumentos e contra-argumentos convincentes e coerentes, respeitando os turnos de fala e os direitos humanos, 

na participação em discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos. 

EF69LP16 

Análise 

linguística/semiótica 

Construção composicional 

Analisar e utilizar as formas de composição dos gêneros jornalísticos da ordem do relatar, tais como notícias (pirâmide 

invertida no impresso X blocos noticiosos hipertextuais e hipermidiáticos no digital, que também pode contar com imagens 

de vários tipos, vídeos, gravações de áudio etc.), da ordem do argumentar, tais como artigos de opinião e editorial 

(contextualização, defesa de tese/opinião e uso de argumentos) e das entrevistas: apresentação e contextualização do 

entrevistado e do tema, estrutura pergunta e resposta etc. 

EF69LP17 Estilo 

Perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos e publicitários, os aspectos relativos ao 

tratamento da informação em notícias, como a ordenação dos eventos, as escolhas lexicais, o efeito de imparcialidade do 

relato, a morfologia do verbo, em textos noticiosos e argumentativos, reconhecendo marcas de pessoa, número, tempo, 
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modo, a distribuição dos verbos nos gêneros textuais (por exemplo, as formas de pretérito em relatos; as formas de presente 

e futuro em gêneros argumentativos; as formas de imperativo em gêneros publicitários), o uso de recursos persuasivos em 

textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a 

ocultação de fontes de informação) e as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos 

utilizados (tempo verbal, jogos de palavras, metáforas, imagens). 

EF69LP18 

Utilizar, na escrita/reescrita de textos argumentativos, recursos linguísticos que marquem as relações de sentido entre 

parágrafos e enunciados do texto e operadores de conexão adequados aos tipos de argumento e à forma de composição de 

textos argumentativos, de maneira a garantir a coesão, a coerência e a progressão temática nesses textos (“primeiramente, 

mas, no entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em conclusão” etc.). 

EF69LP19 Efeito de sentido 
Analisar, em gêneros orais que envolvam argumentação, os efeitos de sentido de elementos típicos da modalidade falada, 

como a pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade e expressão facial, as hesitações etc. 

EF69LP20 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA 

Leitura 

Reconstrução das condições 

de produção e circulação e 

adequação do texto à 

construção composicional e 

ao estilo de gênero (Lei, 

código, estatuto, código, 

regimento etc.) 

Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a forma de organização dos textos normativos e legais, a lógica de 

hierarquização de seus itens e subitens e suas partes: parte inicial (título – nome e data – e ementa), blocos de artigos (parte, 

livro, capítulo, seção, subseção), artigos (caput e parágrafos e incisos) e parte final (disposições pertinentes à sua 

implementação) e analisar efeitos de sentido causados pelo uso de vocabulário técnico, pelo uso do imperativo, de palavras 

e expressões que indicam circunstâncias, como advérbios e locuções adverbiais, de palavras que indicam generalidade, 

como alguns pronomes indefinidos, de forma a poder compreender o caráter imperativo, coercitivo e generalista das leis e 

de outras formas de regulamentação. 

EF69LP21 Apreciação e réplica 

Posicionar-se em relação a conteúdos veiculados em práticas não institucionalizadas de participação social, sobretudo 

àquelas vinculadas a manifestações artísticas, produções culturais, intervenções urbanas e práticas próprias das culturas 

juvenis que pretendam denunciar, expor uma problemática ou “convocar” para uma reflexão/ação, relacionando esse 

texto/produção com seu contexto de produção e relacionando as partes e semioses presentes para a construção de sentidos. 

EF69LP22 

Produção de textos 

Textualização, revisão e 

edição 

Produzir, revisar e editar textos reivindicatórios ou propositivos sobre problemas que afetam a vida escolar ou da 

comunidade, justificando pontos de vista, reivindicações e detalhando propostas (justificativa, objetivos, ações previstas 

etc.), levando em conta seu contexto de produção e as características dos gêneros em questão. 

EF69LP23  

Contribuir com a escrita de textos normativos, quando houver esse tipo de demanda na escola – regimentos e estatutos de 

organizações da sociedade civil do âmbito da atuação das crianças e jovens (grêmio livre, clubes de leitura, associações 

culturais etc.) – e de regras e regulamentos nos vários âmbitos da escola – campeonatos, festivais, regras de convivência 

etc., levando em conta o contexto de produção e as características dos gêneros em questão. 

EF69LP24 

Oralidade 

Discussão oral 

Discutir casos, reais ou simulações, submetidos a juízo, que envolvam (supostos) desrespeitos a artigos, do ECA, do Código 

de Defesa do Consumidor, do Código Nacional de Trânsito, de regulamentações do mercado publicitário etc., como forma 

de criar familiaridade com textos legais – seu vocabulário, formas de organização, marcas de estilo etc. -, de maneira a 

facilitar a compreensão de leis, fortalecer a defesa de direitos, fomentar a escrita de textos normativos (se e quando isso for 

necessário) e possibilitar a compreensão do caráter interpretativo das leis e as várias perspectivas que podem estar em jogo. 

EF69LP25 

Posicionar-se de forma consistente e sustentada em uma discussão, assembleia, reuniões de colegiados da escola, de 

agremiações e outras situações de apresentação de propostas e defesas de opiniões, respeitando as opiniões contrárias e 

propostas alternativas e fundamentando seus posicionamentos, no tempo de fala previsto, valendo-se de sínteses e propostas 

claras e justificadas. 

EF69LP26 Registro 

Tomar nota em discussões, debates, palestras, apresentação de propostas, reuniões, como forma de documentar o evento e 

apoiar a própria fala (que pode se dar no momento do evento ou posteriormente, quando, por exemplo, for necessária a 

retomada dos assuntos tratados em outros contextos públicos, como diante dos representados). 

EF69LP27 
Análise 

linguística/semiótica 

Análise de textos 

legais/normativos, 

propositivos e 

reivindicatórios 

Analisar a forma composicional de textos pertencentes a gêneros normativos/ jurídicos e a gêneros da esfera política, tais 

como propostas, programas políticos (posicionamento quanto a diferentes ações a serem propostas, objetivos, ações 

previstas etc.), propaganda política (propostas e sua sustentação, posicionamento quanto a temas em discussão) e textos 

reivindicatórios: cartas de reclamação, petição (proposta, suas justificativas e ações a serem adotadas) e suas marcas 
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linguísticas, de forma a incrementar a compreensão de textos pertencentes a esses gêneros e a possibilitar a produção de 

textos mais adequados e/ou fundamentados quando isso for requerido. 

EF69LP28 Modalização 

Observar os mecanismos de modalização adequados aos textos jurídicos, as modalidades deônticas, que se referem ao eixo 

da conduta (obrigatoriedade/permissibilidade) como, por exemplo: Proibição: “Não se deve fumar em recintos fechados.”; 

Obrigatoriedade: “A vida tem que valer a pena.”; Possibilidade: “É permitido a entrada de menores acompanhados de 

adultos responsáveis”, e os mecanismos de modalização adequados aos textos políticos e propositivos, as modalidades 

apreciativas, em que o locutor exprime um juízo de valor (positivo ou negativo) acerca do que enuncia. Por exemplo: “Que 

belo discurso!”, “Discordo das escolhas de Antônio.” “Felizmente, o buraco ainda não causou acidentes mais graves.” 

EF69LP29 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Leitura 

Reconstrução das condições 

de produção e recepção dos 

textos e adequação do texto 

à construção composicional 

e ao estilo de gênero 

Refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação científica – texto didático, artigo de 

divulgação científica, reportagem de divulgação científica, verbete de enciclopédia (impressa e digital), esquema, 

infográfico (estático e animado), relatório, relato multimidiático de campo, podcasts e vídeos variados de divulgação 

científica etc. – e os aspectos relativos à construção composicional e às marcas linguística características desses gêneros, de 

forma a ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses gêneros. 

EF69LP30 Relação entre textos 

Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de diferentes fontes, levando em conta seus contextos 

de produção e referências, identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder identificar 

erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e informações em questão. 

EF69LP31 Apreciação e réplica 
Utilizar pistas linguísticas – tais como “em primeiro/segundo/terceiro lugar”, “por outro lado”, “dito de outro modo”, isto 

é”, “por exemplo” – para compreender a hierarquização das proposições, sintetizando o conteúdo dos textos. 

EF69LP32 

Estratégias e procedimentos 

de leitura 

 

Relação do verbal com 

outras semioses 

 

Procedimentos e gêneros de 

apoio à compreensão 

Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, orais etc.), avaliando a qualidade e a 

utilidade dessas fontes, e organizar, esquematicamente, com ajuda do professor, as informações necessárias (sem excedê-

las) com ou sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos. 

EF69LP33  

Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na (re)construção dos sentidos dos textos de 

divulgação científica e retextualizar do discursivo para o esquemático – infográfico, esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. 

– e, ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto discursivo, como 

forma de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as características das multissemioses e dos 

gêneros em questão. 

EF69LP34  

Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura, produzir marginálias (ou tomar notas em outro 

suporte), sínteses organizadas em itens, quadro sinóptico, quadro comparativo, esquema, resumo ou resenha do texto lido 

(com ou sem comentário/análise), mapa conceitual, dependendo do que for mais adequado, como forma de possibilitar uma 

maior compreensão do texto, a sistematização de conteúdos e informações e um posicionamento frente aos textos, se esse 

for o caso. 

EF69LP35 Produção de textos 

Consideração das condições 

de produção de textos de 

divulgação científica 

 

Estratégias de escrita 

Planejar textos de divulgação científica, a partir da elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas anteriormente, 

de notas e sínteses de leituras ou de registros de experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar e editar textos 

voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigo de divulgação científica, 

artigo de opinião, reportagem científica, verbete de enciclopédia, verbete de enciclopédia digital colaborativa , infográfico, 

relatório, relato de experimento científico, relato (multimidiático) de campo, tendo em vista seus contextos de produção, que 

podem envolver a disponibilização de informações e conhecimentos em circulação em um formato mais acessível para um 

público específico ou a divulgação de conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas, experimentos científicos e 

estudos de campo realizados. 
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EF69LP36 

Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e 

edição 

Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como 

artigos de divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico, infográfico animado, podcast ou vlog científico, relato 

de experimento, relatório, relatório multimidiático de campo, dentre outros, considerando o contexto de produção e as 

regularidades dos gêneros em termos de suas construções composicionais e estilos. 

EF69LP37 Estratégias de produção 

Produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (vlog científico, vídeo-minuto, programa de rádio, podcasts) 

para divulgação de conhecimentos científicos e resultados de pesquisa, tendo em vista seu contexto de produção, os 

elementos e a construção composicional dos roteiros. 

EF69LP38 

Oralidade 

Estratégias de produção: 

planejamento e produção de 

apresentações orais 

Organizar os dados e informações pesquisados em painéis ou slides de apresentação, levando em conta o contexto de 

produção, o tempo disponível, as características do gênero apresentação oral, a multissemiose, as mídias e tecnologias que 

serão utilizadas, ensaiar a apresentação, considerando também elementos paralinguísticos e cinésicos e proceder à exposição 

oral de resultados de estudos e pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da definição de diferentes 

formas de uso da fala – memorizada, com apoio da leitura ou fala espontânea. 

EF69LP39 Estratégias de produção 

Definir o recorte temático da entrevista e o entrevistado, levantar informações sobre o entrevistado e sobre o tema da 

entrevista, elaborar roteiro de perguntas, realizar entrevista, a partir do roteiro, abrindo possibilidades para fazer perguntas a 

partir da resposta, se o contexto permitir, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista e usar adequadamente as informações 

obtidas, de acordo com os objetivos estabelecidos. 

EF69LP40 
Análise 

linguística/semiótica 

Construção composicional  

 

Elementos paralinguísticos 

e cinésicos 

 

Apresentações orais 

Analisar, em gravações de seminários, conferências rápidas, trechos de palestras, dentre outros, a construção composicional 

dos gêneros de apresentação – abertura/saudação, introdução ao tema, apresentação do plano de exposição, desenvolvimento 

dos conteúdos, por meio do encadeamento de temas e subtemas (coesão temática), síntese final e/ou conclusão, 

encerramento –, os elementos paralinguísticos (tais como: tom e volume da voz, pausas e hesitações – que, em geral, devem 

ser minimizadas –, modulação de voz e entonação, ritmo, respiração etc.) e cinésicos (tais como: postura corporal, 

movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia, modulação de voz e entonação, 

sincronia da fala com ferramenta de apoio etc.), para melhor performar apresentações orais no campo da divulgação do 

conhecimento. 

EF69LP41 

 

Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 

apresentações orais 

Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que 

permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, 

gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto (e imagem) por slide, usando 

progressivamente e de forma harmônica recursos mais sofisticados como efeitos de transição, slides mestres, layouts 

personalizados etc. 

EF69LP42 

Construção composicional 

e estilo 

 

Gêneros de divulgação 

científica 

Analisar a construção composicional dos textos pertencentes a gêneros relacionados à divulgação de conhecimentos: título, 

(olho), introdução, divisão do texto em subtítulos, imagens ilustrativas de conceitos, relações, ou resultados complexos 

(fotos, ilustrações, esquemas, gráficos, infográficos, diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc., exposição, contendo 

definições, descrições, comparações, enumerações, exemplificações e remissões a conceitos e relações por meio de notas de 

rodapé, boxes ou links; ou título, contextualização do campo, ordenação temporal ou temática por tema ou subtema, 

intercalação de trechos verbais com fotos, ilustrações, áudios, vídeos etc. e reconhecer traços da linguagem dos textos de 

divulgação científica, fazendo uso consciente das estratégias de impessoalização da linguagem (ou de pessoalização, se o 

tipo de publicação e objetivos assim o demandarem, como em alguns podcasts e vídeos de divulgação científica), 3ª pessoa, 

presente atemporal, recurso à citação, uso de vocabulário técnico/especializado etc., como forma de ampliar suas 

capacidades de compreensão e produção de textos nesses gêneros. 

EF69LP43 
Marcas linguísticas 

Intertextualidade 

Identificar e utilizar os modos de introdução de outras vozes no texto – citação literal e sua formatação e paráfrase –, as 

pistas linguísticas responsáveis por introduzir no texto a posição do autor e dos outros autores citados (“Segundo X; De 

acordo com Y; De minha/nossa parte, penso/amos que”...) e os elementos de normatização (tais como as regras de inclusão 

e formatação de citações e paráfrases, de organização de referências bibliográficas) em textos científicos, desenvolvendo 

reflexão sobre o modo como a intertextualidade e a retextualização ocorrem nesses textos. 
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EF69LP44 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Leitura 

Reconstrução das condições 

de produção, circulação e 

recepção 

 

 

Apreciação e réplica 

Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em textos literários, 

reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e 

considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. 

EF69LP45 

Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros como quarta-capa, programa (de teatro, dança, 

exposição etc.), sinopse, resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., para selecionar obras literárias e outras 

manifestações artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CD´s, DVD´s etc.), diferenciando as sequências descritivas 

e avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam a escolha do livro ou produção cultural e consultando-os no 

momento de fazer escolhas, quando for o caso. 

EF69LP46 

Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras literárias/ manifestações artísticas, como rodas de 

leitura, clubes de leitura, eventos de contação de histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de 

filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, 

de música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. 

EF69LP47 

Reconstrução da 

textualidade e compreensão 

dos efeitos 

de sentidos provocados 

pelos usos de recursos 

linguísticos e 

multissemióticos 

Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos 

que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização 

dos cenários e dos personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de 

enunciação e das variedades linguísticas (no discurso direto, se houver) empregados, identificando o enredo e o foco 

narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco 

narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, 

das diferentes vozes no texto (do narrador, de personagens em discurso direto e indireto), do uso de pontuação expressiva, 

palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada 

gênero narrativo. 

EF69LP48 

Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc), 

semânticos (figuras de linguagem, por exemplo), gráfico- espacial (distribuição da mancha gráfica no papel), imagens e sua 

relação com o texto verbal. 

EF69LP49 
Adesão às práticas de 

leitura 

Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por outras produções culturais do campo e receptivo 

a textos que rompam com seu universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades 

atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros 

e a temática e nas orientações dadas pelo professor. 

EF69LP50 

Produção de textos 

Relação entre textos 

Elaborar texto teatral, a partir da adaptação de romances, contos, mitos, narrativas de enigma e de aventura, novelas, 

biografias romanceadas, crônicas, dentre outros, indicando as rubricas para caracterização do cenário, do espaço, do tempo; 

explicitando a caracterização física e psicológica dos personagens e dos seus modos de ação; reconfigurando a inserção do 

discurso direto e dos tipos de narrador; explicitando as marcas de variação linguística (dialetos, registros e jargões) e 

retextualizando o tratamento da temática. 

EF69LP51 

Consideração das condições 

de produção 

 

Estratégias de produção: 

planejamento, textualização 

e revisão/edição 

Engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão/ edição e reescrita, tendo em vista as restrições 

temáticas, composicionais e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações da situação de produção – o leitor 

pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. – e considerando a imaginação, a estesia e a 

verossimilhança próprias ao texto literário. 

EF69LP52 

Oralidade 

Produção de textos orais 

Representar cenas ou textos dramáticos, considerando, na caracterização dos personagens, os aspectos linguísticos e 

paralinguísticos das falas (timbre e tom de voz, pausas e hesitações, entonação e expressividade, variedades e registros 

linguísticos), os gestos e os deslocamentos no espaço cênico, o figurino e a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas 

pelo autor por meio do cenário, da trilha sonora e da exploração dos modos de interpretação. 

EF69LP53 

Produção de textos orais 

 

Oralização 

Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, 

humorísticas, críticas; bem como leituras orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de livros de maior 

extensão, como romances, narrativas de enigma, narrativas de aventura, literatura infanto-juvenil, – contar/recontar histórias 



 

239 
 

 

tanto da tradição oral (causos, contos de esperteza, contos de animais, contos de amor, contos de encantamento, piadas, 

dentre outros) quanto da tradição literária escrita, expressando a compreensão e interpretação do texto por meio de uma 

leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação indicados tanto pela 

pontuação quanto por outros recursos gráfico-editoriais, como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações etc., gravando essa 

leitura ou esse conto/reconto, seja para análise posterior, seja para produção de audiobooks de textos literários diversos ou 

de podcasts de leituras dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler e/ou declamar poemas diversos, tanto de forma livre 

quanto de forma fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais etc.), empregando os recursos linguísticos, paralinguísticos e 

cinésicos necessários aos efeitos de sentido pretendidos, como o ritmo e a entonação, o emprego de pausas e 

prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como eventuais recursos de gestualidade e pantomima que convenham ao 

gênero poético e à situação de compartilhamento em questão. 

EF69LP54 

Análise 

linguística/semiótica 

Recursos linguísticos e 

semióticos que operam nos 

textos pertencentes aos 

gêneros literários 

Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e 

cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações do estrato sonoro da 

linguagem, obtidos por meio da estrofação, das rimas e de figuras de linguagem como as aliterações, as assonâncias, as 

onomatopeias, dentre outras, a postura corporal e a gestualidade, na declamação de poemas, apresentações musicais e 

teatrais, tanto em gêneros em prosa quanto nos gêneros poéticos, os efeitos de sentido decorrentes do emprego de figuras de 

linguagem, tais como comparação, metáfora, personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo e antítese e 

os efeitos de sentido decorrentes do emprego de palavras e expressões denotativas e conotativas (adjetivos, locuções 

adjetivas, orações subordinadas adjetivas etc.), que funcionam como modificadores, percebendo sua função na 

caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narrativo. 

EF69LP55 TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Variação linguística 

Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de preconceito linguístico. 

EF69LP56 Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma-padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser 

usada.  

EF07LP01 

CAMPO 

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO 

Leitura 

Reconstrução do contexto 

de produção, circulação e 

recepção de textos 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre 

os gêneros em circulação, 

mídias e práticas da cultura 

digital 

Distinguir diferentes propostas editoriais, a partir de diferentes pontos de vista – sensacionalismo, jornalismo investigativo 

etc. –, de forma a identificar os recursos linguísticos, tais como figuras de linguagem, pausas, pontuações, etc. utilizados 

para impactar/chocar o leitor que podem comprometer uma análise crítica da notícia e do fato noticiado de forma a 

compreender a situação enunciativa. 

EF07LP02 
Comparar notícias e reportagens sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes mídias, analisando as especificidades das 

mídias, os processos de (re)elaboração dos textos e a convergência das mídias em notícias ou reportagens multissemióticas. 

EF07LP03 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Análise 

linguística/semiótica 

Léxico/morfologia Formar, com base em palavras primitivas, palavras derivadas com os prefixos e sufixos mais produtivos no português. 

EF07LP04 

Morfossintaxe 

Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das orações. 

EF07LP05 
Identificar, em orações de textos lidos ou de produção própria, verbos de predicação completa e incompleta: intransitivos e 

transitivos. 

EF07LP06 Empregar as regras básicas de concordância nominal e verbal em situações comunicativas e na produção de textos. 

EF07LP07 
Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica da oração: sujeito, predicado, complemento (objetos 

direto e indireto). 

EF07LP08 
Identificar, em textos lidos ou de produção própria, adjetivos que ampliam o sentido do substantivo sujeito ou complemento 

verbal. 

EF07LP09 
Identificar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções adverbiais que ampliam o sentido do verbo núcleo 

da oração. 

EF07LP10 
Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: modos e tempos verbais, concordância nominal e 

verbal, pontuação, ortografia, legibilidade, etc. 

EF07LP11 
Identificar, em textos lidos ou de produção própria, períodos compostos nos quais duas orações são conectadas por vírgula, 

ou por conjunções que expressem soma de sentido (conjunção “e”) ou oposição de sentidos (conjunções “mas”, “porém”). 
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EF07LP12 Semântica Coesão 
Reconhecer recursos de coesão referencial: substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de 

pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos). 

EF07LP13 Coesão 

Estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou 

pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos), que contribuem para a continuidade do 

texto. 

EF07LP14 Modalização Identificar, em textos, os efeitos de sentido do uso de estratégias de modalização e argumentatividade. 

 

 

8º ANO 
CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF69LP01 

CAMPO 

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO 

Leitura 

Apreciação e réplica 

 

Relação entre gêneros e 

mídias 

Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, identificando ideias explícitas e/ou implícitas, presentes em 

diversos gêneros (memes, vídeos-minuto, cartas do leitor, etc.), posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e 

vislumbrando possibilidades de denúncia quando for o caso. 

EF69LP02 

Diferenciar propaganda de publicidade. 

Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios e propagandas em diferentes mídias, 

spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a articulação entre elas em campanhas, as especificidades das várias semioses 

e mídias, a adequação dessas peças ao público-alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da campanha e à construção 

composicional e estilo dos gêneros em questão, como forma de ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de 

textos pertencentes a esses gêneros. 

EF69LP03 

Estratégia de leitura: 

apreender os sentidos 

globais do texto 

Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências; em reportagens e 

fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem, em entrevistas os principais temas/subtemas 

abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia 

ou humor presente. 

Perceber a função da conotação e denotação na e para construção do sentido. 

EF69LP04 

Efeitos de sentido 

Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, relacionando as estratégias de 

persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos utilizados, como imagens, tempo verbal, jogos de 

palavras, figuras de linguagem etc., com vistas a fomentar práticas de consumo conscientes. 

Diferenciar fontes de pesquisa seguras e não seguras.  

EF69LP05 
Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou crítica 

pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc. 

EF69LP06 

Produção de textos 

Relação do texto com o 

contexto de produção e 

experimentação de papéis 

sociais 

Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens, reportagens multimidiáticas, infográficos, 

podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de 

apresentação e apreciação de produção cultural – resenhas e outros próprios das formas de expressão das culturas juvenis, 

tais como vlogs e podcasts culturais, gameplay, detonado etc.– e cartazes, anúncios, propagandas, spots, jingles de 

campanhas sociais, dentre outros em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, de comentador, 

de analista, de crítico, de editor ou articulista, de booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de compreender as 

condições de produção que envolvem a circulação desses textos e poder participar e vislumbrar possibilidades de 

participação nas práticas de linguagem do campo jornalístico e do campo midiático de forma ética e responsável, levando-se 

em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia a possibilidade de circulação desses textos e “funde” os papéis de leitor 

e autor, de consumidor e produtor. 

EF69LP07 Textualização 

Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto produção e circulação – os enunciadores 

envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação -, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento 

etc.), à variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade relacionada às 

propriedades textuais e do gênero), utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e 

avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções 
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realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e 

editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/ alterando efeitos, ordenamentos etc. 

EF69LP08 
Revisão/edição de texto 

informativo e opinativo 

Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, resenha, artigo de opinião, dentre outros –, tendo em vista sua 

adequação ao contexto de produção, a mídia em questão, características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a 

relação entre as diferentes semioses, a formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, foto, áudio e vídeo, 

dependendo do caso) e adequação à norma culta. 

EF69LP09 

Planejamento de textos de 

peças publicitárias de 

campanhas sociais 

Planejar uma campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, causas significativas para a escola e/ou comunidade, a 

partir de um levantamento de material sobre o tema ou evento, da definição do público-alvo, do texto ou peça a ser 

produzido – cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da 

ferramenta de edição de texto, áudio ou vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das estratégias de 

persuasão que serão utilizadas etc. 

EF69LP10 

Oralidade 

Produção de textos 

jornalísticos orais 

Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, entrevistas, comentários, vlogs, jornais 

radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, relativos a fato e temas de interesse pessoal, local ou global e textos orais 

de apreciação e opinião – podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de opinião, orientando-se por roteiro ou texto, 

considerando o contexto de produção e demonstrando domínio dos gêneros. 

EF69LP11 

Identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas em entrevistas, discussões e 

debates (televisivo, em sala de aula, em redes sociais etc.), entre outros, e se posicionar frente a eles, respeitando os direitos 

humanos. 

EF69LP12 
Planejamento e produção de 

textos jornalísticos orais 

Desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign (esses três últimos quando não for 

situação ao vivo) e avaliação de textos orais, áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos em que foram 

produzidos, à forma composicional e estilo de gêneros, a clareza, progressão temática e variedade linguística empregada, os 

elementos relacionados à fala, tais como modulação de voz, entonação, ritmo, altura e intensidade, respiração etc., os 

elementos cinésicos, tais como postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho 

com plateia etc. 

EF69LP13 

Participação em discussões 

orais de temas controversos 

de interesse da turma e/ou 

de relevância social 

Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de interesse 

da turma e/ou de relevância social, exercendo sua cidadania. 

EF69LP14 

Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e dos professores, tema/questão polêmica, explicações e ou 

argumentos relativos ao objeto de discussão para análise mais minuciosa e buscar em fontes diversas informações ou dados 

que permitam analisar partes da questão e compartilhá-los com a turma, respeitando os direitos humanos. 

EF69LP15 
Apresentar argumentos e contra-argumentos convincentes e coerentes, respeitando os turnos de fala e os direitos humanos, 

na participação em discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos. 

EF69LP16 

Análise 

linguística/semiótica 

Construção composicional 

Analisar e utilizar as formas de composição dos gêneros jornalísticos da ordem do relatar, tais como notícias (pirâmide 

invertida no impresso X blocos noticiosos hipertextuais e hipermidiáticos no digital, que também pode contar com imagens 

de vários tipos, vídeos, gravações de áudio etc.), da ordem do argumentar, tais como artigos de opinião e editorial 

(contextualização, defesa de tese/opinião e uso de argumentos) e das entrevistas: apresentação e contextualização do 

entrevistado e do tema, estrutura pergunta e resposta etc. 

EF69LP17 

Estilo 

Perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos e publicitários, os aspectos relativos ao 

tratamento da informação em notícias, como a ordenação dos eventos, as escolhas lexicais, o efeito de imparcialidade do 

relato, a morfologia do verbo, em textos noticiosos e argumentativos, reconhecendo marcas de pessoa, número, tempo, 

modo, a distribuição dos verbos nos gêneros textuais (por exemplo, as formas de pretérito em relatos; as formas de presente 

e futuro em gêneros argumentativos; as formas de imperativo em gêneros publicitários), o uso de recursos persuasivos em 

textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a 

ocultação de fontes de informação) e as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos 

utilizados (tempo verbal, jogos de palavras, metáforas, imagens). 

EF69LP18 
Utilizar, na escrita/reescrita de textos argumentativos, recursos linguísticos que marquem as relações de sentido entre 

parágrafos e enunciados do texto e operadores de conexão adequados aos tipos de argumento e à forma de composição de 
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textos argumentativos, de maneira a garantir a coesão, a coerência e a progressão temática nesses textos (“primeiramente, 

mas, no entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em conclusão” etc.). 

EF69LP19 Efeito de sentido 
Analisar, em gêneros orais que envolvam argumentação, os efeitos de sentido de elementos típicos da modalidade falada, 

como a pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade e expressão facial, as hesitações etc. 

EF69LP20 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA 

Leitura 

Reconstrução das condições 

de produção e circulação e 

adequação do texto à 

construção composicional e 

ao estilo de gênero (Lei, 

código, estatuto, código, 

regimento etc.) 

Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a forma de organização dos textos normativos e legais, a lógica de 

hierarquização de seus itens e subitens e suas partes: parte inicial (título – nome e data – e ementa), blocos de artigos (parte, 

livro, capítulo, seção, subseção), artigos (caput e parágrafos e incisos) e parte final (disposições pertinentes à sua 

implementação) e analisar efeitos de sentido causados pelo uso de vocabulário técnico, pelo uso do imperativo, de palavras 

e expressões que indicam circunstâncias, como advérbios e locuções adverbiais, de palavras que indicam generalidade, 

como alguns pronomes indefinidos, de forma a poder compreender o caráter imperativo, coercitivo e generalista das leis e 

de outras formas de regulamentação. 

EF69LP21 Apreciação e réplica 

Posicionar-se em relação a conteúdos veiculados em práticas não institucionalizadas de participação social, sobretudo 

àquelas vinculadas a manifestações artísticas, produções culturais, intervenções urbanas e práticas próprias das culturas 

juvenis que pretendam denunciar, expor uma problemática ou “convocar” para uma reflexão/ação, relacionando esse 

texto/produção com seu contexto de produção e relacionando as partes e semioses presentes para a construção de sentidos. 

EF69LP22 

Produção de textos 
Textualização, revisão e 

edição 

Produzir, revisar e editar textos reivindicatórios ou propositivos sobre problemas que afetam a vida escolar ou da 

comunidade, justificando pontos de vista, reivindicações e detalhando propostas (justificativa, objetivos, ações previstas 

etc.), levando em conta seu contexto de produção e as características dos gêneros em questão. 

EF69LP23 

Contribuir com a escrita de textos normativos, quando houver esse tipo de demanda na escola – regimentos e estatutos de 

organizações da sociedade civil do âmbito da atuação das crianças e jovens (grêmio livre, clubes de leitura, associações 

culturais etc.) – e de regras e regulamentos nos vários âmbitos da escola – campeonatos, festivais, regras de convivência 

etc., levando em conta o contexto de produção e as características dos gêneros em questão. 

EF69LP24 

Oralidade 

Discussão oral 

Discutir casos, reais ou simulações, submetidos a juízo, que envolvam (supostos) desrespeitos a artigos, do ECA, do Código 

de Defesa do Consumidor, do Código Nacional de Trânsito, de regulamentações do mercado publicitário etc., como forma 

de criar familiaridade com textos legais – seu vocabulário, formas de organização, marcas de estilo etc. -, de maneira a 

facilitar a compreensão de leis, fortalecer a defesa de direitos, fomentar a escrita de textos normativos (se e quando isso for 

necessário) e possibilitar a compreensão do caráter interpretativo das leis e as várias perspectivas que podem estar em jogo. 

EF69LP25 

Posicionar-se de forma consistente e sustentada em uma discussão, assembleia, reuniões de colegiados da escola, de 

agremiações e outras situações de apresentação de propostas e defesas de opiniões, respeitando as opiniões contrárias e 

propostas alternativas e fundamentando seus posicionamentos, no tempo de fala previsto, valendo-se de sínteses e propostas 

claras e justificadas. 

EF69LP26 Registro 

Tomar nota em discussões, debates, palestras, apresentação de propostas, reuniões, como forma de documentar o evento e 

apoiar a própria fala (que pode se dar no momento do evento ou posteriormente, quando, por exemplo, for necessária a 

retomada dos assuntos tratados em outros contextos públicos, como diante dos representados). 

EF69LP27 

Análise 

linguística/semiótica 

Análise de textos 

legais/normativos, 

propositivos e 

reivindicatórios 

Analisar a forma composicional de textos pertencentes a gêneros normativos/ jurídicos e a gêneros da esfera política, tais 

como propostas, programas políticos (posicionamento quanto a diferentes ações a serem propostas, objetivos, ações 

previstas etc.), propaganda política (propostas e sua sustentação, posicionamento quanto a temas em discussão) e textos 

reivindicatórios: cartas de reclamação, petição (proposta, suas justificativas e ações a serem adotadas) e suas marcas 

linguísticas, de forma a incrementar a compreensão de textos pertencentes a esses gêneros e a possibilitar a produção de 

textos mais adequados e/ou fundamentados quando isso for requerido. 

EF69LP28 Modalização 

Observar os mecanismos de modalização adequados aos textos jurídicos, as modalidades deônticas, que se referem ao eixo 

da conduta (obrigatoriedade/permissibilidade) como, por exemplo: Proibição: “Não se deve fumar em recintos fechados.”; 

Obrigatoriedade: “A vida tem que valer a pena.”; Possibilidade: “É permitido a entrada de menores acompanhados de 

adultos responsáveis”, e os mecanismos de modalização adequados aos textos políticos e propositivos, as modalidades 

apreciativas, em que o locutor exprime um juízo de valor (positivo ou negativo) acerca do que enuncia. Por exemplo: “Que 

belo discurso!”, “Discordo das escolhas de Antônio.” “Felizmente, o buraco ainda não causou acidentes mais graves.” 
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EF69LP29 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Leitura 

Reconstrução das condições 

de produção e recepção dos 

textos e adequação do texto 

à construção composicional 

e ao estilo de gênero 

Refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação científica – texto didático, artigo de 

divulgação científica, reportagem de divulgação científica, verbete de enciclopédia (impressa e digital), esquema, 

infográfico (estático e animado), relatório, relato multimidiático de campo, podcasts e vídeos variados de divulgação 

científica etc. – e os aspectos relativos à construção composicional e às marcas linguística características desses gêneros, de 

forma a ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses gêneros. 

EF69LP30 Relação entre textos 

Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de diferentes fontes, levando em conta seus contextos 

de produção e referências, identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder identificar 

erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e informações em questão. 

EF69LP31 Apreciação e réplica 
Utilizar pistas linguísticas – tais como “em primeiro/segundo/terceiro lugar”, “por outro lado”, “dito de outro modo”, isto 

é”, “por exemplo” – para compreender a hierarquização das proposições, sintetizando o conteúdo dos textos. 

EF69LP32 

Estratégias e procedimentos 

de leitura 

 

Relação do verbal com 

outras semioses 

 

Procedimentos e gêneros de 

apoio à compreensão 

Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, orais etc.), avaliando a qualidade e a 

utilidade dessas fontes, e organizar, esquematicamente, com ajuda do professor, as informações necessárias (sem excedê-

las) com ou sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos. 

EF69LP33 

Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na (re)construção dos sentidos dos textos de 

divulgação científica e retextualizar do discursivo para o esquemático – infográfico, esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. 

– e, ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto discursivo, como 

forma de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as características das multissemioses e dos 

gêneros em questão. 

EF69LP34 

Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura, produzir marginálias (ou tomar notas em outro 

suporte), sínteses organizadas em itens, quadro sinóptico, quadro comparativo, esquema, resumo ou resenha do texto lido 

(com ou sem comentário/análise), mapa conceitual, dependendo do que for mais adequado, como forma de possibilitar uma 

maior compreensão do texto, a sistematização de conteúdos e informações e um posicionamento frente aos textos, se esse 

for o caso. 

EF69LP35 

Produção de textos 

Consideração das condições 

de produção de textos de 

divulgação científica 

 

Estratégias de escrita 

Planejar textos de divulgação científica, a partir da elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas anteriormente, 

de notas e sínteses de leituras ou de registros de experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar e editar textos 

voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigo de divulgação científica, 

artigo de opinião, reportagem científica, verbete de enciclopédia, verbete de enciclopédia digital colaborativa , infográfico, 

relatório, relato de experimento científico, relato (multimidiático) de campo, tendo em vista seus contextos de produção, que 

podem envolver a disponibilização de informações e conhecimentos em circulação em um formato mais acessível para um 

público específico ou a divulgação de conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas, experimentos científicos e 

estudos de campo realizados. 

EF69LP36 

Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e 

edição 

Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como 

artigos de divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico, infográfico animado, podcast ou vlog científico, relato 

de experimento, relatório, relatório multimidiático de campo, dentre outros, considerando o contexto de produção e as 

regularidades dos gêneros em termos de suas construções composicionais e estilos. 

EF69LP37 Estratégias de produção 

Produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (vlog científico, vídeo-minuto, programa de rádio, podcasts) 

para divulgação de conhecimentos científicos e resultados de pesquisa, tendo em vista seu contexto de produção, os 

elementos e a construção composicional dos roteiros. 

EF69LP38 

Oralidade 

Estratégias de produção: 

planejamento e produção de 

apresentações orais 

Organizar os dados e informações pesquisados em painéis ou slides de apresentação, levando em conta o contexto de 

produção, o tempo disponível, as características do gênero apresentação oral, a multissemiose, as mídias e tecnologias que 

serão utilizadas, ensaiar a apresentação, considerando também elementos paralinguísticos e cinésicos e proceder à exposição 

oral de resultados de estudos e pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da definição de diferentes 

formas de uso da fala – memorizada, com apoio da leitura ou fala espontânea. 

EF69LP39 Estratégias de produção 
Definir o recorte temático da entrevista e o entrevistado, levantar informações sobre o entrevistado e sobre o tema da 

entrevista, elaborar roteiro de perguntas, realizar entrevista, a partir do roteiro, abrindo possibilidades para fazer perguntas a 
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partir da resposta, se o contexto permitir, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista e usar adequadamente as informações 

obtidas, de acordo com os objetivos estabelecidos. 

EF69LP40 

Análise 

linguística/semiótica 

Construção composicional  

 

Elementos paralinguísticos 

e cinésicos 

 

Apresentações orais 

Analisar, em gravações de seminários, conferências rápidas, trechos de palestras, dentre outros, a construção composicional 

dos gêneros de apresentação – abertura/saudação, introdução ao tema, apresentação do plano de exposição, desenvolvimento 

dos conteúdos, por meio do encadeamento de temas e subtemas (coesão temática), síntese final e/ou conclusão, 

encerramento –, os elementos paralinguísticos (tais como: tom e volume da voz, pausas e hesitações – que, em geral, devem 

ser minimizadas –, modulação de voz e entonação, ritmo, respiração etc.) e cinésicos (tais como: postura corporal, 

movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia, modulação de voz e entonação, 

sincronia da fala com ferramenta de apoio etc.), para melhor performar apresentações orais no campo da divulgação do 

conhecimento. 

EF69LP41 

Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 

apresentações orais 

Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que 

permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, 

gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto (e imagem) por slide, usando 

progressivamente e de forma harmônica recursos mais sofisticados como efeitos de transição, slides mestres, layouts 

personalizados etc. 

EF69LP42 

Construção composicional 

e estilo 

 

Gêneros de divulgação 

científica 

Analisar a construção composicional dos textos pertencentes a gêneros relacionados à divulgação de conhecimentos: título, 

(olho), introdução, divisão do texto em subtítulos, imagens ilustrativas de conceitos, relações, ou resultados complexos 

(fotos, ilustrações, esquemas, gráficos, infográficos, diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc., exposição, contendo 

definições, descrições, comparações, enumerações, exemplificações e remissões a conceitos e relações por meio de notas de 

rodapé, boxes ou links; ou título, contextualização do campo, ordenação temporal ou temática por tema ou subtema, 

intercalação de trechos verbais com fotos, ilustrações, áudios, vídeos etc. e reconhecer traços da linguagem dos textos de 

divulgação científica, fazendo uso consciente das estratégias de impessoalização da linguagem (ou de pessoalização, se o 

tipo de publicação e objetivos assim o demandarem, como em alguns podcasts e vídeos de divulgação científica), 3ª pessoa, 

presente atemporal, recurso à citação, uso de vocabulário técnico/especializado etc., como forma de ampliar suas 

capacidades de compreensão e produção de textos nesses gêneros. 

EF69LP43 
Marcas linguísticas 

Intertextualidade 

Identificar e utilizar os modos de introdução de outras vozes no texto – citação literal e sua formatação e paráfrase –, as 

pistas linguísticas responsáveis por introduzir no texto a posição do autor e dos outros autores citados (“Segundo X; De 

acordo com Y; De minha/nossa parte, penso/amos que”...) e os elementos de normatização (tais como as regras de inclusão 

e formatação de citações e paráfrases, de organização de referências bibliográficas) em textos científicos, desenvolvendo 

reflexão sobre o modo como a intertextualidade e a retextualização ocorrem nesses textos. 

EF69LP44 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Leitura 

Reconstrução das condições 

de produção, circulação e 

recepção 

Apreciação e réplica 

Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em textos literários, 

reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e 

considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. 

EF69LP45  

Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros como quarta-capa, programa (de teatro, dança, 

exposição etc.), sinopse, resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., para selecionar obras literárias e outras 

manifestações artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CD´s, DVD´s etc.), diferenciando as sequências descritivas 

e avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam a escolha do livro ou produção cultural e consultando-os no 

momento de fazer escolhas, quando for o caso. 

EF69LP46  

Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras literárias/ manifestações artísticas, como rodas de 

leitura, clubes de leitura, eventos de contação de histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de 

filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, 

de música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. 

EF69LP47 

Reconstrução da 

textualidade e compreensão 

dos efeitos 

Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos 

que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização 

dos cenários e dos personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de 



 

245 
 

 

de sentidos provocados 

pelos usos de recursos 

linguísticos e 

multissemióticos 

enunciação e das variedades linguísticas (no discurso direto, se houver) empregados, identificando o enredo e o foco 

narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco 

narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, 

das diferentes vozes no texto (do narrador, de personagens em discurso direto e indireto), do uso de pontuação expressiva, 

palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada 

gênero narrativo. 

EF69LP48  

Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc), 

semânticos (figuras de linguagem, por exemplo), gráfico- espacial (distribuição da mancha gráfica no papel), imagens e sua 

relação com o texto verbal. 

EF69LP49 
Adesão às práticas de 

leitura 

Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por outras produções culturais do campo e receptivo 

a textos que rompam com seu universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades 

atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros 

e a temática e nas orientações dadas pelo professor. 

EF69LP50 

Produção de textos 

Relação entre textos 

Elaborar texto teatral, a partir da adaptação de romances, contos, mitos, narrativas de enigma e de aventura, novelas, 

biografias romanceadas, crônicas, dentre outros, indicando as rubricas para caracterização do cenário, do espaço, do tempo; 

explicitando a caracterização física e psicológica dos personagens e dos seus modos de ação; reconfigurando a inserção do 

discurso direto e dos tipos de narrador; explicitando as marcas de variação linguística (dialetos, registros e jargões) e 

retextualizando o tratamento da temática. 

EF69LP51 

Consideração das condições 

de produção 

 

Estratégias de produção: 

planejamento, textualização 

e revisão/edição 

Engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão/ edição e reescrita, tendo em vista as restrições 

temáticas, composicionais e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações da situação de produção – o leitor 

pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. – e considerando a imaginação, a estesia e a 

verossimilhança próprias ao texto literário. 

EF69LP52 Oralidade Produção de textos orais 

Representar cenas ou textos dramáticos, considerando, na caracterização dos personagens, os aspectos linguísticos e 

paralinguísticos das falas (timbre e tom de voz, pausas e hesitações, entonação e expressividade, variedades e registros 

linguísticos), os gestos e os deslocamentos no espaço cênico, o figurino e a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas 

pelo autor por meio do cenário, da trilha sonora e da exploração dos modos de interpretação. 

EF69LP53  

Produção de textos orais 

 

Oralização 

Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, 

humorísticas, críticas; bem como leituras orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de livros de maior 

extensão, como romances, narrativas de enigma, narrativas de aventura, literatura infanto-juvenil, – contar/recontar histórias 

tanto da tradição oral (causos, contos de esperteza, contos de animais, contos de amor, contos de encantamento, piadas, 

dentre outros) quanto da tradição literária escrita, expressando a compreensão e interpretação do texto por meio de uma 

leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação indicados tanto pela 

pontuação quanto por outros recursos gráfico-editoriais, como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações etc., gravando essa 

leitura ou esse conto/reconto, seja para análise posterior, seja para produção de audiobooks de textos literários diversos ou 

de podcasts de leituras dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler e/ou declamar poemas diversos, tanto de forma livre 

quanto de forma fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais etc.), empregando os recursos linguísticos, paralinguísticos e 

cinésicos necessários aos efeitos de sentido pretendidos, como o ritmo e a entonação, o emprego de pausas e 

prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como eventuais recursos de gestualidade e pantomima que convenham ao 

gênero poético e à situação de compartilhamento em questão. 

EF69LP54 
Análise 

linguística/semiótica 

Recursos linguísticos e 

semióticos que operam nos 

textos pertencentes aos 

gêneros literários 

Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e 

cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações do estrato sonoro da 

linguagem, obtidos por meio da estrofação, das rimas e de figuras de linguagem como as aliterações, as assonâncias, as 

onomatopeias, dentre outras, a postura corporal e a gestualidade, na declamação de poemas, apresentações musicais e 

teatrais, tanto em gêneros em prosa quanto nos gêneros poéticos, os efeitos de sentido decorrentes do emprego de figuras de 
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linguagem, tais como comparação, metáfora, personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo e antítese e 

os efeitos de sentido decorrentes do emprego de palavras e expressões denotativas e conotativas (adjetivos, locuções 

adjetivas, orações subordinadas adjetivas etc.), que funcionam como modificadores, percebendo sua função na 

caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narrativo. 

EF69LP55 TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Variação linguística 

Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de preconceito linguístico. 

EF69LP56 
Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma-padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser 

usada. 

EF89LP01 

CAMPO 

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO 

Leitura 

Reconstrução do contexto 

de produção, circulação e 

recepção de textos 

 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre 

os gêneros em circulação, 

mídias e práticas da cultura 

digital 

Analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os efeitos das novas tecnologias no campo e as condições que fazem 

da informação uma mercadoria, de forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos. 

EF89LP02 

Reconstrução do contexto 

de produção, circulação e 

recepção de textos 

 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre 

os gêneros em circulação, 

mídias e práticas da cultura 

digital 

Analisar diferentes práticas (curtir, compartilhar, comentar, curar etc.) e textos pertencentes a diferentes gêneros da cultura 

digital (meme, gif, comentário, charge digital etc.) envolvidos no trato com a informação e opinião, de forma a possibilitar 

uma presença mais crítica e ética nas redes. 

EF89LP03 

Estratégia de leitura: 

apreender os sentidos 

globais do texto 

 

Apreciação e réplica 

Analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blog e de redes sociais, 

charges, memes, gifs, resenhas, etc.) e posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e 

opiniões relacionados a esses textos. 

EF89LP04 

Estratégia de leitura: 

apreender os sentidos 

globais do texto 

 

Apreciação e réplica 

Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos 

argumentativos do campo (carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), posicionando-se frente à 

questão controversa de forma sustentada. 

 

 

 
Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos (carta de leitor, post, 

comentário, artigo de opinião, tutorial, resenha crítica etc.), manifestando concordância ou discordância. 

EF89LP05 Efeitos de sentido 
Analisar a intencionalidade o efeito de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso a formas de apropriação textual 

(paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou indireto livre). 

EF89LP06  
Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais, 

construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e seus efeitos de sentido. 

EF89LP07 

Efeitos de sentido 

 

Exploração da 

multissemiose 

Analisar, em notícias, reportagens e peças publicitárias em várias mídias, os efeitos de sentido devidos ao tratamento e à 

composição dos elementos nas imagens em movimento, à performance, à montagem feita (ritmo, duração e sincronização 

entre as linguagens – complementaridades, interferências etc.) e ao ritmo, melodia, instrumentos e sampleamentos das 

músicas e efeitos sonoros. 
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EF89LP08 

Produção de textos 

Estratégia de produção: 

planejamento de textos 

informativos 

Planejar reportagem impressa e em outras mídias (rádio ou TV/vídeo, sites), tendo em vista as condições de produção do 

texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. – a partir da escolha do fato a ser aprofundado ou 

do tema a ser focado (de relevância para a turma, escola ou comunidade), do levantamento de dados e informações sobre o 

fato ou tema – que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes diversas, análise de 

documentos, cobertura de eventos etc. -, do registro dessas informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir 

ou a utilizar etc., da produção de infográficos, quando for o caso, e da organização hipertextual (no caso a publicação em 

sites ou blogs noticiosos ou mesmo de jornais impressos, por meio de boxes variados). 

EF89LP09 

Estratégia de produção: 

textualização de textos 

informativos 

Produzir reportagem impressa, com título, linha fina (optativa), organização composicional (expositiva, interpretativa e/ou 

opinativa), progressão temática e uso de recursos linguísticos compatíveis com as escolhas feitas e reportagens 

multimidiáticas, tendo em vista as condições de produção, as características do gênero, os recursos e mídias disponíveis, sua 

organização hipertextual e o manejo adequado de recursos de captação e edição de áudio e imagem e adequação à norma-

padrão. 

EF89LP10 

Estratégia de produção: 

planejamento de textos 

argumentativos e 

apreciativos 

Planejar artigos de opinião, tendo em vista as condições de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e 

mídia de circulação etc. –, a partir da escolha do tema ou questão a ser discutido(a), da relevância para a turma, escola ou 

comunidade, do levantamento de dados e informações sobre a questão, de argumentos relacionados a diferentes 

posicionamentos em jogo, da definição – o que pode envolver consultas a fontes diversas, entrevistas com especialistas, 

análise de textos, organização esquemática das informações e argumentos – dos (tipos de) argumentos e estratégias que 

pretende utilizar para convencer os leitores. 

EF89LP11 

Estratégias de produção: 

planejamento, 

textualização, revisão e 

edição de textos 

publicitários 

Produzir, revisar e editar peças e campanhas publicitárias, envolvendo o uso articulado e complementar de diferentes peças 

publicitárias: cartaz, banner, indoor, folheto, panfleto, anúncio de jornal/revista, para internet, spot, propaganda de rádio, 

TV, a partir da escolha da questão/problema/causa significativa para a escola e/ou a comunidade escolar, da definição do 

público-alvo, das peças que serão produzidas, das estratégias de persuasão e convencimento que serão utilizadas. 

EF89LP12 

Oralidade 

Estratégias de produção: 

planejamento e participação 

em debates regrados 

Planejar coletivamente a realização de um debate sobre tema previamente definido, de interesse coletivo, com regras 

acordadas e planejar, em grupo, participação em debate a partir do levantamento de informações e argumentos que possam 

sustentar o posicionamento a ser defendido (o que pode envolver entrevistas com especialistas, consultas a fontes diversas, o 

registro das informações e dados obtidos etc.), tendo em vista as condições de produção do debate – perfil dos ouvintes e 

demais participantes, objetivos do debate, motivações para sua realização, argumentos e estratégias de convencimento mais 

eficazes etc. e participar de debates regrados, na condição de membro de uma equipe de debatedor, apresentador/mediador, 

espectador (com ou sem direito a perguntas), e/ou de juiz/avaliador, como forma de compreender o funcionamento do 

debate, e poder participar de forma convincente, ética, respeitosa e crítica e desenvolver uma atitude de respeito e diálogo 

para com as ideias divergentes. 

EF89LP13 

Estratégias de produção: 

planejamento, realização e 

edição de entrevistas orais 

Planejar entrevistas orais com pessoas ligadas ao fato noticiado, especialistas etc., como forma de obter dados e informações 

sobre os fatos cobertos sobre o tema ou questão discutida ou temáticas em estudo, levando em conta o gênero e seu contexto 

de produção, partindo do levantamento de informações sobre o entrevistado e sobre a temática e da elaboração de um roteiro 

de perguntas, garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática, realizar entrevista e fazer edição 

em áudio ou vídeo, incluindo uma contextualização inicial e uma fala de encerramento para publicação da entrevista 

isoladamente ou como parte integrante de reportagem multimidiática, adequando-a a seu contexto de publicação e 

garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática. 

EF89LP14 
Análise 

linguística/semiótica 

Argumentação: 

movimentos 

argumentativos, tipos de 

argumento e força 

argumentativa 

Analisar, em textos argumentativos e propositivos, os movimentos argumentativos de sustentação, refutação e negociação e 

os tipos de argumentos, avaliando a força/tipo dos argumentos utilizados. 

EF89LP15 Estilo 
Utilizar, nos debates, operadores argumentativos que marcam a defesa de ideia e de diálogo com a tese do outro: concordo, 

discordo, concordo parcialmente, do meu ponto de vista, na perspectiva aqui assumida etc. 
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EF89LP16 Modalização 

Analisar a modalização realizada em textos noticiosos e argumentativos, por meio das modalidades apreciativas, 

viabilizadas por classes e estruturas gramaticais como adjetivos, locuções adjetivas, advérbios, locuções adverbiais, orações 

adjetivas e adverbiais, orações relativas restritivas e explicativas etc., de maneira a perceber a apreciação ideológica sobre os 

fatos noticiados ou as posições implícitas ou assumidas. 

EF89LP17 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA 

Leitura 

Reconstrução do contexto 

de produção, circulação e 

recepção de textos legais e 

normativos 

Relacionar textos e documentos legais e normativos de importância universal, nacional ou local que envolvam direitos, em 

especial, de crianças, adolescentes e jovens – tais como a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira, o 

ECA -, e a regulamentação da organização escolar – por exemplo, regimento escolar -, a seus contextos de produção, 

reconhecendo e analisando possíveis motivações, finalidades e sua vinculação com experiências humanas e fatos históricos 

e sociais, como forma de ampliar a compreensão dos direitos e deveres, de fomentar os princípios democráticos e uma 

atuação pautada pela ética da responsabilidade (o outro tem direito a uma vida digna tanto quanto eu tenho). 

EF89LP18 

Contexto de produção, 

circulação e recepção de 

textos e práticas 

relacionadas à defesa de 

direitos e à participação 

social 

Explorar e analisar instâncias e canais de participação disponíveis na escola (conselho de escola, outros colegiados, grêmio 

livre), na comunidade (associações, coletivos, movimentos, etc.), no município ou no país, incluindo formas de participação 

digital, como canais e plataformas de participação (como portal e-cidadania), serviços, portais e ferramentas de 

acompanhamentos do trabalho de políticos e de tramitação de leis, canais de educação política, bem como de propostas e 

proposições que circulam nesses canais, de forma a participar do debate de ideias e propostas na esfera social e a engajar-se 

com a busca de soluções para problemas ou questões que envolvam a vida da escola e da comunidade. 

EF89LP19 

Relação entre contexto de 

produção e características 

composicionais e 

estilísticas dos gêneros 

 

Apreciação e réplica 

Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas abertas, abaixo-assinados e petições on-line 

(identificação dos signatários, explicitação da reivindicação feita, acompanhada ou não de uma breve apresentação da 

problemática e/ou de justificativas que visam sustentar a reivindicação) e a proposição, discussão e aprovação de propostas 

políticas ou de soluções para problemas de interesse público, apresentadas ou lidas nos canais digitais de participação, 

identificando suas marcas linguísticas, como forma de possibilitar a escrita ou subscrição consciente de abaixo-assinados e 

textos dessa natureza e poder se posicionar de forma crítica e fundamentada frente às propostas. 

EF89LP20 

Estratégias e procedimentos 

de leitura em textos 

reivindicatórios ou 

propositivos 

Comparar propostas políticas e de solução de problemas, identificando o que se pretende fazer/implementar, por que 

(motivações, justificativas), para que (objetivos, benefícios e consequências esperados), como (ações e passos), quando etc. 

e a forma de avaliar a eficácia da proposta/solução, contrastando dados e informações de diferentes fontes, identificando 

coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder compreender e posicionar-se criticamente sobre os 

dados e informações usados em fundamentação de propostas e analisar a coerência entre os elementos, de forma a tomar 

decisões fundamentadas. 

EF89LP21 Produção de textos 

Estratégia de produção: 

planejamento de textos 

reivindicatórios ou 

propositivos 

Realizar enquetes e pesquisas de opinião, de forma a levantar prioridades, problemas a resolver ou propostas que possam 

contribuir para melhoria da escola ou da comunidade, caracterizar demanda/necessidade, documentando-a de diferentes 

maneiras por meio de diferentes procedimentos, gêneros e mídias e, quando for o caso, selecionar informações e dados 

relevantes de fontes pertinentes diversas (sites, impressos, vídeos etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, que 

possam servir de contextualização e fundamentação de propostas, de forma a justificar a proposição de propostas, projetos 

culturais e ações de intervenção. 

EF89LP22 Oralidade 

Escuta 

 

Apreender o sentido geral 

dos textos 

 

Apreciação e réplica 

 

Produção/Proposta 

Compreender e comparar as diferentes posições e interesses em jogo em uma discussão ou apresentação de propostas, 

avaliando a validade e força dos argumentos e as consequências do que está sendo proposto e, quando for o caso, formular e 

negociar propostas de diferentes naturezas relativas a interesses coletivos envolvendo a escola ou comunidade escolar. 

EF89LP23 
Análise 

linguística/semiótica 

Movimentos 

argumentativos e força dos 

argumentos 

Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, os movimentos argumentativos utilizados (sustentação, 

refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos utilizados. 

EF89LP24 Leitura Curadoria de informação Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e confiáveis. 
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EF89LP25 

Produção de textos 

Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e 

edição 

Divulgar o resultado de pesquisas por meio de apresentações orais, verbetes de enciclopédias colaborativas, reportagens de 

divulgação científica, vlogs científicos, vídeos de diferentes tipos etc. 

EF89LP26 

Produzir resenhas, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o manejo adequado das vozes envolvidas (do resenhador, do 

autor da obra e, se for o caso, também dos autores citados na obra resenhada), por meio do uso de paráfrases, marcas do 

discurso reportado e citações. 

EF89LP27 

Oralidade 

Conversação espontânea 
Tecer considerações e formular problematizações pertinentes, em momentos oportunos, em situações de aulas, apresentação 

oral, seminário etc. 

EF89LP28 

Procedimentos de apoio à 

compreensão Tomada de 

nota 

Tomar nota de videoaulas, aulas digitais, apresentações multimídias, vídeos de divulgação científica, documentários e afins, 

identificando, em função dos objetivos, informações principais para apoio ao estudo e realizando, quando necessário um 

esquema e/ou, uma síntese final que destaque e reorganize os pontos ou conceitos centrais e suas relações e que, em alguns 

casos, seja acompanhada de reflexões pessoais, que podem conter dúvidas, questionamentos, considerações etc. 

EF89LP29 

Análise 

linguística/semiótica 

Textualização Progressão 

temática 

Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, tais como retomadas anafóricas (“que, cujo, onde”, pronomes do 

caso reto e oblíquos, pronomes demonstrativos, nomes correferentes etc.), catáforas (remetendo para adiante ao invés de 

retomar o já dito), uso de organizadores textuais, de coesivos etc., e analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase 

utilizados nos textos de divulgação do conhecimento. 

EF89LP30 Textualização 
Analisar a estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos de divulgação científica que circulam na Web e proceder à remissão 

a conceitos e relações por meio de links. 

EF89LP31 Modalização 

Analisar e utilizar modalização epistêmica, isto é, modos de indicar uma avaliação sobre o valor de verdade e as condições 

de verdade de uma proposição, tais como os asseverativos – quando se concorda com (“realmente, evidentemente, 

naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida” etc.) ou discorda de (“de jeito nenhum, de forma alguma”) 

uma ideia; e os quase-asseverativos, que indicam que se considera o conteúdo como quase certo (“talvez, assim, 

possivelmente, provavelmente, eventualmente”). 

EF89LP32 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Leitura 

Relação entre textos 

Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade (referências, alusões, retomadas) entre 

os textos literários, entre esses textos literários e outras manifestações artísticas (cinema, teatro, artes visuais e midiáticas, 

música), quanto aos temas, personagens, estilos, autores etc., e entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer 

honesto, vídeos-minuto, vidding, dentre outros. 

EF89LP33 
Estratégias de leitura 

Apreciação e réplica 

Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes 

objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes – romances, contos contemporâneos, minicontos, 

fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção 

científica, narrativas de suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), poema concreto, ciberpoema, dentre outros, 

expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

EF89LP34 

Reconstrução da 

textualidade e compreensão 

dos efeitos de sentidos 

provocados pelos usos de 

recursos linguísticos e 

multissemióticos 

Analisar a organização de texto dramático apresentado em teatro, televisão, cinema, identificando e percebendo os sentidos 

decorrentes dos recursos linguísticos e semióticos que sustentam sua realização como peça teatral, novela, filme etc. 

EF89LP35 

Produção de textos 

Construção da textualidade 

Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas visuais, minicontos, narrativas de aventura e de ficção científica, 

dentre outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos 

expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos, e, no caso de produção em grupo, ferramentas de escrita 

colaborativa. 

EF89LP36 Relação entre textos 

Parodiar poemas conhecidos da literatura e criar textos em versos (como poemas concretos, ciberpoemas, haicais, liras, 

microrroteiros, lambe-lambes e outros tipos de poemas), explorando o uso de recursos sonoros e semânticos (como figuras 

de linguagem e jogos de palavras) e visuais (como relações entre imagem e texto verbal e distribuição da mancha gráfica), 

de forma a propiciar diferentes efeitos de sentido. 



 

250 
 

 

EF89LP37 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Análise 

linguística/semiótica 
Figuras de linguagem 

Identificar e diferenciar figuras de linguagem. 

Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, 

dentre outras. 

EF08LP01 

CAMPO 

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO 

Leitura 

Reconstrução do contexto 

de produção, circulação e 

recepção de textos 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre 

os gêneros em circulação, 

mídias e práticas da cultura 

digital 

Identificar e comparar as várias editorias de jornais impressos e digitais e de sites noticiosos, verificando a linguagem, 

tratamento e abordagem dadas, de forma a refletir sobre os tipos de fato que são noticiados e comentados, as escolhas sobre 

o que noticiar e o que não noticiar e o destaque/enfoque dado e a fidedignidade da informação. 

EF08LP02 Relação entre textos 
Justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação veiculada em textos diferentes, 

consultando sites e serviços de checadores de fatos. 

EF08LP03 Produção de textos 

Textualização de textos 

argumentativos e 

apreciativos 

Produzir textos em que predominem diferentes gêneros argumentativos, como resenhas, artigos de opinião, em 1a e 3a 

pessoa, tendo em vista o contexto de produção dado e a defesa de um ponto de vista, expressando suas ideias sem coagir o 

outro pelas diferenças, utilizando argumentos, contra-argumentos e articuladores de coesão que marquem relações de 

oposição, contraste, exemplificação, ênfase. 

EF08LP04 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Análise 

linguística/semiótica 

Fono-ortografia 
Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, regências e concordâncias nominal e 

verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc. 

EF08LP05 Léxico/morfologia 
Analisar processos de formação de palavras por composição (aglutinação e justaposição), apropriando-se de regras básicas 

de uso do hífen em palavras compostas. 

 

Morfossintaxe 

Reconhecer mecanismos coesivos de substituição(sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, caracterizadores 

situacionais, pronominalização), associando os a seus respectivos referentes. 

EF08LP06 
Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da oração (sujeito e seus modificadores, verbo e 

seus complementos e modificadores). 

EF08LP07 
Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, complementos diretos e indiretos de verbos transitivos, apropriando-se 

da regência de verbos de uso frequente. 

EF08LP08 
Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na voz ativa e na voz passiva, interpretando os efeitos de sentido 

de sujeito ativo e passivo (agente da passiva). 

EF08LP09 

Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos definido ou indefinido, adjetivos, expressões 

adjetivas) em substantivos com função de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para enriquecer seus próprios 

textos. 

EF08LP10 
Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de modificadores do verbo (adjuntos adverbiais – 

advérbios e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer seus próprios textos. 

 
Identificar, em textos, períodos compostos por orações separadas por vírgula sem a utilização de conectivos, nomeando-os 

como períodos compostos por coordenação. 

EF08LP11 
Identificar, em textos lidos ou de produção própria, agrupamento de orações em períodos, diferenciando coordenação de 

subordinação. 

EF08LP12 
Identificar, em textos lidos, orações subordinadas com conjunções de uso frequente, incorporando-as às suas próprias 

produções. 

EF08LP13 Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial: conjunções e articuladores textuais. 

EF08LP14 Semântica 
Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão sequencial (articuladores) e referencial (léxica e pronominal), construções 

passivas e impessoais, discurso direto e indireto e outros recursos expressivos adequados ao gênero textual. 

EF08LP15 Coesão 
Estabelecer relações entre partes do texto, identificando o antecedente de um pronome relativo ou o referente comum de 

uma cadeia de substituições lexicais. 
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EF08LP16 Modalização 
Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias de modalização e argumentatividade (sinais de pontuação, 

adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos e perífrases verbais, advérbios etc.). 

9º ANO 
CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

PÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF69LP01 

CAMPO 

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO 

Leitura 

Apreciação e réplica 

 

Relação entre gêneros e 

mídias 

Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, identificando ideias explícitas e/ou implícitas, presentes em 

diversos gêneros (memes, vídeos-minuto, cartas do leitor, etc.), posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e 

vislumbrando possibilidades de denúncia quando for o caso. 

EF69LP02  

Diferenciar propaganda de publicidade. 

Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios e propagandas em diferentes mídias, 

spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a articulação entre elas em campanhas, as especificidades das várias semioses 

e mídias, a adequação dessas peças ao público-alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da campanha e à construção 

composicional e estilo dos gêneros em questão, como forma de ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de 

textos pertencentes a esses gêneros. 

EF69LP03 

Estratégia de leitura: 

apreender os sentidos 

globais do texto 

Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências; em reportagens e 

fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem, em entrevistas os principais temas/subtemas 

abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia 

ou humor presente. 

Perceber a função da conotação e denotação na e para construção do sentido. 

EF69LP04 Efeitos de sentido 

Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, relacionando as estratégias de 

persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos utilizados, como imagens, tempo verbal, jogos de 

palavras, figuras de linguagem etc., com vistas a fomentar práticas de consumo conscientes. 

Diferenciar fontes de pesquisa seguras e não seguras.  

EF69LP05  
Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou crítica 

pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc. 

EF69LP06 

Produção de textos 

Relação do texto com o 

contexto de produção e 

experimentação de papéis 

sociais 

Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens, reportagens multimidiáticas, infográficos, 

podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de 

apresentação e apreciação de produção cultural – resenhas e outros próprios das formas de expressão das culturas juvenis, 

tais como vlogs e podcasts culturais, gameplay, detonado etc.– e cartazes, anúncios, propagandas, spots, jingles de 

campanhas sociais, dentre outros em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, de comentador, 

de analista, de crítico, de editor ou articulista, de booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de compreender as 

condições de produção que envolvem a circulação desses textos e poder participar e vislumbrar possibilidades de 

participação nas práticas de linguagem do campo jornalístico e do campo midiático de forma ética e responsável, levando-se 

em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia a possibilidade de circulação desses textos e “funde” os papéis de leitor 

e autor, de consumidor e produtor. 

EF69LP07 Textualização 

Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto produção e circulação – os enunciadores 

envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação -, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento 

etc.), à variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade relacionada às 

propriedades textuais e do gênero), utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e 

avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções 

realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e 

editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/ alterando efeitos, ordenamentos etc. 

EF69LP08 
Revisão/edição de texto 

informativo e opinativo 

Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, resenha, artigo de opinião, dentre outros –, tendo em vista sua 

adequação ao contexto de produção, a mídia em questão, características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a 
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relação entre as diferentes semioses, a formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, foto, áudio e vídeo, 

dependendo do caso) e adequação à norma culta. 

EF69LP09 

Planejamento de textos de 

peças publicitárias de 

campanhas sociais 

Planejar uma campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, causas significativas para a escola e/ou comunidade, a 

partir de um levantamento de material sobre o tema ou evento, da definição do público-alvo, do texto ou peça a ser 

produzido – cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da 

ferramenta de edição de texto, áudio ou vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das estratégias de 

persuasão que serão utilizadas etc. 

EF69LP10 

Oralidade 

Produção de textos 

jornalísticos orais 

Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, entrevistas, comentários, vlogs, jornais 

radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, relativos a fato e temas de interesse pessoal, local ou global e textos orais 

de apreciação e opinião – podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de opinião, orientando-se por roteiro ou texto, 

considerando o contexto de produção e demonstrando domínio dos gêneros. 

EF69LP11  

Identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas em entrevistas, discussões e 

debates (televisivo, em sala de aula, em redes sociais etc.), entre outros, e se posicionar frente a eles, respeitando os direitos 

humanos. 

EF69LP12 
Planejamento e produção de 

textos jornalísticos orais 

Desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign (esses três últimos quando não for 

situação ao vivo) e avaliação de textos orais, áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos em que foram 

produzidos, à forma composicional e estilo de gêneros, a clareza, progressão temática e variedade linguística empregada, os 

elementos relacionados à fala, tais como modulação de voz, entonação, ritmo, altura e intensidade, respiração etc., os 

elementos cinésicos, tais como postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho 

com plateia etc. 

EF69LP13 

Participação em discussões 

orais de temas controversos 

de interesse da turma e/ou 

de relevância social 

Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de interesse 

da turma e/ou de relevância social, exercendo sua cidadania. 

EF69LP14  

Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e dos professores, tema/questão polêmica, explicações e ou 

argumentos relativos ao objeto de discussão para análise mais minuciosa e buscar em fontes diversas informações ou dados 

que permitam analisar partes da questão e compartilhá-los com a turma, respeitando os direitos humanos. 

EF69LP15  
Apresentar argumentos e contra-argumentos convincentes e coerentes, respeitando os turnos de fala e os direitos humanos, 

na participação em discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos. 

EF69LP16 

Análise 

linguística/semiótica 

Construção composicional 

Analisar e utilizar as formas de composição dos gêneros jornalísticos da ordem do relatar, tais como notícias (pirâmide 

invertida no impresso X blocos noticiosos hipertextuais e hipermidiáticos no digital, que também pode contar com imagens 

de vários tipos, vídeos, gravações de áudio etc.), da ordem do argumentar, tais como artigos de opinião e editorial 

(contextualização, defesa de tese/opinião e uso de argumentos) e das entrevistas: apresentação e contextualização do 

entrevistado e do tema, estrutura pergunta e resposta etc. 

EF69LP17 Estilo 

Perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos e publicitários, os aspectos relativos ao 

tratamento da informação em notícias, como a ordenação dos eventos, as escolhas lexicais, o efeito de imparcialidade do 

relato, a morfologia do verbo, em textos noticiosos e argumentativos, reconhecendo marcas de pessoa, número, tempo, 

modo, a distribuição dos verbos nos gêneros textuais (por exemplo, as formas de pretérito em relatos; as formas de presente 

e futuro em gêneros argumentativos; as formas de imperativo em gêneros publicitários), o uso de recursos persuasivos em 

textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a 

ocultação de fontes de informação) e as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos 

utilizados (tempo verbal, jogos de palavras, metáforas, imagens). 

EF69LP18  

Utilizar, na escrita/reescrita de textos argumentativos, recursos linguísticos que marquem as relações de sentido entre 

parágrafos e enunciados do texto e operadores de conexão adequados aos tipos de argumento e à forma de composição de 

textos argumentativos, de maneira a garantir a coesão, a coerência e a progressão temática nesses textos (“primeiramente, 

mas, no entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em conclusão” etc.). 
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EF69LP19 Efeito de sentido 
Analisar, em gêneros orais que envolvam argumentação, os efeitos de sentido de elementos típicos da modalidade falada, 

como a pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade e expressão facial, as hesitações etc. 

EF69LP20 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA 

Leitura 

Reconstrução das condições 

de produção e circulação e 

adequação do texto à 

construção composicional e 

ao estilo de gênero (Lei, 

código, estatuto, código, 

regimento etc.) 

Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a forma de organização dos textos normativos e legais, a lógica de 

hierarquização de seus itens e subitens e suas partes: parte inicial (título – nome e data – e ementa), blocos de artigos (parte, 

livro, capítulo, seção, subseção), artigos (caput e parágrafos e incisos) e parte final (disposições pertinentes à sua 

implementação) e analisar efeitos de sentido causados pelo uso de vocabulário técnico, pelo uso do imperativo, de palavras 

e expressões que indicam circunstâncias, como advérbios e locuções adverbiais, de palavras que indicam generalidade, 

como alguns pronomes indefinidos, de forma a poder compreender o caráter imperativo, coercitivo e generalista das leis e 

de outras formas de regulamentação. 

EF69LP21 Apreciação e réplica 

Posicionar-se em relação a conteúdos veiculados em práticas não institucionalizadas de participação social, sobretudo 

àquelas vinculadas a manifestações artísticas, produções culturais, intervenções urbanas e práticas próprias das culturas 

juvenis que pretendam denunciar, expor uma problemática ou “convocar” para uma reflexão/ação, relacionando esse 

texto/produção com seu contexto de produção e relacionando as partes e semioses presentes para a construção de sentidos. 

EF69LP22 

Produção de textos 

Textualização, revisão e 

edição 

Produzir, revisar e editar textos reivindicatórios ou propositivos sobre problemas que afetam a vida escolar ou da 

comunidade, justificando pontos de vista, reivindicações e detalhando propostas (justificativa, objetivos, ações previstas 

etc.), levando em conta seu contexto de produção e as características dos gêneros em questão. 

EF69LP23  

Contribuir com a escrita de textos normativos, quando houver esse tipo de demanda na escola – regimentos e estatutos de 

organizações da sociedade civil do âmbito da atuação das crianças e jovens (grêmio livre, clubes de leitura, associações 

culturais etc.) – e de regras e regulamentos nos vários âmbitos da escola – campeonatos, festivais, regras de convivência 

etc., levando em conta o contexto de produção e as características dos gêneros em questão. 

EF69LP24 

Oralidade 

Discussão oral 

Discutir casos, reais ou simulações, submetidos a juízo, que envolvam (supostos) desrespeitos a artigos, do ECA, do Código 

de Defesa do Consumidor, do Código Nacional de Trânsito, de regulamentações do mercado publicitário etc., como forma 

de criar familiaridade com textos legais – seu vocabulário, formas de organização, marcas de estilo etc. -, de maneira a 

facilitar a compreensão de leis, fortalecer a defesa de direitos, fomentar a escrita de textos normativos (se e quando isso for 

necessário) e possibilitar a compreensão do caráter interpretativo das leis e as várias perspectivas que podem estar em jogo. 

EF69LP25 

Posicionar-se de forma consistente e sustentada em uma discussão, assembleia, reuniões de colegiados da escola, de 

agremiações e outras situações de apresentação de propostas e defesas de opiniões, respeitando as opiniões contrárias e 

propostas alternativas e fundamentando seus posicionamentos, no tempo de fala previsto, valendo-se de sínteses e propostas 

claras e justificadas. 

EF69LP26 Registro 

Tomar nota em discussões, debates, palestras, apresentação de propostas, reuniões, como forma de documentar o evento e 

apoiar a própria fala (que pode se dar no momento do evento ou posteriormente, quando, por exemplo, for necessária a 

retomada dos assuntos tratados em outros contextos públicos, como diante dos representados). 

EF69LP27 

Análise 

linguística/semiótica 

Análise de textos 

legais/normativos, 

propositivos e 

reivindicatórios 

Analisar a forma composicional de textos pertencentes a gêneros normativos/ jurídicos e a gêneros da esfera política, tais 

como propostas, programas políticos (posicionamento quanto a diferentes ações a serem propostas, objetivos, ações 

previstas etc.), propaganda política (propostas e sua sustentação, posicionamento quanto a temas em discussão) e textos 

reivindicatórios: cartas de reclamação, petição (proposta, suas justificativas e ações a serem adotadas) e suas marcas 

linguísticas, de forma a incrementar a compreensão de textos pertencentes a esses gêneros e a possibilitar a produção de 

textos mais adequados e/ou fundamentados quando isso for requerido. 

EF69LP28 Modalização 

Observar os mecanismos de modalização adequados aos textos jurídicos, as modalidades deônticas, que se referem ao eixo 

da conduta (obrigatoriedade/permissibilidade) como, por exemplo: Proibição: “Não se deve fumar em recintos fechados.”; 

Obrigatoriedade: “A vida tem que valer a pena.”; Possibilidade: “É permitido a entrada de menores acompanhados de 

adultos responsáveis”, e os mecanismos de modalização adequados aos textos políticos e propositivos, as modalidades 

apreciativas, em que o locutor exprime um juízo de valor (positivo ou negativo) acerca do que enuncia. Por exemplo: “Que 

belo discurso!”, “Discordo das escolhas de Antônio.” “Felizmente, o buraco ainda não causou acidentes mais graves.” 

EF69LP29 
CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 
Leitura 

Reconstrução das condições 

de produção e recepção dos 

Refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação científica – texto didático, artigo de 

divulgação científica, reportagem de divulgação científica, verbete de enciclopédia (impressa e digital), esquema, 
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ESTUDO E 

PESQUISA 

textos e adequação do texto 

à construção composicional 

e ao estilo de gênero 

infográfico (estático e animado), relatório, relato multimidiático de campo, podcasts e vídeos variados de divulgação 

científica etc. – e os aspectos relativos à construção composicional e às marcas linguística características desses gêneros, de 

forma a ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses gêneros. 

EF69LP30 Relação entre textos 

Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de diferentes fontes, levando em conta seus contextos 

de produção e referências, identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder identificar 

erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e informações em questão. 

EF69LP31 Apreciação e réplica 
Utilizar pistas linguísticas – tais como “em primeiro/segundo/terceiro lugar”, “por outro lado”, “dito de outro modo”, isto 

é”, “por exemplo” – para compreender a hierarquização das proposições, sintetizando o conteúdo dos textos. 

EF69LP32 

Estratégias e procedimentos 

de leitura 

 

Relação do verbal com 

outras semioses 

 

Procedimentos e gêneros de 

apoio à compreensão 

Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, orais etc.), avaliando a qualidade e a 

utilidade dessas fontes, e organizar, esquematicamente, com ajuda do professor, as informações necessárias (sem excedê-

las) com ou sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos. 

EF69LP33 

Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na (re)construção dos sentidos dos textos de 

divulgação científica e retextualizar do discursivo para o esquemático – infográfico, esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. 

– e, ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto discursivo, como 

forma de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as características das multissemioses e dos 

gêneros em questão. 

EF69LP34 

Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura, produzir marginálias (ou tomar notas em outro 

suporte), sínteses organizadas em itens, quadro sinóptico, quadro comparativo, esquema, resumo ou resenha do texto lido 

(com ou sem comentário/análise), mapa conceitual, dependendo do que for mais adequado, como forma de possibilitar uma 

maior compreensão do texto, a sistematização de conteúdos e informações e um posicionamento frente aos textos, se esse 

for o caso. 

EF69LP35 

Produção de textos 

Consideração das condições 

de produção de textos de 

divulgação científica 

 

Estratégias de escrita 

Planejar textos de divulgação científica, a partir da elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas anteriormente, 

de notas e sínteses de leituras ou de registros de experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar e editar textos 

voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigo de divulgação científica, 

artigo de opinião, reportagem científica, verbete de enciclopédia, verbete de enciclopédia digital colaborativa , infográfico, 

relatório, relato de experimento científico, relato (multimidiático) de campo, tendo em vista seus contextos de produção, que 

podem envolver a disponibilização de informações e conhecimentos em circulação em um formato mais acessível para um 

público específico ou a divulgação de conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas, experimentos científicos e 

estudos de campo realizados. 

EF69LP36 

Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e 

edição 

Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como 

artigos de divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico, infográfico animado, podcast ou vlog científico, relato 

de experimento, relatório, relatório multimidiático de campo, dentre outros, considerando o contexto de produção e as 

regularidades dos gêneros em termos de suas construções composicionais e estilos. 

EF69LP37 Estratégias de produção 

Produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (vlog científico, vídeo-minuto, programa de rádio, podcasts) 

para divulgação de conhecimentos científicos e resultados de pesquisa, tendo em vista seu contexto de produção, os 

elementos e a construção composicional dos roteiros. 

EF69LP38 

Oralidade 

Estratégias de produção: 

planejamento e produção de 

apresentações orais 

Organizar os dados e informações pesquisados em painéis ou slides de apresentação, levando em conta o contexto de 

produção, o tempo disponível, as características do gênero apresentação oral, a multissemiose, as mídias e tecnologias que 

serão utilizadas, ensaiar a apresentação, considerando também elementos paralinguísticos e cinésicos e proceder à exposição 

oral de resultados de estudos e pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da definição de diferentes 

formas de uso da fala – memorizada, com apoio da leitura ou fala espontânea. 

EF69LP39 Estratégias de produção 

Definir o recorte temático da entrevista e o entrevistado, levantar informações sobre o entrevistado e sobre o tema da 

entrevista, elaborar roteiro de perguntas, realizar entrevista, a partir do roteiro, abrindo possibilidades para fazer perguntas a 

partir da resposta, se o contexto permitir, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista e usar adequadamente as informações 

obtidas, de acordo com os objetivos estabelecidos. 
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EF69LP40 

Análise 

linguística/semiótica 

Construção composicional  

 

Elementos paralinguísticos 

e cinésicos 

 

Apresentações orais 

Analisar, em gravações de seminários, conferências rápidas, trechos de palestras, dentre outros, a construção composicional 

dos gêneros de apresentação – abertura/saudação, introdução ao tema, apresentação do plano de exposição, desenvolvimento 

dos conteúdos, por meio do encadeamento de temas e subtemas (coesão temática), síntese final e/ou conclusão, 

encerramento –, os elementos paralinguísticos (tais como: tom e volume da voz, pausas e hesitações – que, em geral, devem 

ser minimizadas –, modulação de voz e entonação, ritmo, respiração etc.) e cinésicos (tais como: postura corporal, 

movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia, modulação de voz e entonação, 

sincronia da fala com ferramenta de apoio etc.), para melhor performar apresentações orais no campo da divulgação do 

conhecimento. 

EF69LP41 

Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 

apresentações orais 

Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que 

permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, 

gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto (e imagem) por slide, usando 

progressivamente e de forma harmônica recursos mais sofisticados como efeitos de transição, slides mestres, layouts 

personalizados etc. 

EF69LP42 

Construção composicional 

e estilo 

 

Gêneros de divulgação 

científica 

Analisar a construção composicional dos textos pertencentes a gêneros relacionados à divulgação de conhecimentos: título, 

(olho), introdução, divisão do texto em subtítulos, imagens ilustrativas de conceitos, relações, ou resultados complexos 

(fotos, ilustrações, esquemas, gráficos, infográficos, diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc., exposição, contendo 

definições, descrições, comparações, enumerações, exemplificações e remissões a conceitos e relações por meio de notas de 

rodapé, boxes ou links; ou título, contextualização do campo, ordenação temporal ou temática por tema ou subtema, 

intercalação de trechos verbais com fotos, ilustrações, áudios, vídeos etc. e reconhecer traços da linguagem dos textos de 

divulgação científica, fazendo uso consciente das estratégias de impessoalização da linguagem (ou de pessoalização, se o 

tipo de publicação e objetivos assim o demandarem, como em alguns podcasts e vídeos de divulgação científica), 3ª pessoa, 

presente atemporal, recurso à citação, uso de vocabulário técnico/especializado etc., como forma de ampliar suas 

capacidades de compreensão e produção de textos nesses gêneros. 

EF69LP43 
Marcas linguísticas 

Intertextualidade 

Identificar e utilizar os modos de introdução de outras vozes no texto – citação literal e sua formatação e paráfrase –, as 

pistas linguísticas responsáveis por introduzir no texto a posição do autor e dos outros autores citados (“Segundo X; De 

acordo com Y; De minha/nossa parte, penso/amos que”...) e os elementos de normatização (tais como as regras de inclusão 

e formatação de citações e paráfrases, de organização de referências bibliográficas) em textos científicos, desenvolvendo 

reflexão sobre o modo como a intertextualidade e a retextualização ocorrem nesses textos. 

EF69LP44 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Leitura 

Reconstrução das condições 

de produção, circulação e 

recepção 

 

 

Apreciação e réplica 

Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em textos literários, 

reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e 

considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. 

EF69LP45 

Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros como quarta-capa, programa (de teatro, dança, 

exposição etc.), sinopse, resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., para selecionar obras literárias e outras 

manifestações artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CD´s, DVD´s etc.), diferenciando as sequências descritivas 

e avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam a escolha do livro ou produção cultural e consultando-os no 

momento de fazer escolhas, quando for o caso. 

EF69LP46 

Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras literárias/ manifestações artísticas, como rodas de 

leitura, clubes de leitura, eventos de contação de histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de 

filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, 

de música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. 

EF69LP47 

Reconstrução da 

textualidade e compreensão 

dos efeitos 

de sentidos provocados 

pelos usos de recursos 

Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos 

que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização 

dos cenários e dos personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de 

enunciação e das variedades linguísticas (no discurso direto, se houver) empregados, identificando o enredo e o foco 

narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco 

narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, 
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linguísticos e 

multissemióticos 

das diferentes vozes no texto (do narrador, de personagens em discurso direto e indireto), do uso de pontuação expressiva, 

palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada 

gênero narrativo. 

EF69LP48  

Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc), 

semânticos (figuras de linguagem, por exemplo), gráfico- espacial (distribuição da mancha gráfica no papel), imagens e sua 

relação com o texto verbal. 

EF69LP49 
Adesão às práticas de 

leitura 

Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por outras produções culturais do campo e receptivo 

a textos que rompam com seu universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades 

atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros 

e a temática e nas orientações dadas pelo professor. 

EF69LP50 

Produção de textos 

Relação entre textos 

Elaborar texto teatral, a partir da adaptação de romances, contos, mitos, narrativas de enigma e de aventura, novelas, 

biografias romanceadas, crônicas, dentre outros, indicando as rubricas para caracterização do cenário, do espaço, do tempo; 

explicitando a caracterização física e psicológica dos personagens e dos seus modos de ação; reconfigurando a inserção do 

discurso direto e dos tipos de narrador; explicitando as marcas de variação linguística (dialetos, registros e jargões) e 

retextualizando o tratamento da temática. 

EF69LP51 

Consideração das condições 

de produção 

 

Estratégias de produção: 

planejamento, textualização 

e revisão/edição 

Engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão/ edição e reescrita, tendo em vista as restrições 

temáticas, composicionais e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações da situação de produção – o leitor 

pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. – e considerando a imaginação, a estesia e a 

verossimilhança próprias ao texto literário. 

EF69LP52 

Oralidade 

Produção de textos orais 

Representar cenas ou textos dramáticos, considerando, na caracterização dos personagens, os aspectos linguísticos e 

paralinguísticos das falas (timbre e tom de voz, pausas e hesitações, entonação e expressividade, variedades e registros 

linguísticos), os gestos e os deslocamentos no espaço cênico, o figurino e a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas 

pelo autor por meio do cenário, da trilha sonora e da exploração dos modos de interpretação. 

EF69LP53 

Produção de textos orais 

 

Oralização 

Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, 

humorísticas, críticas; bem como leituras orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de livros de maior 

extensão, como romances, narrativas de enigma, narrativas de aventura, literatura infanto-juvenil, – contar/recontar histórias 

tanto da tradição oral (causos, contos de esperteza, contos de animais, contos de amor, contos de encantamento, piadas, 

dentre outros) quanto da tradição literária escrita, expressando a compreensão e interpretação do texto por meio de uma 

leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação indicados tanto pela 

pontuação quanto por outros recursos gráfico-editoriais, como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações etc., gravando essa 

leitura ou esse conto/reconto, seja para análise posterior, seja para produção de audiobooks de textos literários diversos ou 

de podcasts de leituras dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler e/ou declamar poemas diversos, tanto de forma livre 

quanto de forma fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais etc.), empregando os recursos linguísticos, paralinguísticos e 

cinésicos necessários aos efeitos de sentido pretendidos, como o ritmo e a entonação, o emprego de pausas e 

prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como eventuais recursos de gestualidade e pantomima que convenham ao 

gênero poético e à situação de compartilhamento em questão. 

EF69LP54 
Análise 

linguística/semiótica 

Recursos linguísticos e 

semióticos que operam nos 

textos pertencentes aos 

gêneros literários 

Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e 

cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações do estrato sonoro da 

linguagem, obtidos por meio da estrofação, das rimas e de figuras de linguagem como as aliterações, as assonâncias, as 

onomatopeias, dentre outras, a postura corporal e a gestualidade, na declamação de poemas, apresentações musicais e 

teatrais, tanto em gêneros em prosa quanto nos gêneros poéticos, os efeitos de sentido decorrentes do emprego de figuras de 

linguagem, tais como comparação, metáfora, personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo e antítese e 

os efeitos de sentido decorrentes do emprego de palavras e expressões denotativas e conotativas (adjetivos, locuções 
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adjetivas, orações subordinadas adjetivas etc.), que funcionam como modificadores, percebendo sua função na 

caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narrativo. 

EF69LP55 TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Variação linguística 

Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de preconceito linguístico. 

EF69LP56 
Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma-padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser 

usada. 

EF89LP01 

CAMPO 

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO 

Leitura 

Reconstrução do contexto 

de produção, circulação e 

recepção de textos 

 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre 

os gêneros em circulação, 

mídias e práticas da cultura 

digital 

Analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os efeitos das novas tecnologias no campo e as condições que fazem 

da informação uma mercadoria, de forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos. 

EF89LP02 

 

Reconstrução do contexto 

de produção, circulação e 

recepção de textos 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre 

os gêneros em circulação, 

mídias e práticas da cultura 

digital 

Analisar diferentes práticas (curtir, compartilhar, comentar, curar etc.) e textos pertencentes a diferentes gêneros da cultura 

digital (meme, gif, comentário, charge digital etc.) envolvidos no trato com a informação e opinião, de forma a possibilitar 

uma presença mais crítica e ética nas redes. 

EF89LP03 

Estratégia de leitura: 

apreender os sentidos 

globais do texto 

 

Apreciação e réplica 

Analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blog e de redes sociais, 

charges, memes, gifs, resenhas, etc.) e posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e 

opiniões relacionados a esses textos. 

EF89LP04 
Estratégia de leitura: 

apreender os sentidos 

globais do texto 

 

Apreciação e réplica 

Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos 

argumentativos do campo (carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), posicionando-se frente à 

questão controversa de forma sustentada. 

 
Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos (carta de leitor, post, 

comentário, artigo de opinião, tutorial, resenha crítica etc.), manifestando concordância ou discordância. 

EF89LP05 Efeitos de sentido 
Analisar a intencionalidade o efeito de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso a formas de apropriação textual 

(paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou indireto livre). 

EF89LP06  
Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais, 

construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e seus efeitos de sentido. 

EF89LP07 

Efeitos de sentido 

 

Exploração da 

multissemiose 

Analisar, em notícias, reportagens e peças publicitárias em várias mídias, os efeitos de sentido devidos ao tratamento e à 

composição dos elementos nas imagens em movimento, à performance, à montagem feita (ritmo, duração e sincronização 

entre as linguagens – complementaridades, interferências etc.) e ao ritmo, melodia, instrumentos e sampleamentos das 

músicas e efeitos sonoros. 

EF89LP08 Produção de textos 

Estratégia de produção: 

planejamento de textos 

informativos 

Planejar reportagem impressa e em outras mídias (rádio ou TV/vídeo, sites), tendo em vista as condições de produção do 

texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. – a partir da escolha do fato a ser aprofundado ou 

do tema a ser focado (de relevância para a turma, escola ou comunidade), do levantamento de dados e informações sobre o 

fato ou tema – que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes diversas, análise de 

documentos, cobertura de eventos etc. -, do registro dessas informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir 
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ou a utilizar etc., da produção de infográficos, quando for o caso, e da organização hipertextual (no caso a publicação em 

sites ou blogs noticiosos ou mesmo de jornais impressos, por meio de boxes variados). 

EF89LP09 

Estratégia de produção: 

textualização de textos 

informativos 

Produzir reportagem impressa, com título, linha fina (optativa), organização composicional (expositiva, interpretativa e/ou 

opinativa), progressão temática e uso de recursos linguísticos compatíveis com as escolhas feitas e reportagens 

multimidiáticas, tendo em vista as condições de produção, as características do gênero, os recursos e mídias disponíveis, sua 

organização hipertextual e o manejo adequado de recursos de captação e edição de áudio e imagem e adequação à norma-

padrão. 

EF89LP10 

Estratégia de produção: 

planejamento de textos 

argumentativos e 

apreciativos 

Planejar artigos de opinião, tendo em vista as condições de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e 

mídia de circulação etc. –, a partir da escolha do tema ou questão a ser discutido(a), da relevância para a turma, escola ou 

comunidade, do levantamento de dados e informações sobre a questão, de argumentos relacionados a diferentes 

posicionamentos em jogo, da definição – o que pode envolver consultas a fontes diversas, entrevistas com especialistas, 

análise de textos, organização esquemática das informações e argumentos – dos (tipos de) argumentos e estratégias que 

pretende utilizar para convencer os leitores. 

EF89LP11 

Estratégias de produção: 

planejamento, 

textualização, revisão e 

edição de textos 

publicitários 

Produzir, revisar e editar peças e campanhas publicitárias, envolvendo o uso articulado e complementar de diferentes peças 

publicitárias: cartaz, banner, indoor, folheto, panfleto, anúncio de jornal/revista, para internet, spot, propaganda de rádio, 

TV, a partir da escolha da questão/problema/causa significativa para a escola e/ou a comunidade escolar, da definição do 

público-alvo, das peças que serão produzidas, das estratégias de persuasão e convencimento que serão utilizadas. 

EF89LP12 

Oralidade 

Estratégias de produção: 

planejamento e participação 

em debates regrados 

Planejar coletivamente a realização de um debate sobre tema previamente definido, de interesse coletivo, com regras 

acordadas e planejar, em grupo, participação em debate a partir do levantamento de informações e argumentos que possam 

sustentar o posicionamento a ser defendido (o que pode envolver entrevistas com especialistas, consultas a fontes diversas, o 

registro das informações e dados obtidos etc.), tendo em vista as condições de produção do debate – perfil dos ouvintes e 

demais participantes, objetivos do debate, motivações para sua realização, argumentos e estratégias de convencimento mais 

eficazes etc. e participar de debates regrados, na condição de membro de uma equipe de debatedor, apresentador/mediador, 

espectador (com ou sem direito a perguntas), e/ou de juiz/avaliador, como forma de compreender o funcionamento do 

debate, e poder participar de forma convincente, ética, respeitosa e crítica e desenvolver uma atitude de respeito e diálogo 

para com as ideias divergentes. 

EF89LP13 

Estratégias de produção: 

planejamento, realização e 

edição de entrevistas orais 

Planejar entrevistas orais com pessoas ligadas ao fato noticiado, especialistas etc., como forma de obter dados e informações 

sobre os fatos cobertos sobre o tema ou questão discutida ou temáticas em estudo, levando em conta o gênero e seu contexto 

de produção, partindo do levantamento de informações sobre o entrevistado e sobre a temática e da elaboração de um roteiro 

de perguntas, garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática, realizar entrevista e fazer edição 

em áudio ou vídeo, incluindo uma contextualização inicial e uma fala de encerramento para publicação da entrevista 

isoladamente ou como parte integrante de reportagem multimidiática, adequando-a a seu contexto de publicação e 

garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática. 

EF89LP14 

Análise 

linguística/semiótica 

Argumentação: 

movimentos 

argumentativos, tipos de 

argumento e força 

argumentativa 

Analisar, em textos argumentativos e propositivos, os movimentos argumentativos de sustentação, refutação e negociação e 

os tipos de argumentos, avaliando a força/tipo dos argumentos utilizados. 

EF89LP15 Estilo 
Utilizar, nos debates, operadores argumentativos que marcam a defesa de ideia e de diálogo com a tese do outro: concordo, 

discordo, concordo parcialmente, do meu ponto de vista, na perspectiva aqui assumida etc. 

EF89LP16 Modalização 

Analisar a modalização realizada em textos noticiosos e argumentativos, por meio das modalidades apreciativas, 

viabilizadas por classes e estruturas gramaticais como adjetivos, locuções adjetivas, advérbios, locuções adverbiais, orações 

adjetivas e adverbiais, orações relativas restritivas e explicativas etc., de maneira a perceber a apreciação ideológica sobre os 

fatos noticiados ou as posições implícitas ou assumidas. 
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EF89LP17 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA 

Leitura 

Reconstrução do contexto 

de produção, circulação e 

recepção de textos legais e 

normativos 

Relacionar textos e documentos legais e normativos de importância universal, nacional ou local que envolvam direitos, em 

especial, de crianças, adolescentes e jovens – tais como a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira, o 

ECA -, e a regulamentação da organização escolar – por exemplo, regimento escolar -, a seus contextos de produção, 

reconhecendo e analisando possíveis motivações, finalidades e sua vinculação com experiências humanas e fatos históricos 

e sociais, como forma de ampliar a compreensão dos direitos e deveres, de fomentar os princípios democráticos e uma 

atuação pautada pela ética da responsabilidade (o outro tem direito a uma vida digna tanto quanto eu tenho). 

EF89LP18 

Contexto de produção, 

circulação e recepção de 

textos e práticas 

relacionadas à defesa de 

direitos e à participação 

social 

Explorar e analisar instâncias e canais de participação disponíveis na escola (conselho de escola, outros colegiados, grêmio 

livre), na comunidade (associações, coletivos, movimentos, etc.), no município ou no país, incluindo formas de participação 

digital, como canais e plataformas de participação (como portal e-cidadania), serviços, portais e ferramentas de 

acompanhamentos do trabalho de políticos e de tramitação de leis, canais de educação política, bem como de propostas e 

proposições que circulam nesses canais, de forma a participar do debate de ideias e propostas na esfera social e a engajar-se 

com a busca de soluções para problemas ou questões que envolvam a vida da escola e da comunidade. 

EF89LP19 

Relação entre contexto de 

produção e características 

composicionais e 

estilísticas dos gêneros 

 

Apreciação e réplica 

Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas abertas, abaixo-assinados e petições on-line 

(identificação dos signatários, explicitação da reivindicação feita, acompanhada ou não de uma breve apresentação da 

problemática e/ou de justificativas que visam sustentar a reivindicação) e a proposição, discussão e aprovação de propostas 

políticas ou de soluções para problemas de interesse público, apresentadas ou lidas nos canais digitais de participação, 

identificando suas marcas linguísticas, como forma de possibilitar a escrita ou subscrição consciente de abaixo-assinados e 

textos dessa natureza e poder se posicionar de forma crítica e fundamentada frente às propostas. 

EF89LP20  

Estratégias e procedimentos 

de leitura em textos 

reivindicatórios ou 

propositivos 

Comparar propostas políticas e de solução de problemas, identificando o que se pretende fazer/implementar, por que 

(motivações, justificativas), para que (objetivos, benefícios e consequências esperados), como (ações e passos), quando etc. 

e a forma de avaliar a eficácia da proposta/solução, contrastando dados e informações de diferentes fontes, identificando 

coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder compreender e posicionar-se criticamente sobre os 

dados e informações usados em fundamentação de propostas e analisar a coerência entre os elementos, de forma a tomar 

decisões fundamentadas. 

EF89LP21 Produção de textos 

Estratégia de produção: 

planejamento de textos 

reivindicatórios ou 

propositivos 

Realizar enquetes e pesquisas de opinião, de forma a levantar prioridades, problemas a resolver ou propostas que possam 

contribuir para melhoria da escola ou da comunidade, caracterizar demanda/necessidade, documentando-a de diferentes 

maneiras por meio de diferentes procedimentos, gêneros e mídias e, quando for o caso, selecionar informações e dados 

relevantes de fontes pertinentes diversas (sites, impressos, vídeos etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, que 

possam servir de contextualização e fundamentação de propostas, de forma a justificar a proposição de propostas, projetos 

culturais e ações de intervenção. 

EF89LP22 Oralidade 

Escuta 

Apreender o sentido geral 

dos textos 

Apreciação e réplica 

Produção/Proposta 

Compreender e comparar as diferentes posições e interesses em jogo em uma discussão ou apresentação de propostas, 

avaliando a validade e força dos argumentos e as consequências do que está sendo proposto e, quando for o caso, formular e 

negociar propostas de diferentes naturezas relativas a interesses coletivos envolvendo a escola ou comunidade escolar. 

EF89LP23 
Análise 

linguística/semiótica 

Movimentos 

argumentativos e força dos 

argumentos 

Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, os movimentos argumentativos utilizados (sustentação, 

refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos utilizados. 

EF89LP24 Leitura Curadoria de informação Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e confiáveis. 

EF89LP25 

Produção de textos 

Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e 

edição 

Divulgar o resultado de pesquisas por meio de apresentações orais, verbetes de enciclopédias colaborativas, reportagens de 

divulgação científica, vlogs científicos, vídeos de diferentes tipos etc. 

EF89LP26 

Produzir resenhas, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o manejo adequado das vozes envolvidas (do resenhador, do 

autor da obra e, se for o caso, também dos autores citados na obra resenhada), por meio do uso de paráfrases, marcas do 

discurso reportado e citações. 

EF89LP27 Oralidade Conversação espontânea 
Tecer considerações e formular problematizações pertinentes, em momentos oportunos, em situações de aulas, apresentação 

oral, seminário etc. 
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EF89LP28 

Procedimentos de apoio à 

compreensão Tomada de 

nota 

Tomar nota de videoaulas, aulas digitais, apresentações multimídias, vídeos de divulgação científica, documentários e afins, 

identificando, em função dos objetivos, informações principais para apoio ao estudo e realizando, quando necessário um 

esquema e/ou, uma síntese final que destaque e reorganize os pontos ou conceitos centrais e suas relações e que, em alguns 

casos, seja acompanhada de reflexões pessoais, que podem conter dúvidas, questionamentos, considerações etc. 

EF89LP29 

Análise 

linguística/semiótica 

Textualização Progressão 

temática 

Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, tais como retomadas anafóricas (“que, cujo, onde”, pronomes do 

caso reto e oblíquos, pronomes demonstrativos, nomes correferentes etc.), catáforas (remetendo para adiante ao invés de 

retomar o já dito), uso de organizadores textuais, de coesivos etc., e analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase 

utilizados nos textos de divulgação do conhecimento. 

EF89LP30 Textualização 
Analisar a estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos de divulgação científica que circulam na Web e proceder à remissão 

a conceitos e relações por meio de links. 

EF89LP31 Modalização 

Analisar e utilizar modalização epistêmica, isto é, modos de indicar uma avaliação sobre o valor de verdade e as condições 

de verdade de uma proposição, tais como os asseverativos – quando se concorda com (“realmente, evidentemente, 

naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida” etc.) ou discorda de (“de jeito nenhum, de forma alguma”) 

uma ideia; e os quase-asseverativos, que indicam que se considera o conteúdo como quase certo (“talvez, assim, 

possivelmente, provavelmente, eventualmente”). 

EF89LP32 

CAMPO 

ARTÍSTICO-

LITERÁRIO 

Leitura 

Relação entre textos 

Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade (referências, alusões, retomadas) entre 

os textos literários, entre esses textos literários e outras manifestações artísticas (cinema, teatro, artes visuais e midiáticas, 

música), quanto aos temas, personagens, estilos, autores etc., e entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer 

honesto, vídeos-minuto, vidding, dentre outros. 

EF89LP33 
Estratégias de leitura 

Apreciação e réplica 

Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes 

objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes – romances, contos contemporâneos, minicontos, 

fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção 

científica, narrativas de suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), poema concreto, ciberpoema, dentre outros, 

expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

EF89LP34 

Reconstrução da 

textualidade e compreensão 

dos efeitos de sentidos 

provocados pelos usos de 

recursos linguísticos e 

multissemióticos 

Analisar a organização de texto dramático apresentado em teatro, televisão, cinema, identificando e percebendo os sentidos 

decorrentes dos recursos linguísticos e semióticos que sustentam sua realização como peça teatral, novela, filme etc. 

EF89LP35 

Produção de textos 

Construção da textualidade 

Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas visuais, minicontos, narrativas de aventura e de ficção científica, 

dentre outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos 

expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos, e, no caso de produção em grupo, ferramentas de escrita 

colaborativa. 

EF89LP36 Relação entre textos 

Parodiar poemas conhecidos da literatura e criar textos em versos (como poemas concretos, ciberpoemas, haicais, liras, 

microrroteiros, lambe-lambes e outros tipos de poemas), explorando o uso de recursos sonoros e semânticos (como figuras 

de linguagem e jogos de palavras) e visuais (como relações entre imagem e texto verbal e distribuição da mancha gráfica), 

de forma a propiciar diferentes efeitos de sentido. 

EF89LP37 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Análise 

linguística/semiótica 
Figuras de linguagem 

Identificar e diferenciar figuras de linguagem. 

Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, 

dentre outras. 

EF09LP01 

CAMPO 

JORNALÍSTICO/

MIDIÁTICO 

Leitura 

Reconstrução do contexto 

de produção, circulação e 

recepção de textos 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre 

Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e desenvolver estratégias para reconhecê-las, a 

partir da verificação/avaliação do veículo, fonte, data e local da publicação, autoria, URL, da análise da formatação, da 

comparação de diferentes fontes, da consulta a sites de curadoria que atestam a fidedignidade do relato dos fatos e 

denunciam boatos etc. 
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os gêneros em circulação, 

mídias e práticas da cultura 

digital 

EF09LP02 Relação entre textos 
Analisar e comentar a cobertura da imprensa sobre fatos de relevância social, comparando diferentes enfoques por meio do 

uso de ferramentas de curadoria. 

EF09LP03 Produção de textos 

Textualização de textos 

argumentativos e 

apreciativos 

Produzir textos em que predominem diferentes gêneros argumentativos, como resenhas, artigos de opinião, em primeira ou 

terceira pessoa, a partir de temas de relevância social , tendo em vista o contexto de produção dado, assumindo posição 

diante de tema polêmico, argumentando de acordo com a estrutura própria desse tipo de texto e utilizando diferentes tipos 

de argumentos – de autoridade, comprovação, exemplificação princípio etc. 

EF09LP04 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Análise 

linguística/semiótica 

Fono-ortografia 
Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas complexas no nível da oração e do 

período. 

 

Morfossintaxe 

Reconhecer mecanismos coesivos de substituição (nominalização, pronominalização, definitivização, sinonímia, antonímia, 

hiperonímia,hiponímia e elipse) e de associação (seleção de palavras semanticamente próximas e relação parte/todo), 

associando-os a seus respectivos referentes. 

EF09LP05 Identificar, em textos lidos e em produções próprias, orações com a estrutura sujeito-verbo de ligação-predicativo. 

EF09LP06 
Diferenciar, em textos lidos e em produções próprias, o efeito de sentido do uso dos verbos de ligação “ser”, “estar”, “ficar”, 

“parecer”, “permanecer”, “continuar”, “andar”, etc.. 

EF09LP07 Comparar o uso de regência verbal e regência nominal na norma-padrão com seu uso no português brasileiro coloquial oral. 

 
Identificar, em textos, períodos compostos por orações separadas por vírgula sem a utilização de conectivos, nomeando-os 

como períodos compostos por coordenação. 

EF09LP08 
Identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que conjunções (e locuções conjuntivas) coordenativas e 

subordinativas estabelecem entre as orações que conectam.  

 
Identificar, em textos lidos, orações subordinadas com conjunções de uso frequente, incorporando-as às suas próprias 

produções. 

EF09LP09 
Elementos notacionais da 

escrita/morfossintaxe 
Identificar efeitos de sentido do uso de orações adjetivas restritivas e explicativas em um período composto. 

EF09LP10 
Coesão 

Comparar as regras de colocação pronominal na norma-padrão com o seu uso no português brasileiro coloquial. 

EF09LP11 Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial (conjunções e articuladores textuais). 

EF09LP12 Variação linguística 
Identificar estrangeirismos, caracterizando-os segundo a conservação, ou não, de sua forma gráfica de origem, avaliando a 

pertinência, ou não, de seu uso. 
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O APRENDER EM MATEMÁTICA 

 

Graziela Rossetto Giron60 

Marinês Fátima Feiten da Silva61 

Nadia Brocheto62 

Vanessa Cristina Rech Viganó63 

 

 

A natureza da 

matemática não é, 

prioritariamente, sobre 

símbolos, números e 

contas, mas sim sobre 

idéias, em particular, 

sobre a forma como essas 

idéias se relacionam 

entre si. 

 

(Ian Stewart) 

 

A origem da Matemática relaciona-se, 

diretamente, com as necessidades da vida 

                                                           
60 Doutoranda em Educação (UCS); Mestre em Educação 

(UNISINOS); Especialista em Formação para Educação a 

Distância (UCS) e Neuropsicopedagogia Clínica e 

Institucional (INEPE/FATECIE); Licenciada em Ciências 

e Pedagogia (UCS). Professora da Rede Municipal de 

Ensino de Caxias do Sul/RS. 
61 Especialista em Metodologia do Ensino e da Pesquisa 

em Educação Ambiental e Sanitária (Faculdades 

humana, modificando-se e organizando-se ao 

longo dos tempos, através de representações 

mentais que denominamos símbolos 

matemáticos. Surgiu no momento em que as 

pessoas sentiram a necessidade de contar, 

distribuir recursos e repartir terras, além de 

servir como estratégia para explicar, entender, 

manejar e conviver com a realidade vinculada ao 

contexto de diferentes épocas. A partir disso, a 

Matemática pode ser entendida como um 

conhecimento sistematizado que comporta um 

vasto campo de relações, regularidades e 

coerências, com capacidade de generalizar, 

projetar, prever e abstrair, favorecendo e 

potencializando a estruturação do pensamento 

Integradas de Amparo); Graduada em Licenciatura em 

Ciências e em Biologia (UCS); Professora e Assessora 

Pedagógica na Secretaria Municipal da Educação 

(SMED) de Caxias do Sul. 
62 Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional 

(UNINTER); Graduada em Licenciatura Plena em 

Matemática (UCS); Professora e Assessora Pedagógica na 

Secretaria Municipal da Educação (SMED) de Caxias do 

humano. 

Considerando a educação como “uma 

estratégia de estímulo ao desenvolvimento 

individual e coletivo gerada por esses mesmos 

grupos culturais, com a finalidade de se 

manterem como tal e de avançarem na satisfação 

de necessidades de sobrevivência e de 

transcendência”, consoante D’Ambrósio (2001, 

p. 08), percebe-se que a Matemática e a 

Educação mantêm uma estreita relação de 

interdependência. A matemática pode colaborar 

com a formação de cidadãos críticos, autônomos 

e comprometidos socialmente, capazes de 

“desenvolver e discutir projetos que abordem, 

sobretudo, questões de urgência social, com 

Sul. 
63 Mestra em Ensino de Ciências e Matemática (UCS); 

Especialista em Educação Especial Inclusiva (UNOPAR); 

Licenciada Plena em Matemática (UCS); Professora e 

Assessora Pedagógica na Secretaria Municipal da 

Educação (SMED) de Caxias do Sul. 
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base em princípios éticos, democráticos, 

sustentáveis e solidários” (BRASIL, 2017, p. 

265) e, assim, contribuir com a transformação da 

realidade cultural, econômica e política, 

assumindo uma importante função social. 

Contudo, isso é mais provável que 

ocorra quando os professores propiciam a 

contextualização dos conhecimentos 

matemáticos, a articulação entre as práticas 

pedagógicas e a realidade do estudante, como 

também o reconhecimento de que a matemática 

é um “ente” vivo que faz parte do nosso 

cotidiano. Para tanto, os processos de ensino e 

aprendizagem devem estar ligados à construção 

de significados e de sentidos, de forma a evitar 

o isolamento e a fragmentação desses objetos do 

conhecimento. Segundo D'Ambrósio (2003, p. 

86), “a responsabilidade maior do professor vai, 

portanto, além de sua disciplina específica. [...] 

é fundamental na preparação para a cidadania o 

domínio de um conteúdo relacionado com o 

mundo atual.” Ausubel (2003) corrobora 

enfatizando que a aprendizagem é significativa 

à medida que um novo conteúdo é incorporado 

às estruturas de conhecimento de um estudante 

e adquire significado para ele, a partir da relação 

com o que já conhece. 

É relevante, portanto, que o 

desenvolvimento de um planejamento 

pedagógico dinâmico e circunstanciado 

historicamente, oportunizando a reflexão de 

situações e contextos diversos que auxiliem os 

estudantes a serem capazes de encontrar 

soluções criativas e inusitadas diante dos 

problemas, como também de apropriar-se dos 

significados, conceitos e procedimentos 

matemáticos, objetivando conseguir aplicá-los 

em diferentes situações cotidianas. Uma prática 

pedagógica vinculada à contextualização e à 

interdisciplinaridade auxilia na construção do 

letramento matemático, definido pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) 

(BRASIL, 2017, p. 264) como 

 

[...] as competências e 

habilidades de raciocinar, 

representar, comunicar e 

argumentar 

matematicamente, de modo a 

favorecer o estabelecimento 

de conjecturas, a formulação 

e a resolução de problemas 

em uma variedade de 

contextos, utilizando 

conceitos, procedimentos, 

fatos e ferramentas 

matemáticas. É também o 

letramento matemático que 

assegura aos alunos 

reconhecer que os 

conhecimentos matemáticos 

são fundamentais para a 

compreensão e a atuação no 

mundo [...] como aspecto que 

favorece o desenvolvimento 

do raciocínio lógico e crítico, 

estimula a investigação e 

pode ser prazeroso. 

 

É dos profissionais que atuam no 

Ensino Fundamental o compromisso com o 

desenvolvimento dessas competências e 

habilidades, visando que os conceitos e 
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procedimentos matemáticos possam ser 

edificados de forma contextualizada e 

significativa para o estudante, através de 

processos pedagógicos pautados na 

investigação, resolução de problemas, 

desenvolvimento de projetos e modelagem. 

Segundo Ponte, Brocardo & Oliveira 

(2006, p 23), “a investigação matemática, como 

atividade de ensino e aprendizagem, ajuda a 

trazer para a sala de aula o espírito da atividade 

matemática genuína, constituindo, por isso, uma 

poderosa metáfora educativa”. Isso ocorre 

porque traz consigo a possibilidade do estudante 

experimentar o reconhecimento, a exploração e 

a elaboração de questões, a formação e o 

refinamento de conjecturas, bem como a 

demonstração de resultados oriundos da sua 

                                                           
64 Entende-se a resolução de problemas como processo 

metodológico que permite a reflexão e o enfrentamento de 

situações mediante a utilização e ampliação de conceitos, 

capacidade de raciocínio. 

A resolução de problemas64 também se 

constitui numa importante contribuição para a 

aprendizagem em Matemática, por propiciar que 

o estudante levante hipóteses, argumente, se 

posicione criticamente e planeje soluções para 

os problemas que se apresentam. Pólya (1978) 

argumenta que uma situação torna-se 

problemática para o aluno quando oferece 

momentos de reflexão, discussão, 

questionamento e formulação de possíveis 

soluções. A problematização e/ou 

questionamento possibilita o surgimento de 

ideias reflexivas que, num primeiro momento, 

poderão ser desorganizadas e até mesmo 

conflituosas, mas, num momento posterior, 

tendem a culminar na formulação de soluções 

procedimentos e atitudes. 
65 Modelagem concebida como processo de transformar 

problemas da realidade em problemas matemáticos e 

criativas e inusitadas. 

Quanto ao desenvolvimento de 

projetos, Martins (2001, p. 68) argumenta que 

“propiciam a aprendizagem pelo saber fazer e 

pelo como fazer, criando situações dinâmicas e 

estabelecendo relações interdisciplinares pela 

descoberta, por meio de ações sequenciadas 

sistematizadas.” Dessa forma, o estudante é 

protagonista de um processo que oportuniza a 

organização do pensamento matemático, além 

de instigar o desejo pela descoberta e o prazer 

pelo novo, alimentado pela curiosidade e 

motivação por aprender, contribuindo, assim, 

para a reconstrução de novos saberes. 

A modelagem65, por ter uma natureza 

mais “aberta” (ALMEIDA et al. 2013), permite 

aos estudantes uma abordagem individual e/ou 

resolvê-los, interpretando suas soluções na linguagem do 

seu contexto de origem. (BASSANEZI, 2002). 
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coletiva de construir modelos para representar 

determinada situação de seu cotidiano; com isso, 

pode ampliar a inter-relação entre as possíveis 

aplicações da matemática dentro e fora da 

escola, motivando o aprimoramento do 

pensamento crítico e reflexivo do aluno. 

Segundo David & Tomaz (2012, p. 125), 

 
[...] quando os alunos são 

envolvidos em práticas 

matemáticas mais abertas e 

diversificadas, em que são 

encorajados a desenvolver 

suas próprias ideias, eles 

desenvolvem um 

relacionamento mais 

produtivo com a Matemática. 

Tornam-se aptos a usar a 

Matemática em situações 

diferentes fazendo 

transferência de 

aprendizagem de uma 

situação para outra. 

 

Assim, os processos matemáticos de 

investigação, resolução de problemas, 

construção de projetos e modelagem devem ser 

promovidos ao longo de todo o Ensino 

Fundamental, objetivando contribuir para a 

construção do letramento matemático e para o 

desenvolvimento do pensamento numérico, 

algébrico, geométrico e computacional. O 

pensamento computacional auxilia no 

reconhecimento de padrões, construção de 

modelos e simulações que oportunizam ao 

estudante reestruturar sua compreensão, sendo 

estimulado e instigado à criação e à produção de 

outras formas de pensar, traduzindo uma 

situação dada em diferentes linguagens. 

A linguagem que o professor mediador 

utiliza para desenvolver os conceitos 

matemáticos também tem especial destaque. 

Para auxiliar o estudante a se tornar letrado 

matematicamente, é importante reconhecer, 

acolher e respeitar as diferentes formas de 

expressar seu raciocínio matemático, 

avançando, paulatinamente, para uma forma 

sistematizada de representar a matemática. Nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, a 

utilização da linguagem formal matemática 

possui a finalidade de familiarização com os 

termos da área para que, nos anos finais, a 

nomenclatura convencional já constitua o 

repertório dos estudantes. 

De acordo com BNCC, o 

desenvolvimento do pensamento matemático 

deve acontecer contemplando a exploração e o 

estudo de cinco unidades temáticas: Números, 

Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e 

Probabilidade e Estatística, que devem estar 

correlacionadas entre si de modo a contribuir 

com a construção e articulação dos diferentes 

conceitos matemáticos. 

Igualmente, é imprescindível que essas 

Unidades se apresentem de forma inter-

relacionada nos diferentes anos de 

escolarização, numa crescente de complexidade, 

com a finalidade de minimizar a fragmentação 
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dos conhecimentos e evitar a ruptura entre as 

etapas do Ensino Fundamental. Para Vergnaud 

(1987), o conhecimento está organizado em 

Campos Conceituais, cuja apropriação pelo 

estudante, por meio da experiência e da 

manipulação dos objetos matemáticos, 

acontecerá ao longo de um extenso período de 

tempo e possibilitará o avanço nos níveis de 

aprendizagem. 

Neste contexto, a utilização de materiais 

manipuláveis, inicialmente nos  Anos Iniciais, 

dando continuidade nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, auxilia o estudante a estabelecer 

relações com a aprendizagem a ser 

desenvolvida, de modo que ele interprete os 

ensaios feitos, investigue, conjecture e explique 

as conclusões a que chegou, num confronto de 

ideias, em situações do contexto explorado. 

Ainda mais importante que o material – que não 

traz em si o sentido da ação a ser realizada – será 

a discussão e a resolução de situações-problema 

que envolvam experimentos intencionais, 

propiciando perceber que, através da 

manipulação do material, é possível identificar 

propriedades e elaborar conclusões que 

explicam e constroem o conhecimento. Advinda 

da utilização de recursos, bem como de outras 

intenções pedagógicas, a ludicidade é também 

responsável pela criação e manutenção de um 

ambiente motivador e estimulante, que propicia 

a curiosidade do estudante ao interagir com 

situações desafiadoras. 

Para cada unidade temática é 

apresentado um conjunto de Objetos de 

Conhecimento, que deverão ser desenvolvidos 

ao longo das diferentes etapas e modalidades do 

Ensino Fundamental, juntamente com 

determinadas habilidades que contribuem para o 

desenvolvimento de competências específicas 

da matemática. Nesse contexto, merece 

destaque a  utilização de tecnologias digitais, 

numa perspectiva na qual aprendizagens, 

linguagens e recursos tecnológicos se 

interconectam, transformam e traduzem 

representações. Portanto, não é interessante 

construir os conceitos matemáticos de forma 

isolada e estanque, mas sim, relacioná-los uns 

com outros, através de procedimentos, situações 

problematizadoras, desafios, representações 

diferenciadas e intimamente conectadas 

(VERGNAUD, 1987).  

Entende-se que as propostas 

pedagógicas possam auxiliar o estudante a se 

tornar protagonista de sua própria aprendizagem 

e, juntamente com o professor, possa criar 

estratégias que favoreçam a construção e 

ampliação dos conceitos matemáticos. Dito de 

outra forma, a coerência entre objetivos, 

finalidades, objetos de conhecimentos, 

metodologia e avaliação se traduzem numa ação 
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conjunta entre professor e estudante, numa 

“dinâmica de convivência” (MATURANA, 

2001) que favorece uma maior parceria e 

cumplicidade nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

As tabelas abaixo, organizam e 

definem o currículo do componente curricular 

Matemática. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA  

Palavras-chave: EU/OUTRO/NÓS; NÚMERO; ÁLGEBRA; GEOMETRIA; GRANDEZAS; PROBABILIDADE; RACIOCÍNIO; RELAÇÃO; PRÁTICA; INTERAÇÃO. 

1º ANO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF01MA01 

NÚMEROS 

Contagem de rotina 

Contagem ascendente e 

descendente 

Reconhecimento de números 

no contexto diário: indicação 

de quantidades, indicação de 

ordem ou indicação de 

código para a organização de 

informações 

Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os 

números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. 

Identificar regularidades para ler e escrever números familiares ou frequentes. 

EF01MA02 Quantificação de elementos 

de uma coleção: estimativas, 

contagem um a um, 

pareamento ou outros 

agrupamentos e comparação 

Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros agrupamentos.  

EF01MA03 
Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20 elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois 

a dois) para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”. 

EF01MA04 Leitura, escrita e comparação 

de números Naturais (até 

100) 

Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu 

interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros, com o suporte do material dourado ou outro recurso. 

 

EF01MA05 
Comparar e ordenar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. 

EF01MA06 

Construção de fatos 

fundamentais da adição e 

Subtração 

Construir fatos básicos (cálculos com números de um só algarismo que devem ser realizados mentalmente e sem o auxílio do algoritmo. Ex. 3 + 4 

=7, 6 + 6 = 12 e 9 - 5 = 4) da adição e subtração e utilizá-los em procedimentos de cálculo (sem algoritmo) para resolver problemas, com a 

utilização do material concreto e representação da sentença matemática. 

 

Explorar recursos manipulativos diversos para a construção de fatos básicos da adição e subtração.  

EF01MA07 
Composição e decomposição 

de números naturais 

Construir a noção de dezena relacionada a 10 unidades, compreendendo a composição numérica, com a utilização do material dourado ou outro 

recurso. 

Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte de material manipulável, (de contagem e material 

dourado), contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. 

 
Construção do pensamento 

aditivo (adição e subtração) 

Identificar e estabelecer relações entre as ações de juntar, acrescentar, separar e retirar, contribuindo com o desenvolvimento do pensamento 

aditivo (adição e subtração). 
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EF01MA08 

Problemas envolvendo 

diferentes significados da 

adição e da subtração (juntar, 

acrescentar, separar, retirar) 

Elaborar hipóteses buscando a solução de situações-problema do cotidiano.  

Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, 

separar e retirar, com o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais. 

 

Reconhecimento, ampliação 

e utilização de vocabulário 

matemático 

Reconhecer o vocabulário específico da linguagem da área (algarismo, número, adição, subtração, sentença matemática, dentre outros), para 

comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

EF01MA09 

ÁLGEBRA 

Padrões figurais e numéricos: 

investigação de 

Regularidades ou padrões em 

sequências 

Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos, tais como cor, forma e medida.  

EF01MA10 

Sequências recursivas: 

observação de regras usadas 

utilizadas em seriações 

numéricas (mais 1, mais 2, 

menos 1, menos 2, por 

exemplo) 

Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade), os elementos ausentes em sequências recursivas de números 

naturais, objetos ou figuras. 

 Antecessor e sucessor  Identificar o antecessor e o sucessor de um número dado, com apoio da reta numérica. 

 

Reconhecimento, ampliação 

e utilização de vocabulário 

matemático 

Reconhecer o vocabulário específico da linguagem da área ( sequência, padrão, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando 

noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

EF01MA11 

GEOMETRIA 

Localização de objetos e de 

pessoas no espaço, utilizando 

diversos pontos de referência 

e Vocabulário apropriado  

Identificar e deslocar-se nos espaços da escola, reconhecendo os diferentes ambientes orientando e seguindo orientações. 

 

Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em 

frente, atrás. 

EF01MA12 
Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos 

que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, embaixo, é necessário explicitar-se o referencial. 

EF01MA13 

Figuras geométricas 

espaciais: reconhecimento e 

relações com objetos 

familiares do mundo físico 

Classificar objetos, de acordo com o tamanho, a cor, a forma e/ou a espessura. 

Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos retangulares) a objetos familiares do mundo físico. 

Construir objetos utilizando peças, blocos ou sólidos geométricos. 

EF01MA14 

Figuras geométricas planas: 

reconhecimento do formato 

das faces de figuras 

geométricas espaciais 

Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em 

contornos de faces de sólidos geométricos. 

 

Reconhecimento, ampliação 

e utilização de vocabulário 

matemático 

Reconhecer o vocabulário específico da linguagem da área (espaço, forma, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando 

noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 
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EF01MA15 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

Medidas de comprimento, 

massa e capacidade: 

comparações e unidades de 

medida não convencionais 

Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais 

fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano. 

Resolver situações-problema que envolvam contagens e medidas, utilizando procedimentos pessoais e unidades de medida não convencionais.  

EF01MA16  Medidas de tempo: unidades 

de medida de tempo, suas 

relações e o uso do 

calendário 

Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimentos relativos a um dia, utilizando, quando possível, os horários dos eventos. 

EF01MA17 Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, quando necessário. 

EF01MA18 Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da semana de uma data, consultando calendários. 

EF01MA19 

Sistema monetário brasileiro: 

reconhecimento de cédulas e 

moedas 

Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante. 

 

Reconhecimento, ampliação 

e utilização de vocabulário 

matemático 

Reconhecer o vocabulário específico da linguagem da área (medida, comprimento, capacidade, massa, dentre outros), para comunicar-se 

matematicamente, ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

EF01MA20 

PROBABILIDADE 

E ESTATÍSTICA 

Noção de acaso 
Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá com certeza”, “talvez aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do 

cotidiano. 

EF01MA21 
Leitura de tabelas e de 

gráficos de colunas simples 
Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples. 

EF01MA22 

Coleta e organização de 

informações  

Registros pessoais para 

comunicação de Informações 

coletadas 

Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse e universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de 

representações pessoais. 

 

Reconhecimento, ampliação 

e utilização de vocabulário 

matemático 

Reconhecer o vocabulário específico da linguagem da área (evento, acaso, informação (dado), dentre outros), para comunicar-se 

matematicamente, ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

 

 

2º ANO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 

NÚMEROS 

Reconhecimento de números 

no contexto diário: indicação 

de ordem  

Reconhecer os números ordinais relatando situações em que eles são usados, conforme situações vivenciadas. 

 

Quantificação de elementos 

de uma coleção: estimativas, 

contagem um a um, 

pareamento ou outros 

agrupamentos e comparação 

Contar de maneira exata ou aproximada, comparar e agrupar quantidades, utilizando diferentes estratégias como o pareamento entre outras, 

representando simbólica e numericamente. 

Manipular quantidades de objetos demonstrando compreensão de ordem, inclusão hierárquica e conservação de quantidade. 
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EF02MA01 
Leitura, escrita, comparação 

e ordenação de números de 

até três ordens pela 

compreensão de 

características do sistema de 

numeração decimal (valor 

posicional e papel do zero) 

Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor 

posicional e função do zero), com o suporte do material dourado ou outro recurso. 

EF02MA02 
Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses 

objetos (até 1000 unidades). 

EF02MA03 
Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para indicar 

“tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos. 

EF02MA04 

Composição e decomposição 

de números naturais (até 

1000) 

Construir a noção de Centena relacionada a 100 unidades e/ou 10 dezenas, compreendendo a composição numérica, com a utilização do material 

dourado ou outro recurso. 

Compor e decompor números naturais de até três ordens (até 1000), com suporte de material manipulável (de contagem e material dourado), por 

meio de diferentes adições. 

EF02MA05 

Construção de fatos 

fundamentais da adição e da 

subtração 

Construir fatos básicos (cálculos com números de um só algarismo que devem ser realizados mentalmente e sem o auxílio do algoritmo. Ex. 3 + 4 

=7, 6 + 6 = 12 e 9 - 5 = 4) da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. 

Explorar recursos manipulativos diversos para a construção de fatos básicos da adição, subtração e multiplicação. 

 
Construção do pensamento 

aditivo (adição e subtração) 

Identificar e estabelecer relações entre as ações de juntar, acrescentar, separar e retirar, contribuindo com o desenvolvimento do pensamento 

aditivo (adição e subtração) 

 
Construção do algoritmo da 

adição e subtração  
Construir o algoritmo da adição e da subtração (sem e com recurso), com a utilização do material dourado ou outro material concreto. 

EF02MA06 

Problemas envolvendo 

diferentes significados da 

adição e da subtração (juntar, 

acrescentar, separar, retirar) 

Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, 

separar, retirar, utilizando, primeiramente, estratégias pessoais e, posteriormente, estratégias convencionais (algoritmos).  

EF02MA07 

Problemas envolvendo 

adição de parcelas iguais 

(multiplicação) 

Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de 

registro pessoais (sem algoritmo, podendo utilizar sentença matemática), utilizando ou não suporte de imagens e/ou material manipulável. 

EF02MA08 

Problemas envolvendo 

significados de dobro, 

metade, triplo e terça parte 

Resolver e elaborar problemas, desenvolvendo a noção de dobro, metade, triplo e terça parte, com o suporte de imagens ou material manipulável, 

utilizando estratégias pessoais.  

 

Reconhecimento, ampliação 

e utilização de vocabulário 

matemático 

Reconhecer o vocabulário específico da linguagem da área (algarismo, número, adição, subtração, multiplicação, exato, aproximado, sentença 

matemática, cálculo, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

EF02MA09 

ÁLGEBRA 

Construção de sequências 

repetitivas e de sequências 

recursivas 

Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade 

estabelecida. 

EF02MA10 Identificação de regularidade 

de sequências e determinação 

de elementos ausentes na 

sequência 

Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências repetitivas e de sequências recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos. 

EF02MA11 Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. 

 Antecessor e sucessor  Identificar o antecessor e o sucessor de um número dado, com apoio da reta numérica 

 

Reconhecimento, ampliação 

e utilização de vocabulário 

matemático 

Reconhecer o vocabulário específico da linguagem da área (antecessor, sucessor, sequência, pacrão, crescente, decrescente, dentre outros), para 

comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 
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EF02MA12 

GEOMETRIA 

Localização e movimentação 

de pessoas e objetos no 

espaço, segundo pontos de 

referência, e indicação de 

mudanças de direção e 

sentido 

Situar-se e deslocar-se no espaço escolar, com base em pontos de referência, desenhando a posição e os deslocamentos realizados 

Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais 

de um ponto de referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido. 

EF02MA13 
Esboço de roteiros e de 

plantas simples 
Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando entradas, saídas e alguns pontos de referência. 

EF02MA14 

Figuras geométricas 

espaciais (cubo, bloco 

retangular, pirâmide, cone, 

cilindro e esfera): 

reconhecimento e 

características 

Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com 

objetos do mundo físico. 

Construir maquetes para representar espaços, a partir de formas geométricas espaciais (sucata) 

EF02MA15 

Figuras geométricas planas 

(círculo, quadrado, retângulo 

e triângulo): reconhecimento 

e características 

Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo), por meio de características comuns, em desenhos 

apresentados em diferentes disposições ou em sólidos geométricos. 

 

Reconhecimento, ampliação 

e utilização de vocabulário 

matemático 

Reconhecer o vocabulário específico da linguagem da área (espaço, forma, direção, sentido, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, 

ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

EF02MA16 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS  

Medida de comprimento: 

unidades não padronizadas e 

padronizadas (metro, 

centímetro e milímetro) 

Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas 

e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados. 

 

Resolver situações-problema que envolvam contagem e medida, significados das operações e procedimentos de cálculo, bem como a utilização 

dos algoritmos de adição e de subtração  

EF02MA17 

Medida de capacidade e de 

massa: unidades de medida 

não convencionais e 

convencionais (litro, 

mililitro, cm3, grama e 

quilograma) 

Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, 

mililitro, grama e quilograma). 

EF02MA18 Medidas de tempo: intervalo 

de tempo,uso do calendário, 

leitura de horas em relógios 

digitais e ordenação de datas 

Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos e 

organização de agenda. 

 

 

EF02MA19 

Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar o horário do início e do fim do intervalo. 

EF02MA20 

Sistema monetário brasileiro: 

reconhecimento de cédulas e 

moedas e equivalência de 

valores 

Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas. 

 

Reconhecimento, ampliação 

e utilização de vocabulário 

matemático 

Reconhecer o vocabulário específico da linguagem da área (medida, comprimento, capacidade, massa, tempo, valor, dentre outros), para 

comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados. 
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Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

EF02MA21 

PROBABILIDADE 

E ESTATÍSTICA  

Análise da ideia de aleatório 

em situações do cotidiano 
Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”, “muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”. 

 

Leitura de tabelas de dupla 

entrada e gráficos de colunas 

simples ou barras 

Ler dados expressos em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras. 

EF02MA22 
Coleta, classificação e 

representação de dados em 

tabelas simples e de dupla 

entrada e em gráficos de 

colunas 

Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor 

compreender aspectos da realidade próxima. 

EF02MA23 
Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até três variáveis categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em 

listas, tabelas e gráficos de colunas simples. 

 

Reconhecimento, ampliação 

e utilização de vocabulário 

matemático 

Reconhecer o vocabulário específico da linguagem da área (intervalo, evento, acaso, informação/dado, gráfico, dentre outros), para comunicar-se 

matematicamente, ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

 

 

3º ANO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 

NÚMEROS 

Reconhecimento, emprego e 

registro de números no 

contexto diário: indicação de 

ordem  

Reconhecer, empregar e registrar os números ordinais, relatando situações em que eles são usados, conforme situações vivenciadas. 

EF03MA01 

Leitura, escrita, comparação 

e ordenação de números 

naturais de quatro ordens  

Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e 

em língua materna (por extenso), com o suporte do material dourado ou outro recurso. 

EF03MA02 
Composição e decomposição 

de números naturais 

Construir a noção de unidade de milhar relacionada a 1000 unidades, 100 dezenas e/ou 10 centenas compreendendo a composição numérica, com 

a utilização e a representação do material dourado ou outro recurso. 

Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens. 

EF03MA03 
Construção de fatos 

fundamentais da adição, 

subtração e multiplicação 

 

Reta numérica 

Construir e utilizar fatos básicos (cálculos com números de um só algarismo que devem ser realizados mentalmente e sem o auxílio do algoritmo. 

Ex. 3 + 4 =7, 6 - 2 = 4 e 9 x 5 = 45) da adição, subtração e multiplicação para o cálculo mental ou escrito. 

Explorar recursos manipulativos diversos para a construção de fatos básicos da adição, subtração e multiplicação. 

Organizar, sistematizar e memorizar, primeiramente de forma lúdica e/ou concreta, os resultados das multiplicações (tabuadas 

EF03MA04 
Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação (crescente e decrescente) dos números 

naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda. 

 

Construção do pensamento 

multiplicativo (multiplicação 

e divisão) 

Identificar e estabelecer relações entre as ações de adição de parcelas iguais, disposição retangular, possibilidades de combinação, repartição 

equitativa e de medida , contribuindo com o desenvolvimento do pensamento multiplicativo (multiplicação e divisão) 

 

Construção do algoritmo da 

adição, subtração e 

multiplicação 

Construir o algoritmo da adição, subtração e da multiplicação, (sem e com recurso), com a utilização do material dourado ou outro material 

concreto. 

EF03MA05 
Procedimentos de cálculo 

(mental e escrito) com 

Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração, com números 

naturais. 
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números naturais: adição e 

subtração, com e sem recurso 

EF03MA06 

Problemas envolvendo 

significados da adição e da 

subtração: juntar, 

acrescentar, separar, retirar, 

comparar e completar 

quantidades 

Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar 

quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental. 

EF03MA07 
Problemas envolvendo 

diferentes significados da 

multiplicação e da divisão: 

adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, 

repartição em partes iguais e 

medida 

Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em 

disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros. 

EF03MA08 

Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com resto zero (divisão exata) e com resto diferente de 

zero(divisão inexata), (sem algoritmo, com a representação da sentença matemática), com os significados de repartição equitativa e de medida, 

por meio de estratégias e registros pessoais.  

EF03MA09 

Significados de dúzia, dobro, 

metade, terça parte, quarta 

parte, quinta parte e décima 

parte 

Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima 

partes. 

 

Resolver situações-problema que envolvam conceitos de dúzia, dobro, triplo, metade e terça parte 

 

Reconhecimento, ampliação 

e utilização de vocabulário 

matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário específico da linguagem da área (algarismo, número, adição, subtração, multiplicação, divisão, exato, 

aproximado, sentença matemática, cálculo, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

EF03MA10 

ÁLGEBRA 

Identificação e descrição de 

regularidades em sequências 

numéricas recursivas 

Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um 

mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. 

Contar de 2 em 2, 3 em 3,..., 10 em 10 e de 100 em 100, identificando regularidades. 

EF03MA11 Relação de igualdade 
Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois números naturais que resultem na 

mesma soma ou diferença. 

 

Reconhecimento, ampliação 

e utilização de vocabulário 

matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário específico da linguagem da área (sequência, padrão, crescente, decrescente, antecessor, sucessor, igualdade, 

equivalência, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

EF03MA12 

GEOMETRIA 

Localização e 

movimentação: 

representação de objetos e 

pontos de referência 

Localizar espaços, a partir da leitura de um registro (mapas, guias, fotos) 

Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, 

incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência. 

Observar desenhos, gravuras, fotografias, maquetes, guias e mapas para localizar e representar prédios e espaços 

EF03MA13 
Figuras geométricas 

espaciais (cubo, bloco 

retangular, pirâmide, cone, 

cilindro e esfera): 

reconhecimento, análise de 

características e planificações 

Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas 

figuras. 

EF03MA14 

Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas 

planificações. 

Decompor e recompor formas tridimensionais (embalagens)  

EF03MA15 
Figuras geométricas planas 

(triângulo, quadrado, 

Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições 

relativas e comprimento) e vértices. 
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retângulo, trapézio e 

paralelogramo): 

reconhecimento e análise de 

características 

EF03MA16 
Congruência de figuras 

geométricas planas 

Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias 

digitais. 

Identificar formas geométricas planas ao recortar embalagens em partes  

Representar por meio de desenho a forma planificada de embalagens  

 

Reconhecimento, ampliação 

e utilização de vocabulário 

matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário específico da linguagem da área (espaço, forma, direção, sentido, paralelo, polígono, dentre outros), para 

comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

EF0MAI17 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

Significado de medida e de 

unidade de medida 

Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada. 

EF03MA18 Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de comprimento, tempo e capacidade. 

EF03MA19 

Medidas de comprimento 

(unidades não convencionais 

e convencionais): registro, 

instrumentos de medida, 

estimativas e comparações 

Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e 

milímetro) e diversos instrumentos de medida. 

Resolver situações-problema que envolvam contagem e medida, significados das operações e procedimentos de cálculo, bem como a utilização 

dos algoritmos de adição, de subtração e de multiplicação 

EF03MA20 

Medidas de capacidade e de 

massa (unidades não 

convencionais e 

convencionais): registro, 

estimativas e comparações 

Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, 

quilograma, grama e miligrama), reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, entre outros. 

 Dúzia e meia dúzia Relacionar uma dúzia a 12 unidades e meia dúzia a 6 unidades  

EF03MA21 
Comparação de áreas por 

superposição 
Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de objetos, de figuras planas ou de desenhos. 

EF03MA22 
Medidas de tempo: leitura de 

horas em relógios digitais e 

analógicos, duração de 

eventos e reconhecimento de 

relações entre unidades de 

medidas de tempo  

Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e digital) para informar os horários de início e término de realização 

de uma atividade e sua duração. 

EF03MA23 
Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos e entre minuto e segundos. 

Identificar unidades de tempo (dia, semana, mês, bimestre, trimestre, semestre, ano), explorando o calendário  

EF03MA24 

Sistema monetário brasileiro: 

estabelecimento de 

equivalências de um mesmo 

valor na utilização de 

diferentes cédulas e moedas 

Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, 

venda e troca. 

 

Reconhecimento, ampliação 

e utilização de vocabulário 

matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário específico da linguagem da área (medida, intervalo, comprimento, capacidade, massa, tempo, valor, área, 

dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 
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EF03MA25 

PROBABILIDADE 

E ESTATÍSTICA  

Análise da ideia de acaso em 

situações do cotidiano: 

espaço amostral 

Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência. 

EF03MA26 Leitura, interpretação e 

representação de dados em 

tabelas de dupla entrada e 

gráficos de barras 

Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. 

EF03MA27 

Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas 

significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade 

sociocultural significativos. 

EF03MA28 

Coleta, classificação e 

representação de dados 

referentes a variáveis 

categóricas, por meio de 

tabelas e gráficos 

Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50 elementos, organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas 

simples ou de dupla entrada e representá-los em gráficos de colunas simples, com e sem uso de tecnologias digitais. 

Localizar informações de tabelas (incluindo calendário) e gráficos de barra, como forma de resolver situações-problema  

 

Reconhecimento, ampliação 

e utilização de vocabulário 

matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário específico da linguagem da área (evento, acaso, chance, informação/dado, gráfico, dentre outros), para 

comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

 

 

4º ANO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 

NÚMEROS 

Reconhecimento, emprego 

e registro de números no 

contexto diário: indicação 

de ordem  

Reconhecer, empregar e registrar os números ordinais, relatando situações em que eles são usados, conforme situações vivenciadas. 

EF04MA01 

Sistema de numeração 

decimal: leitura, escrita, 

comparação e ordenação de 

números naturais de até 

cinco ordens  

Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar, com o suporte do material dourado quando possível, bem como 

utilizando outros recursos. 

EF04MA02 

Composição e 

decomposição de um 

número natural de até cinco 

ordens, também por meio 

de adições e multiplicações 

por potências de 10 

Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até cinco ordens. 

Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações, para desenvolver 

estratégias de cálculo. Exemplo: 245 = 2 x 100 + 4 x 10 + 5 

 

Construção do pensamento 

multiplicativo 

(multiplicação e divisão) 

Identificar e estabelecer relações entre as ações de adição de parcelas iguais, disposição retangular, possibilidades de combinação, repartição 

equitativa e de medida , contribuindo com o desenvolvimento do pensamento multiplicativo (multiplicação e divisão) 

 

Construção do algoritmo da 

adição, subtração, 

multiplicação e divisão 

Construir o algoritmo da adição, subtração, multiplicação e divisão, (sem e com recurso), com a utilização do material dourado ou outro material 

concreto. 

Estimar o resultado de multiplicações e divisões por meio de aproximação dos termos 

EF04MA03 
Propriedades das operações 

para o desenvolvimento de 

diferentes estratégias de 

Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental 

e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. 

EF04MA04 Utilizar as relações (operação inversa) entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo. 
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EF04MA05 
cálculo com números 

naturais 

Utilizar as propriedades das operações (adição: comutativa, associativa e elemento neutro; multiplicação: comutativa, associativa, distributiva e 

elemento neutro), para desenvolver estratégias de cálculo. 

EF04MA06 

Problemas envolvendo 

diferentes significados da 

multiplicação e da divisão: 

adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, 

proporcionalidade, 

repartição equitativa e 

medida 

Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, organização retangular e 

proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos, com no máximo dois algarismos no 

multiplicador. 

EF04MA07 

Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e de 

medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

Resolver situações-problema não convencionais (desafios de lógica) utilizando recursos como desenho, escrita ou esquema para representar as 

soluções 

EF04MA08 Problemas de contagem 

Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas simples de contagem, como a determinação do número de 

agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando estratégias e formas de 

registro pessoais. 

EF04MA09 

Números racionais: frações 

unitárias mais usuais (1/2, 

1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) 

Compreender o conceito de fração como parte de um todo  

Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a 

reta numérica e material concreto. 

EF04MA10 

Números racionais: 

representação decimal para 

escrever valores do sistema 

monetário brasileiro 

Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional e 

relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro. 

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (algarismo, número (natural, fracionário e decimal), adição, subtração, 

multiplicação, divisão, exato, aproximado, sentença matemática, cálculo, termos das operações, inverso, proporcional, inteiro e parte, dentre 

outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

EF04MA11 

ÁLGEBRA 

Sequência numérica 

recursiva formada por 

múltiplos de um número 

natura 

Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural. 

EF04MA12 

Sequência numérica 

recursiva formada por 

números que deixam o 

mesmo resto ao ser 

divididos por um mesmo 

número natural diferente de 

zero 

Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de números naturais para os quais as divisões por um determinado número resultam em 

restos iguais, identificando regularidades. 

 

Sequência numérica 

recursiva formada por 

números naturais 

Localizar números naturais, com apoio da reta ou quadro numérico, e completar sequências numéricas, de acordo com a numeração trabalhada  

EF04MA13 

Relações entre adição e 

subtração e entre 

multiplicação e divisão 

Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário, as relações inversas entre as operações de adição e de 

subtração e de multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução de problemas. 

EF04MA14 
Propriedades da igualdade 

Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que a relação de igualdade existente entre dois termos permanece quando se adiciona ou se subtrai 

um mesmo número a cada um desses termos. 

EF04MA15 Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as operações fundamentais com números naturais. 
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Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área ( sequência, padrão, crescente, decrescente, sucessor, antecessor, igualdade, 

equivalência, regularidade, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

EF04MA16 

GEOMETRIA 

Localização e 

movimentação: pontos de 

referência, direção e sentido 

 

Paralelismo e 

perpendicularismo 

Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, 

mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e 

perpendiculares. 

Construir itinerários, descrevendo a movimentação de uma pessoa ou objeto no espaço, utilizando terminologia adequada 

EF04MA17 

Figuras geométricas 

espaciais (prismas e 

pirâmides): 

reconhecimento, 

representações, 

planificações e 

características  

Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações 

planas e espaciais. 

Construir sólidos geométricos a partir de modelos de planificações 

EF04MA18 

Ângulos retos e não retos: 

uso de dobraduras, 

esquadros e softwares 

Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria. 

EF04MA19 Simetria de reflexão 

Identificar a presença de formas simétricas em elementos da natureza, construções, e objetos feitos pelo homem. 

Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o uso 

de malhas quadriculadas e de softwares de geometria.  

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (espaço, forma, direção, sentido, paralelo, perpendicular, congruente, polígono, 

medida, intervalo, grandeza, unidade de medida, evento, acaso, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções e 

significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

EF04MA20 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

Medidas de comprimento, 

massa e capacidade: 

estimativas, utilização de 

instrumentos de medida e 

de unidades de medida 

convencionais mais usuais 

Compreender perímetro como medida do contorno de figuras, objetos ou espaços  

Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais, 

valorizando e respeitando a cultura local. 

Resolver situações-problema que envolvam contagens e medidas, significados das operações e procedimentos de cálculo (mental, escrito, exato, 

aproximado) bem como, a utilização dos algoritmos das quatro operações 

EF04MA21 

Áreas de figuras 

construídas em malhas 

quadriculadas 

Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de 

quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área. 

EF04MA22 

Medidas de tempo: leitura 

de horas em relógios 

digitais e analógicos, 

duração de eventos e 

relações entre unidades de 

medida de tempo 

Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os 

horários de início e término de realização de uma tarefa e sua duração. 

Identificar unidades usuais de tempo, estabelecendo relações entre elas 

Representar datas, horas e séculos utilizando notações usualmente empregadas (12h 55min, 12/05/2018, século XXI) 

EF04MA23 
Medidas de temperatura em 

grau Celsius: construção de 

Reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de medida a ela associada e utilizá-lo em comparações de temperaturas 

em diferentes regiões do Brasil ou no exterior ou, ainda, em discussões que envolvam problemas relacionados ao aquecimento global. 
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EF04MA24 

gráficos para indicar a 

variação da temperatura 

(mínima e máxima) medida 

em um dado dia ou em uma 

semana 

Registrar as temperaturas máxima e mínima diárias, em locais do seu cotidiano, e elaborar gráficos de colunas com as variações diárias da 

temperatura, utilizando, inclusive, planilhas eletrônicas. 

EF04MA25 

Problemas utilizando o 

sistema monetário 

brasileiro 

Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, 

enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. 

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (medida, intervalo, grandeza, comprimento, capacidade, massa, tempo, valor, 

área, temperatura, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

EF04MA26 

PROBABILIDADE 

E ESTATÍSTICA 

Análise de chances de 

eventos aleatórios  

Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais 

prováveis, sem utilizar frações. 

EF04MA27 

Leitura, interpretação e 

representação de dados em 

tabelas de dupla entrada, 

gráficos de colunas simples 

e agrupadas, gráficos de 

barras e colunas e gráficos 

pictóricos  

Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das 

diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise. 

EF04MAI28 

Diferenciação entre 

variáveis categóricas e 

variáveis numéricas 

Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou 

agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais. 

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (sequência, padrão, crescente, decrescente, antecessor, sucessor, igualdade, 

equivalência, regularidade, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

    

 

5º ANO 
UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 

NÚMEROS 

Reconhecimento, emprego 

e registro de números no 

contexto diário: indicação 

de ordem  

Reconhecer, empregar e registrar os números ordinais, relatando situações em que eles são usados, conforme situações vivenciadas. 

EF05MA01 

Sistema de numeração 

decimal: leitura, escrita, 

comparação e ordenação de 

números naturais de até 

cinco ordens  

Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão das principais características do sistema de 

numeração decimal (valor posicional), com o suporte do material dourado quando possível, bem como utilizando outros recursos. 
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Composição e 

decomposição de um 

número natural de até seis 

ordens, também por meio 

de adições e multiplicações 

por potências de 10 

Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até seis ordens. 

 

Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações, para desenvolver 

estratégias de cálculo. Exemplo: 245 = 2 x 100 + 4 x 10 + 5 

 

Construção do algoritmo da 

adição, subtração, 

multiplicação e divisão 

Construir o algoritmo das quatro operações fundamentais (sem e com recurso), com a utilização do material dourado ou outro material concreto 

Estimar o resultado de multiplicações e divisões por meio de aproximação dos termos  

Realizar cálculo mental, exato ou aproximado, como previsão e avaliação da adequação de resultados  

 

Propriedades das operações 

para o desenvolvimento de 

diferentes estratégias de 

cálculo com números 

naturais 

Utilizar as relações (operação inversa) entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo. 

EF05MA02 

Números racionais 

expressos na forma decimal 

e sua representação na reta 

numérica 

Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, 

utilizando, como recursos, a composição e decomposição e a reta numérica. 

EF05MA03 

Representação fracionária 

dos números racionais: 

reconhecimento, 

significados, leitura e 

representação na reta 

numérica 

Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), utilizando a reta numérica como recurso (na forma fracionária e decimal).  

Determinar frações de quantidades discretas (parte de uma quantidade) com apoio de material concreto e de desenhos  

EF05MA04 Comparação e ordenação de 

números racionais na 

representação decimal e na 

fracionária utilizando a 

noção de equivalência 

Identificar e construir frações equivalentes, com a utilização de material concreto. 

EF05MA05 Comparar e ordenar números racionais positivos (representações fracionária e decimal), relacionando-os a pontos na reta numérica. 

EF05MA06 
Cálculo de porcentagens e 

representação fracionária 

Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para 

calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros. 

Construir e realizar operações de adição, subtração, multiplicação e divisão envolvendo números racionais, com a utilização de desenhos ou 

material manipulável, contribuindo para a significação e representação do algoritmo 

EF05MA07 

Problemas: adição e 

subtração de números 

naturais e racionais cuja 

representação decimal é 

finita.  

Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, 

utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

EF05MA08 

Problemas: multiplicação e 

divisão de números 

racionais cuja representação 

decimal é finita por 

números naturais 

Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita 

(com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 

algoritmos. 

EF05MA09 

Problemas de contagem do 

tipo: “Se cada objeto de 

uma coleção A for 

Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos 

possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de diagramas de árvore ou por 

tabelas. 
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combinado com todos os 

elementos de uma coleção 

B, quantos agrupamentos 

desse tipo podem ser 

formados?” 

Resolver situações-problema não convencionais (desafios de lógica) utilizando recursos como desenho, escrita ou esquema para representar as 

soluções 

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (algarismo, número (natural, fracionário e decimal), adição, subtração, 

multiplicação, divisão, exato, aproximado, sentença matemática, cálculo, termos das operações, inverso, proporcional, inteiro e parte, por cento, 

dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

 

ÁLGEBRA 

Sequência numérica 

recursiva formada por 

números naturais 

Localizar números naturais, com apoio da reta ou quadro numérico, e completar sequências numéricas, de acordo com a numeração trabalhada  

EF05MA10 
Propriedades da igualdade e 

noção de equivalência 

Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente entre dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou 

dividir cada um desses membros por um mesmo número, para construir a noção de equivalência. 

EF05MA11 
Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com uma operação em que um dos termos é 

desconhecido. 

 Múltiplos e divisores Reconhecer múltiplos e divisores de um número natural com apoio de tabelas ou quadro numérico, identificando regularidades 

EF05MA12 
Grandezas diretamente 

proporcionais 

 

Problemas envolvendo a 

partição de um todo em 

duas partes proporcionais 

Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor 

a pagar, alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros. 

EF05MA13 
Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de 

modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo, com apoio de material concreto. 

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (sequência, padrão, crescente, decrescente, antecessor, sucessor, igualdade, 

equivalência, regularidade, combinação/possibilidade, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados. 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

EF05MA14 

GEOMETRIA 

Plano cartesiano: 

coordenadas cartesianas (1º 

quadrante) e representação 

de deslocamentos no plano 

cartesiano 

Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e 

coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas. 

EF05MA15 
Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas 

cartesianas, indicando mudanças de direção e de sentido e giros. 

EF05MA16 

Figuras geométricas 

espaciais: reconhecimento, 

representações, 

planificações e 

características 

Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos. 

Construir sólidos a partir de modelos de planificações 

EF05MA17 

Figuras geométricas planas: 

características, 

representações e ângulos 

Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias 

digitais. 

EF05MA18 

Ampliação e redução de 

figuras poligonais em 

malhas quadriculadas: 

reconhecimento da 

Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de 

redução em malhas quadriculadas e usando tecnologias digitais. 
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congruência dos ângulos e 

da proporcionalidade dos 

lados correspondentes 

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (espaço, forma, direção, sentido, polígono, paralelo, perpendicular, congruente, 

plano cartesiano, diagonal, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

EF05MA19 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

Medidas de comprimento, 

área, massa, tempo, 

temperatura e capacidade: 

utilização de unidades 

convencionais e relações 

entre as unidades de medida 

mais usuais 

Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a 

transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. 

Associar números decimais a resultados de medidas  

EF05MA20 

Áreas e perímetros de 

figuras poligonais: algumas 

relações 

Utilizar formas geométricas como unidades para encontrar a área de figuras representadas em malhas  

Explorar diferentes estratégias para calcular a área de superfícies, construindo as unidades de medida centímetro quadrado e metro quadrado 

Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área 

podem ter perímetros diferentes. 

EF05MA21 Noção de volume 
Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando, 

preferencialmente, objetos concretos. 

 

Problemas utilizando o 

sistema monetário 

brasileiro 

Resolver e elaborar situações-problema que envolvam termos e valores do sistema monetário brasileiro 

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área ( medida, intervalo, grandeza, comprimento, capacidade, massa, tempo, valor, 

área, temperatura, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados.comprimento, capacidade, massa, tempo, 

valor, área, temperatura, dentre outros 

 
Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

EF05MA22 

PROBABILIDADE 

E ESTATÍSTICA 

Espaço amostral: análise de 

chances de eventos 

aleatórios 

Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não. 

EF05MA23 
Cálculo de probabilidade de 

eventos equiprováveis 

Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de 

ocorrer (equiprováveis). 

EF05MA24 
Leitura, coleta, 

classificação interpretação e 

representação de dados em 

tabelas de dupla entrada, 

gráfico de colunas 

agrupadas, gráficos 

pictóricos e gráfico de 

linhas  

Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros 

contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões.  

EF05MA25 
Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e 

de linhas, com e sem uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados. 

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (evento, acaso, chance, aleatório, informação/dado, gráfico, dentre outros), para 

comunicar-se matematicamente, ampliando noções e significados. 
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Significado e construção de 

noções matemáticas 

Ampliar e significar noções matemáticas, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e com a 

utilização de materiais concretos. 

 
 

6º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF06MA01 

NÚMEROS  

Sistema de numeração 

decimal: 

características, leitura, 

escrita e comparação de 

números naturais e de 

números racionais (não 

negativos) representados 

na forma decimal 

Constituir significado de número natural a partir de seus diferentes usos no cotidiano, reconhecendo ordens e classes, com a utilização do material 

dourado ou outros recursos. 

Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais (não negativos) cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta 

numérica. 

EF06MA02 

Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros 

sistemas. 

Identificar características do sistema de numeração decimal (base, valor posicional e função do zero) utilizando, inclusive, a composição e 

decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. 

EF06MA03 

Operações: adição, 

subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e 

radiciação (raiz quadrada), 

com números naturais 

 

Divisão euclidiana  

Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de 

estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora (ex. Cálculo da média aritmética, entre 

outros)  

Ampliar a compreensão do significado de soma, diferença, produto e quociente, construindo o algoritmo da adição, subtração, multiplicação e da 

divisão com o material dourado ou outro recurso e aplicá-los em variados contextos, reconhecendo e utilizando a inversibilidade das operações. 

Construir o significado de potência e raiz quadrada com a utilização do material dourado ou outro recurso, e aplicá-los em variados contextos, 

reconhecendo e utilizando a inversibilidade das operações. 

Calcular potências de números naturais associando-as a situações que representam multiplicação de fatores iguais 

Calcular a raiz quadrada de números quadrados perfeitos como operação inversa da potenciação  

EF06MA04 
Fluxograma para 

determinar a paridade de 

um número 

naturalNúmeros primos e 

compostos Múltiplos e 

divisores de um número 

natural  

Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indique a resolução de um problema simples (por exemplo, se um 

número natural qualquer é par).  

EF06MA05 
Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, 

“é fator de”, e estabelecer, por meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000.  

EF06MA06 Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.  

EF06MA07 Frações: significados 

(parte/todo, quociente), 

equivalência, comparação, 

adição e subtração; cálculo 

da fração 

de um número natural; 

adição e subtração de 

frações  

Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.  

EF06MA08 
Reconhecer que os números racionais positivos não negativos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre 

essas representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica.  

EF06MA09 
Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de 

calculadora. 

EF06MA10 
Resolver e elaborar problemas que envolvam adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, com números racionais 

positivos não negativos na representação fracionária.  

EF06MA11 

Operações (adição, 

subtração, multiplicação, 

divisão e potenciação)Com 

números racionais 

Resolver e elaborar problemas com números racionais não negativos na representação decimal e fracionária, envolvendo as quatro operações 

fundamentais, potenciação e radiciação, por meio de estratégias diversas (associação de medidas, relação entre parte e todo geométrica e 

numericamente), utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora.  

EF06MA12 
 

Aproximação de números 
Fazer estimativas de quantidades e aproximar números para múltiplos da potência de 10 mais próxima. 
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para múltiplos de potências 

de 10  

EF06MA13 

Cálculo de porcentagens 

por meio de estratégias 

diversas, sem fazer uso da 

“regra de três”  

 

Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando 

estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.  

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (algarismo, número (natural, fracionário e decimal), adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, antecessor, sucessor, exato, aproximado, sentença matemática, cálculo, termos das operações, 

razão, inverso, proporcional, inteiro e parte, porcentagem, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções, conceitos e 

significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

EF06MA14 

ÁLGEBRA 

Propriedades da igualdade 
Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um 

mesmo número e utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos, utilizando estratégias diversas, na resolução de problemas.  

EF06MA15 

Problemas que tratam da 

partição de um todo em 

duas partes desiguais, 

envolvendo razões entre as 

partes e entre uma das 

partes e o todo  

Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e 

multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo.  

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (sequência, crescente, decrescente, igualdade, equivalência, regularidade, 

combinação/possibilidade, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções, conceitos e significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

EF06MA16 

GEOMETRIA 

Plano cartesiano: 

associação dos vértices de 

um polígono a pares 

ordenados 

Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do 1º quadrante, em situações como a localização dos vértices de um 

polígono.  

EF06MA17 

Prismas e pirâmides: 

planificações e relações 

entre seus elementos 

(vértices, faces e arestas)  

Identificar um polígono relacionando-o a elementos do contexto diário. 

 

Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para 

resolver problemas e desenvolver a percepção espacial.  

EF06MA18 
Polígonos: classificações 

quanto ao número de 

vértices, às medidas de 

lados e ângulos e ao 

paralelismo e 

perpendicularismo dos 

lados  

Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas 

representações no plano como em faces de poliedros. 

EF06MA19 Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. 

EF06MA20 
Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre 

eles.  

EF06MA21 

Construção de figuras 

semelhantes: ampliação e 

redução de figuras planas 

em malhas quadriculadas  

Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução, com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou 

tecnologias digitais.  
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EF06MA22 
Construção de retas 

paralelas e 

perpendiculares, fazendo 

uso de réguas, esquadros e 

softwares  

Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ou softwares para representações de retas paralelas e perpendiculares e construção de 

quadriláteros, entre outros. 

EF06MA23 
Construir algoritmo para resolver situações passo a passo (como na construção de dobraduras ou na indicação de deslocamento de um objeto no 

plano segundo pontos de referência e distâncias fornecidas etc.).  

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (algarismo, número (espaço, forma, direção, sentido, polígono, paralelo, 

perpendicular, adjacente, congruente, plano cartesiano, segmento de reta, reta, semirreta, ponto, plano, vértice, ângulo, aresta, face, perímetro, 

diagonal,dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções, conceitos e significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

EF06MA24 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS  

Problemas sobre medidas 

envolvendo grandezas 

como comprimento, massa, 

tempo, temperatura, área, 

capacidade e volume  

Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e 

volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações 

reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.  

EF06MA25 
Ângulos: noção, usos e 

medida 

Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas. 

EF06MA26 Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos e em situações reais, como ângulo de visão.  

EF06MA27 Determinar medidas da abertura de ângulos, por meio de transferidor e/ou tecnologias digitais.  

EF06MA28 
Plantas baixas e vistas 

aéreas 
Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas. 

EF06MA29 

Perímetro de um quadrado 

como grandeza 

proporcional à medida do 

lado 

Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, igualmente, as medidas de 

seus lados, para compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a área.  

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área ( medida, intervalo, grandeza, unidades de medida (comprimento, massa, área, 

volume, capacidade, temperatura, tempo), dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções, conceitos e significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

EF06MA30 PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA  

Cálculo de probabilidade 

como a razão entre o 

número de resultados 

favoráveis e o total de 

resultados possíveis em um 

espaço amostral 

equiprovável 

Cálculo de probabilidade 

por meio de muitas 

repetições de um 

experimento (frequências 

de ocorrências e 

probabilidade frequentista) 

Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar esse 

número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos. 

EF06MA31 Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráfico. 
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EF06MA32 

Leitura e interpretação de 

tabelas e gráficos (de 

colunas ou barras simples 

ou múltiplas) referentes a 

variáveis categóricas e 

variáveis numéricas  

Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, 

entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões 

EF06MA33 

Coleta de dados, 

organização e registro 

Construção de diferentes 

tipos de gráficos para 

representá-los e 

interpretação das 

informações 

Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, 

representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto. 

 

Construir e interpretar tabelas e gráficos 

EF06MA34 

Diferentes tipos de 

representação de 

informações: gráficos e 

fluxogramas 

Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações entre os objetos representados (por exemplo, posição de cidades 

considerando as estradas que as unem, hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.). 

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (evento, acaso, chance, aleatório, informação/dado, gráfico, dentre outros), para 

comunicar-se matematicamente, ampliando noções, conceitos e significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

 

 

7º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

 

NÚMEROS 

Operações (adição, 

subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e 

radiciação) com números 

naturais. 

Ampliar a compreensão do significado de soma, diferença, produto, quociente, potência e raiz e aplicá-los em variados contextos, reconhecendo e 

utilizando a inversibilidade das operações. 

EF07MA01 
Múltiplos e divisores de um 

número natural 

Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou 

mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos.  

EF07MA02 

Cálculo de porcentagens e 

de acréscimos e 

decréscimos simples  

Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias 

pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira (ex. juro simples), entre outros.  

Interpretar e representar na forma percentual uma razão qualquer.  

EF07MA03 
Números inteiros: usos, 

história, ordenação, 

associação com pontos da 

reta numérica e operações  

Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em 

situações que envolvam adição e subtração.  

EF07MA04 
Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros (adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz) 

Associar razão de dois números inteiros a e b (b ≠0) ao quociente entre a e b 

EF07MA05 Fração e seus significados: 

como parte de inteiros, 

Estabelecer relações de equivalência entre as representações decimal e fracionária de um número. 

Resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. 

EF07MA06 Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. 
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EF07MA07 
resultado da divisão, razão 

e operador  

Representar por meio de um fluxograma (representação gráfica de um procedimento, cujas etapas ou módulos são ilustrados de forma encadeada) 

os passos utilizados para resolver um grupo de problemas.  

EF07MA08 Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador.  

EF07MA09 
Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre razão e fração, como a fração 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma grandeza 

para três partes da mesma ou três partes de outra grandeza.  

EF07MA10 Números racionais na 

representação fracionária e 

na decimal: usos, ordenação 

e associação com pontos da 

reta numérica e operações  

Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica.  

EF07MA11 Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias.  

EF07MA12 Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais.  

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (algarismo, número (natural, racional e inteiro), adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, antecessor, sucessor, exato, aproximado, sentença matemática, cálculo, termos das operações, 

múltiplo, divisor, razão, inverso, inteiro e parte, porcentagem,dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções, conceitos e 

significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

EF07MA13 

ÁLGEBRA 

Linguagem algébrica: 

variável e incógnita  

Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de 

incógnita. 

EF07MA14 
Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o conceito de recursão está presente não apenas na matemática, mas 

também nas artes e na literatura.  

EF07MA15 Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas. 

EF07MA16 

Equivalência de expressões 

algébricas: identificação da 

regularidade de uma 

sequência numérica  

Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes.  

EF07MA17 

Problemas envolvendo 

grandezas diretamente 

proporcionais e grandezas 

inversamente proporcionais  

Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, 

utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas.  

 

Utilizar regra de três simples como procedimento de cálculo  

EF07MA18 
Equações polinomiais do 1º 

grau  

Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das 

propriedades da igualdade.  

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (sequência, crescente, decrescente, igualdade, equivalência, regularidade, 

incógnita, variável, expressão e equação algébrica, coeficiente numérico, parte literal, combinação/possibilidade, dentre outros), para comunicar-

se matematicamente, ampliando noções, conceitos e significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

 

GEOMETRIA 

Plano cartesiano: 

associação dos vértices de 

um poliígono a pares 

ordenados 

Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano , considerando os quatro quadrantes. 

EF07MA19 
Transformações 

geométricas de polígonos 

no plano cartesiano: 

multiplicação das 

Realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano, decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um 

número inteiro. 

EF07MA20 Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem. 
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coordenadas por um 

número inteiro e obtenção 

de simétricos em relação 

aos eixos e à origem  

EF07MA21 
Simetrias de translação, 

rotação e reflexão  

Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria 

dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros.  

EF07MA22 
A circunferência como 

lugar geométrico  

Construir circunferências, utilizando compasso, reconhecê-las como lugar geométrico e utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver 

problemas que envolvam objetos equidistantes.  

EF07MA23 

Relações entre os ângulos 

formados por retas paralelas 

intersectadas por uma 

transversal  

Verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica.  

EF07MA24 
Triângulos: construção, 

condição de existência e 

soma das medidas dos 

ângulos internos  

Construir triângulos, usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a 

soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180°.  

EF07MA25 
Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações, como na construção de estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas 

e outras) ou nas artes plásticas.  

EF07MA26 
Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos três 

lados.  

EF07MA27 Polígonos regulares: 

quadrado e triângulo 

equilátero 

Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de 

polígonos, preferencialmente vinculadas à construção de mosaicos e de ladrilhamentos. 

EF07MA28 
Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um polígono regular (como quadrado e triângulo 

equilátero), conhecida a medida de seu lado.  

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (espaço, forma, direção, sentido, polígono, paralelo, perpendicular, adjacente, 

relações de congruência, proporcionalidade e semelhança, plano cartesiano, quadrante, segmento de reta, reta, semirreta, ponto, plano, vértice, 

ângulo, aresta, face, perímetro, diagonal, simetria, oposto, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções, conceitos e 

significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

EF07MA29 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

Problemas envolvendo 

medições  

Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do 

conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. 

EF07MA30 

Cálculo de volume de 

blocos retangulares, 

utilizando unidades de 

medida convencionais mais 

usuais  

Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro 

cúbico e centímetro cúbico). 

EF07MA31 Equivalência de área de 

figuras planas: cálculo de 

áreas de figuras que podem 

ser decompostas por outras, 

cujas áreas podem ser 

facilmente determinadas 

como triângulos e 

quadriláteros 

Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros.  

EF07MA32 
Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou 

triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.  

EF07MA33 
Medida do comprimento da 

circunferência 

Estabelecer o número π como a razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro, para compreender e resolver problemas, inclusive os 

de natureza histórica.  
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Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área ( medida, intervalo, grandeza, unidades de medida (comprimento, massa, área, 

volume, capacidade, temperatura, tempo), dentre outros), ampliando noções, conceitos e significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

EF07MA34 

PROBABILIDADE 

E ESTATÍSTICA 

Experimentos aleatórios: 

espaço amostral e 

estimativa de probabilidade 

por meio de frequência de 

ocorrências  

Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de 

ocorrências.  

EF07MA35 

Estatística: média e 

amplitude de um conjunto 

de dados 

Compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e 

relacioná-lo, intuitivamente, com a amplitude do conjunto de dados.  

EF07MA36 

Pesquisa amostral e 

pesquisa censitária 

 

Planejamento de pesquisa, 

coleta e organização dos 

dados, construção de 

tabelas e gráficos e 

interpretação das 

informações 

Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade social, identificando a necessidade de ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os 

dados para comunicá-los por meio de relatório escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas.  

 

Construir e interpretar tabelas e gráficos 

EF07MA37 

Gráficos de setores: 

interpretação, pertinência e 

construção para representar 

conjuntos de dados 

Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender quando é possível ou conveniente sua 

utilização. 

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (evento, acaso, chance, aleatório, estimativa, média, informação/dado, gráfico, 

dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções, conceitos e significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

 

 

8º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF08MA01 

NÚMEROS 

Notação científica  Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica.  

EF08MA02 Potenciação e radiciação 

Ampliar a ideia de radiciação como operação inversa da potenciação e calcular a raiz quadrada de números quadrados perfeitos e não perfeitos 

(raiz não exata). 

Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. 

Estimar números expressos por radicais e localizá-los na reta numérica 

Utilizar decomposição em fatores primos como forma de simplificar radicais. 

EF08MA03 
O princípio multiplicativo 

da contagem  
Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. 
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EF08MA04 Porcentagens Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. 

EF08MA05 
Dízimas periódicas: fração 

geratriz  
Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica.  

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (algarismo, número (natural, racional e inteiro), notação científica, adição, 

subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, dízima periódica, fração geratriz, exato, aproximado, sentença matemática, cálculo, 

termos das operações, múltiplo, divisor, razão, inverso, inteiro e parte, porcentagem, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, 

ampliando noções, conceitos e significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

EF08MA06 

 

 

 

 

 

ÁLGEBRA 

 

 

 

 

 

 

Valor numérico de 

expressões algébricas  

Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.  

Resolver cálculos algébricos . 

Simplificar expressões algébricas  

EF08MA07 

Associação de uma equação 

linear de 1º grau a uma reta 

no plano cartesiano  

Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.  

EF08MA08 

Sistema de equações 

polinomiais de 1º grau: 

resolução algébrica e 

representação no plano 

cartesiano  

Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com 

duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso.  

EF08MA09 
Equação polinomial de 2º 

grau do tipo ax2 = b  

Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax2 = b.  

Operar com polinômios  

EF08MA10 
Sequências recursivas e não 

recursivas  

Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita 

indicar os números ou as figuras seguintes. 

EF08MA11 
Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os 

números seguintes.  

EF08MA12 
Variação de grandezas: 

diretamente proporcionais, 

inversamente proporcionais 

ou não proporcionais  

Identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação 

existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano. 

EF08MA13 Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas.  

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (sequência, crescente, decrescente, igualdade, equivalência, regularidade, 

incógnita, variável, expressão e equação algébrica, coeficiente numérico, parte literal, sistema de equações, desigualdade, inequação, monômio, 

polinômio, combinação/possibilidade,dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções, conceitos e significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

EF08MA14 

GEOMETRIA 

Congruência de triângulos e 

demonstrações de 

propriedades de 

quadriláteros 

Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos. 

EF08MA15 

Construções geométricas: 

ângulos de 30°,45°, 60°, 

90°, 180° 360° e polígonos 

regulares  

Calcular ângulos complementares e suplementares. 

Estabelecer relações de equivalência entre medidas de ângulos  

Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 30°,45°, 60°, 90°, 180° 360° e 

polígonos regulares.  
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EF08MA16 
Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um hexágono regular de qualquer área, a partir da 

medida do ângulo central e da utilização de esquadros e compasso. 

EF08MA17 

Mediatriz e bissetriz como 

lugares geométricos: 

construção e problemas  

Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas. 

EF08MA18 

Transformações 

geométricas: simetrias de 

translação, reflexão e 

rotação  

Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de 

instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica.  

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (espaço, forma, direção, sentido, polígono, poliedro, paralelo, perpendicular, 

adjacente, relações de congruência, proporcionalidade e semelhança, apótema plano cartesiano, quadrante, segmento de reta, reta, semirreta, 

ponto, plano, vértice, ângulo, aresta, face, perímetro, diagonal, simetria, oposto, medida, intervalo, bissetriz, mediatriz, simetrias de rotação, 

reflexão e translação, formas bidimencionais e tridimencionais, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções, conceitos 

e significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

EF08MA19 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

Área de figuras planas 

Área do círculo e 

comprimento de sua 

circunferência 

Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, 

triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos. 

EF08MA20 
Volume de cilindro reto 

 

Medidas de capacidade  

Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de 

capacidade de recipientes.  

EF08MA21 Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular. 

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (medida, intervalo, grandeza, unidades de medida (comprimento, massa, área, 

volume, capacidade, temperatura, tempo), dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções, conceitos e significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

EF08MA22 

PROBABILIDADE 

E ESTATÍSTICA 

Princípio multiplicativo da 

contagem 

 

Soma das probabilidades de 

todos os elementos de um 

espaço amostral  

Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma 

das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.  

EF08MA23 

Gráficos de barras, colunas, 

linhas ou setores e seus 

elementos constitutivos e 

adequação para 

determinado conjunto de 

dados  

Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa.  

EF08MA24 

Organização dos dados de 

uma variável contínua em 

classes  

Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo que resumam os dados de maneira adequada para a 

tomada de decisões.  
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EF08MA25 
Medidas de tendência 

central e de dispersão  

Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e 

relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude.  

EF08MA26 Pesquisas censitária ou 

amostral 

Planejamento e execução de 

pesquisa amostral 

Selecionar razões, de diferentes naturezas (física, ética ou econômica), que justificam a realização de pesquisas amostrais e não censitárias, e 

reconhecer que a seleção da amostra pode ser feita de diferentes maneiras (amostra casual simples, sistemática e estratificada). 

EF08MA27 

Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem adequada, e escrever relatório que contenha os gráficos 

apropriados para representar os conjuntos de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude e as conclusões.  

Construir e interpretar tabelas e gráficos 

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (algarismo, número (evento, acaso, chance, aleatório, estimativa, média, 

informação/dado, gráfico, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções, conceitos e significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

 

9º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

EF09MA01 

NÚMEROS 

Necessidade dos números 

reais para medir qualquer 

segmento de reta 

Números irracionais: 

reconhecimento e 

localização de alguns na 

reta numérica  

Conjuntos numéricos 

Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional 

(como as medidas de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como unidade).  

EF09MA02 

Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns 

deles na reta numérica.  

Utilizar procedimentos de cálculo para estimar números irracionais expressos na forma de radical  

Associar números a conjuntos numéricos, estabelecendo relações de pertencimento. 

EF09MA03 
Potências com expoentes 

negativos e fracionários 
Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários.  

EF09MA04 
Números reais: notação 

científica e problemas  
Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações.  

EF09MA05 

Porcentagens: problemas 

que envolvem cálculo de 

percentuais sucessivos  

Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas 

percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira.  

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (algarismo, número (natural, racional, inteiro, irracionais e reais), notação 

científica, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, dízima periódica, fração geratriz, exato, aproximado, sentença 

matemática, cálculo, termos das operações, múltiplo, divisor, razão, inverso, inteiro e parte, porcentagem, dentre outros), para comunicar-se 

matematicamente, ampliando noções, conceitos e significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

EF09MA06 
 

 

 

 

 

Funções: representações 

numérica, algébrica e 

gráfica  

Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar 

esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis.  

EF09MA07 
Razão entre grandezas de 

espécies diferentes  
Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica.  
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EF09MA08 
ÁLGEBRA 

 

 

 

 

 

 

Grandezas diretamente 

proporcionais e grandezas 

inversamente proporcionais  

Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, 

divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.  

EF09MA09 

Expressões algébricas: 

fatoração e produtos 

notáveis  

Resolução de equações 

polinomiais do 2º grau por 

meio de fatorações  

Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar 

problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau (completas e incompletas). 

Reconhecer a fórmula de Bháskara como recurso possível na resolução de equações de 2º grau 

Construir gráfico da função de 2º grau. 

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (sequência, crescente, decrescente, igualdade, equivalência, regularidade, 

incógnita, variável, expressão e equação algébrica, coeficiente numérico, parte literal, sistema de equações, desigualdade, inequação, monômio, 

função, imagem, domínio, contradomínio polinômio, combinação/possibilidade, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando 

noções, conceitos e significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

EF09MA10 

GEOMETRIA 

Demonstrações de relações 

entre os ângulos formados 

por retas paralelas 

intersectadas por uma 

transversal  

Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal.  

EF09MA11 

Relações entre arcos e 

ângulos na circunferência 

de um círculo 

Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso, 

inclusive, de softwares de geometria dinâmica.  

EF09MA12 Semelhança de triângulos  Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes.  

EF09MA13 Relações métricas no 

triângulo retângulo  

Teorema de Pitágoras: 

verificações experimentais 

e demonstração  

Retas paralelas cortadas por 

transversais: teoremas de 

proporcionalidade e 

verificações experimentais  

Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos. 

EF09MA14 
Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por 

secantes. 

EF09MA15 Polígonos regulares  
Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a construção de um polígono regular cuja medida do lado é conhecida, 

utilizando régua e compasso, como também softwares.  

EF09MA16 
Distância entre pontos no 

plano cartesiano  

Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano 

cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas 

construídas no plano 

EF09MA17 
Vistas ortogonais de figuras 

espaciais  
Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento para desenhar objetos em perspectiva. 

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (espaço, forma, direção, sentido, polígono, poliedro, paralelo, perpendicular, 

adjacente, relações de congruência, proporcionalidade e semelhança, apótema plano cartesiano, quadrante, segmento de reta, reta, semirreta, 

ponto, plano, vértice, ângulo, aresta, face, perímetro, diagonal, simetria, oposto, dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando 

noções, conceitos e significados. 
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Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

EF09MA18 

GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

Unidades de medida para 

medir distâncias muito 

grandes e muito pequenas 

Unidades de medida 

utilizadas na informática 

Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas 

solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. 

EF09MA19 
Volume de prismas e 

cilindros  

Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em 

situações cotidianas.  

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático. 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área ( medida, intervalo, bissetriz, mediatriz, simetrias de rotação, reflexão e 

translação, formas bidimensionais e tridimensionais, relação trigonométrica, grandeza, unidades de medida (comprimento, massa, área, volume, 

capacidade, temperatura, tempo), dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções, conceitos e significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 

EF09MA20 

PROBABILIDADE 

E ESTATÍSTICA 

Análise de probabilidade de 

eventos aleatórios: eventos 

dependentes e 

independentes 

Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes e calcular a probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos. 

EF09MA21 

Análise de gráficos 

divulgados pela mídia: 

elementos que podem 

induzir a erros de leitura ou 

de interpretação 

Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, os elementos que podem induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como 

escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes (fontes e datas), entre outros. 

EF09MA22 

Leitura, interpretação e 

representação de dados de 

pesquisa expressos em 

tabelas de dupla entrada, 

gráficos de colunas simples 

e agrupadas, gráficos de 

barras e de setores e 

gráficos pictóricos  

Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado 

conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central.  

Construir e interpretar tabelas e gráficos 

EF09MA23 

Planejamento e execução de 

pesquisa amostral e 

apresentação de relatório  

Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de 

medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas eletrônicas. 

 

Reconhecimento, 

ampliação e utilização de 

vocabulário matemático 

Reconhecer e utilizar o vocabulário próprio da linguagem da área (evento, acaso, chance, aleatório, estimativa, média, informação/dado, gráfico, 

dentre outros), para comunicar-se matematicamente, ampliando noções, conceitos e significados. 

 

Ampliação e construção de 

noções e conceitos 

matemáticos 

Ampliar e significar noções e conceitos matemáticos, através da interação com o outro e com o objeto do conhecimento, em situações lúdicas e 

com a utilização de materiais concretos e recursos tecnológicos. 
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