Prefeitura Municipal de Itagimirim
Segunda-feira • 12 de Setembro de 2022 • Ano XVIII • Nº 1683
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Atos Administrativos ....................................................................................................... 02 a 549

Decretos ......................................................................................................................... 550 a 551

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Luis Carlos Junior Silva de Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Rua São João, 01 - Centro Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
2 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DABAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
3 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DABAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
4 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DE ITAGIMIRIM-BA
(EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL)

ITAGIMIRIM-BA
SETEMBRO/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
5 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

Carta aos professores da rede pública

Apresentamos o Documento Curricular Referencial de Itagimirim para a Educação
Infantil e Ensino Fundamental, que foi reelaborado com aparticipação efetiva dos
professores e diversos segmentos, estruturado em uma consistente integração,
preocupada em garantir o aperfeiçoamento do Sistema de Educação Básica e, diálogo e
convergência entre as diversas propostas educacionais do nosso município, que possui
suas particularidades e identidades que são consideradas com muito respeito. O direito
de aprender e construir projetos de vida com a valorização da diversidade dos diferentes
contextos sociais é compreendido no Documento Curricular Referencial de Itagimirim
para a Educação Infantil e Ensino Fundamental como alicerce que orienta todos os
processos educacionais, com objetivo de garantir interatividade, o diálogo, a
interlocução efetiva e as experiências exitosas, caminhos que (re)significam a
existência de um currículo vivo e capaz de transformar vidas. Os desafios serão muitos,
mas as vozes de muitos foram ouvidas.

Portanto o currículo é um instrumento político que se vincula à ideologia, à estrutura
social, à cultura e ao poder. A cultura é o conteúdo da educação, sua essência e sua
defesa, e currículo é a opção realizada dentro dessa cultura. As teorias críticas nos
informam que a escola tem sido um lugar de subordinação e reprodução da cultura da
classe dominante. Porém, com a pluralidade cultural, aparece o movimento de exigência
dos grupos culturais dominados que lutam para ter suas raízes culturais reconhecidas e
representadas na cultura nacional, pois por trás das nossas diferenças, há a mesma
humanidade, lembrando que a construção foi realizada com participação dos
professores, gestores e coordenadores.
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APRESENTAÇÃO
Por meio de uma parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (UNDIME), União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, os
profissionais da educação da rede de ensino começaram o processo de reelaboração do
Documento Curricular de Itagimirim em 2020, que apresenta um contexto histórico
sobre a importância da garantia de uma educação de qualidade para os nossos alunos,
deste desejo incentivados pelo processo de formação mesmo em um momento atípico
profissionais da educação estão engajados em ressignificar o currículo local.

Diante desta reflexão Assim, apresentamos o resultado desse processo de construção
conjunta, envolvendo os municípios, equipe técnica da Secretaria

Municipal de

Educação, gestores (as), coordenadores pedagógicos professores (as), estudiosos (as) e
muitos (as) e colaboradores que têm na educação o processo por excelência para a
formação integral de crianças e adolescentes. Além de discussões com os grupos de
estudos e aprendizagens por modalidade de Ensino, que contribuíram com a sua prática
atrelada a teoria, para a reelaboração do nosso currículo. Portanto, a consolidação de
uma ação articulada e integrada para fortalecer o protagonismo dos (as) docentes, de
seus alunos e suas alunas em cada sala de aula do nosso município, mas, e a reafirmação
do compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, mais equânime e
igualitária.

Tratando o currículo como algo que é construído e reconstruído pela ação de todos os
envolvidos no processo pedagógico, “um campo de luta em torno da significação e da
identidade [..], um artefato cultural [...] uma invenção social” (SILVA, 1999, p. 131),
sua complexidade nos remete à reflexão sobre o trabalho pedagógico, porque há que se
levar em conta todos os processos que contam nessa invenção, incluindo-se as práticas
vinculadas à metodologia e à avaliação, e considerando-se estas relacionadas às formas
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de planejamento.
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I - INTRODUÇÃO
O presente documento, denominado Documento Curricular Referencial de Itagimirim, é
constituído por diretrizes e linhas de ação básicas que, asseguram o direito de aprender
dos estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – anos iniciais e finais.
Mais do que um referencial norteador dos compromissos que devem ser assumidos
pelos gestores públicos do município que o integram, significa a decisão política dos
educadores sobre a escola democrática, com qualidade social, que, compreendem,
precisa ser garantida às crianças, adolescentes, jovens e adultos.

É necessário ressaltar que o documento em pauta foi ressignificado à luz da Base
Nacional Comum Curricular- BNCC, dos Projetos Políticos Pedagógicos-PPP e do
Plano Municipal de Educação-PME que incorpora na sua estrutura itens que se propõem
a favorecer uma compreensão mais precisa do que é pretendido; e na definição de
conteúdo acrescenta aqueles que aprofundam a nossa territorialidade, visando promover
o conhecimento de aspectos importantes para a cultura e a história local, valorizando
esses conteúdos como instrumentos de sensibilização do educando para o maior respeito
com a nossa comunidade.

Lembrando que o PME possui objetivos que ajudarão a construir uma educação com
mais qualidade. Esses objetivos devem ser muito bem observados. Abaixo estão
descritos os principais objetivos desse Plano Municipal da Educação:
• Assegurar os padrões de qualidade do ensino e adequada utilização dos recursos
públicos destinados à educação;
•Desenvolver uma cultura de planejamento da educação;
•Conhecer e avaliar as ações educacionais do Município;

•Respeitar as características locais na elaboração das propostas apresentadas no plano;
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
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• Fortalecer a participação da gestão democrática e inclusiva;
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•Articular as políticas educacionais;
Lembrando que tanto a BNCC, o Documento Curricular Referencial da Bahia – DCRB,
norteou nossos estudos para aproximação da teoria e prática para garantir aos estudantes
o direito de aprender um conjunto fundamental de conhecimentos e habilidades comuns
em qual quer parte deste país. Espera-se, reduzir as desigualdades educacionais
nivelando e, principalmente, elevando a qualidade do ensino.

Propõe que, para este novo cenário mundial, sejam formadas pessoas que, mais do que
acúmulo de informações, desenvolvam competências e habilidades que as tornem
criativas, analítico-críticas, participativas, abertas ao novo, colaborativas, resilientes,
produtivas, que saibam comunicar-se, lidar com as informações cada vez mais
disponíveis, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas
digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, tomar decisões, ser proativo,
buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades.
É, portanto, a BNCC, uma política educacional articulada e integrada, cujos grandes
protagonistas das transformações dela decorrentes são as instituições escolares, as redes
de ensino e, em especial, os professores, que precisam ressignificar sua prática para
garantir uma educação de qualidade, para este propósito faz necessário defender uma
educação com equidade social que é um direito a ser assegurado a todos. Cumpre
garantir oportunidades iguais para todos, como forma de fazer acontecer a justiça social.
Diante do exposto, fica claro que o conteúdo deste documento abre caminhos para que
os profissionais da educação, notadamente o professor, com sua competência,
criatividade e compromisso, encontre nele uma bússola para o planejamento e execução
de práticas docentes mais dinâmicas, interessantes e facilitadoras da aprendizagem do
aluno.

escola, que toma forma e corpo na prática pedagógica. O currículo formal é
transformado e reorganizado para adequar-se à realidade da escola, articulando as
opções dos professores e as necessidades dos alunos ao tempo das disciplinas no quadro
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Ressaltamos que este documento está garantindo um currículo real, desenvolvido na
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curricular à divisão do tempo diário em aulas, aos materiais e recursos disponíveis, às
formas de controle e acompanhamento dos alunos, aos valores preservados e vividos no
cotidiano escolar enfim a todo um modo de vida na escola. Essa reorganização dos
saberes a serem ensinados é também fruto de negociações, opções, decisões que
envolvem os educadores e viabilizam a proposta pedagógica nas condições reais da
escola, está estruturado em etapas.
Parte I – Contexto Histórico, Marcos Legais e Princípios

Nesta primeira parte, é feita de forma sintética, uma contextualização do município de
Itagimirim, abordando alguns desafios a serem enfrentados com vistas ao seu
desenvolvimento, como aspectos de sua demografia, biomas, economia, cultura, a
distribuição pessoal da renda e analisada a importância do conhecimento nas sociedades
modernas. É apresentado um pouco da história, destacados os principais marcos legais
que norteiam a BNCC, e ainda, estabelecidos princípios norteadores da ação
educacional a ser desenvolvida.
Parte II – Pressupostos Teóricos, Epistemológicos e Políticos

Esta segunda parte contém uma fundamentação pedagógica onde dá destaque ao
compromisso da BNCC com a educação integral. Conceitua o que são competências,
habilidades e operações cognitivas. Aborda concepções pedagógicas que devem nortear
o desenvolvimento curricular, como: que seres humanos devem ser formados; tipo de
sociedade a ser construída; qual educação deve ser desenvolvida; como são concebidos
o currículo, o conhecimento, a criança, as infâncias, as adolescências; a escola, a sala de
aula, o professor(a), o aluno(a), o ensino, a aprendizagem, as competências
socioemocionais, as competências gerais a serem trabalhadas, a avaliação da
aprendizagem, dentre outros. Também trata da articulação curricular entre as etapas da
educação infantil e do ensino fundamental e apresenta, sucintamente, as modalidades de
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ensino a serem desenvolvidas.
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Parte III – Temas Integradores no currículo municipal

Integram esta parte diversos temas integradores, como:
Educação em Direitos Humanos;
Educação para a diversidade;
Educação para as relações de gênero e sexualidade;
Educação para as relações Étnico –raciais;
Educação para o trânsito;
Saúde na Escola;
Educação Ambiental;
Educação Financeira para o consumo;
Cultura Digital;
Educação Fiscal;
Parte IV – Etapas de Ensino

Nesta parte, aborda inicialmente a Educação Infantil visto ser a primeira etapa da
Educação Básica. Destaca que a organização curricular desta etapa, salienta os direitos
das crianças em termos de aprendizagens e desenvolvimento, definindo objetivos que
concretizam possibilidades de ação das crianças em uma organização curricular por
campos de experiência. Neste sentido, acolhe as experiências das crianças e as articula
ao repertório cultural que compõem as práticas sociais, favorecendo que sejam
observadas as formas como as crianças interagem e constroem significados sobre si
mesmo e sobre o mundo em que vivem.
Acrescenta que os eixos que norteiam as propostas pedagógicas da Educação Infantil –
as interações e a brincadeira – mencionados nas Orientações Curriculares para a
Educação Infantil continuam sendo reconhecidos como meios que favorecem a
aprendizagem e desenvolvimento das crianças e bebês. Completa a programação da

faixa de idade, os direitos de aprendizagem, os campos de experiência, os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento, a organização e integração das experiências.
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Educação Infantil, detalhando a proposta de ação em uma planilha que especifica por
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A seguir, vem o Ensino Fundamental I e II com detalhamento que acompanha a
estruturação da BNCC: Áreas do Conhecimento, Competências Específicas da Área,
Componentes Curriculares da Área, Competências Específicas do Componente. Na
abordagem de cada Área, o documento traz, inicialmente, um texto introdutório que
apresenta a Área e os Componentes Curriculares da Área. Em seguida, detalha o
organizador curricular contendo, para cada ano/anos da etapa, as seguintes
especificações: Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento, Objetos Específicos,
Habilidades, Competências Específicas do Componente, Relação entre componentes,
Relação dentro do mesmo componente e relação com essas Competências Específicas.
Alguns Componentes Curriculares diversificam essa organização, como é o caso de
Língua Portuguesa, que em vez de unidade temática apresenta as Práticas de Linguagem
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e os diversos campos de atuação em que estas acontecem.
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TERRITORIALIDADE NA SINGULAR E PLURAL ITAGIMIRIM:
ELEMENTOS IDENTITÀRIOS PARA A POLÍTICA CURRICULAR

O município de Itagimirim localiza-se no extremo sul da Bahia e faz fronteira com as
cidades de Eunápolis, Itapebi, Itarantim e com o Estado de Minas Gerais através da
cidade do Salto da Divisa. Possui uma área total de 876,799 o município fica às
margens da BR 101, distante 606 Km da capital, Salvador. O clima da região é úmido e
seco a subúmido. A temperatura média anual é de 23,2°C, sendo a máxima de 28,7°C e
a mínima 19,4°C. O período chuvoso é de novembro a janeiro. A região onde fica
localizado o município possui médio risco de seca e está inserida no polígono das secas
em zero percentual. O solo possibilita aptidão regular e restrita para lavoura. A grande
fonte de renda do município concentrava-se na pecuária com a criação de gado de corte
e/ou leiteiro. Atualmente a pecuária perdeu o lugar de destaque cedendo espaço para a
plantação de eucalipto.

A área ocupacional do município começou a ser habitada na primeira metade do século
XX com a chegada de madeireiros para região que vieram em busca da madeira de lei
até então existente no município. Esses madeireiros precisavam de local para o descanso
após as derrubadas das árvores, como não havia nenhuma hospedagem acabaram por
fazer os primeiros alojamentos que, mais tarde, foram sendo transformadas em casas
dando início, desta forma, ao processo de povoamento do local.O nome Itagimirim vem
do tupi ITA-, que significa “pedra” e –MIRIM, que significa “pequena”. Logo o
significado do nome Itagimirim na língua Tupi Guarani é “Pedra Pequena”. Talvez não
tenha sido a melhor escolha em se tratando da geografia do município. O Município não
fica em cima ou ao redor de uma pedra. Na realidade, está localizado numa região
baixa, com relevo ondulado e cercado por montes.

Itagimirim possui poucas festas, poucos eventos considerados como culturais. Durante o

no dia 23 de abril, comemoramos com desfile sobre a nossa cultura realiza pela
secretaria de educação.O segundo evento mais tradicional é a festa do Padroeiro do
município: São João Batista, comemorado no dia 24 de junho. Durante a festa é
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ano, os eventos mais esperados pela população são: Aniversário da Cidade, que ocorre

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
19 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
realizado o novenário em honra ao padroeiro. Após a celebração religiosa, ocorre a
quermesse onde a prefeitura patrocina alguns artistas para animar os fiéis e os
visitantes.O terceiro evento é o desfile de 07 de setembro, realizado pelas escolas em
homenagem à Independência do Brasil. O desfile ocorre com a caminhada de alunos e
professores, acompanhados por diversos moradores pelas principais ruas da cidade.
Todo ano é escolhido um tema e as escolas preparam as alegorias que irão desfilar pela
cidade.As montarias e cavalgadas estão começando a se firmar no calendário cultural da
cidade. É necessário que essas festas ocorram mais vezes para serem consideradas como
tradicionais. No mês de dezembro ocorre também a festa dos “Filhos Ausentes”. Como
tudo que é tradição, as festas do município recebem essa característicatradicional devido
a sua ocorrência constante e aceitação da população. Algumas festas começam meio por
brincadeiras ou, por um grupo de pessoas que desejam comemorar algo, outras já são
tradicionais no Brasil e são inseridas no calendário de festas regionais.

Modalidade Cultural

Festas

Grupos Artísticos
Comidas Típicas

Descrição
Micareta (abril)
Comemoração do aniversário da cidade
Festa do Padroeiro (junho)
Cavalgada e Montarias (Sem data fixa)
07 de Setembro (Setembro)
Dezembro a festa dos filhos ausentes (sem data fixa)
Capoeira – Grupo de Capoeira Raça
Grupo de Capoeira Sul da Bahia
Feijão tropeiro, buchada, acarajé, arroz, feijoada, pamonha,
canjica, mungunzá .

Cada evento cultural é a representação da vida de uma comunidade. Alguns costumes,
algumas atividades podem não parecer originais, mas é o que a comunidade escolheu
para ser representada e para cultivada como cultura do seu povo. Assim, as perspectivas
que foram construídas sobre currículo, considerando-se os desafios educacionais,

necessária vinculação com o trato das diferenças culturais nas instituições. Nessa
vinculação, o currículo deve ser desenvolvido a partir de uma concepção que contemple
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sociais, políticos, econômicos e culturais existentes no município, nos remetem a uma
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tudo que ocorre na escola, se caracterizando pela consideração das diferentes produções
culturais e garantindo a construção/reconstrução de saberes, significados e conceitos.

Nesse sentido, o currículo se apresenta como algo dinâmico e processual, elaborado a
partir das relações constituídas entre todos os sujeitos que fazem parte do contexto
escolar. É um fazer/aprender coletivo a partir de toda a rede social. O currículo é
configurado, então, numa constante tensão entre o concebido e o vivido, entre o
prescrito e o real, demonstrando que não há um currículo genuinamente prescrito, sem
interferências do vivido e vice-versa. Nessa perspectiva, algumas pontuações se
apresentam no contexto do trabalho pedagógico, demonstrando que o currículo que
dissocia-se da ideia exclusiva de prescrição, superando a imposição dos órgãos de
ensino sem participação das escolas que constitui-se na rede de saberes e fazeres
cotidianos tecidos nas diferenças culturais e expressão de posicionamento político e de
valores humanos;

Currículo é, pois, uma produção cultural, e, nesse sentido, em sua construção há que se
pontuar alguns desafios em nível global, e esses desafios estão postos num momento em
que as possibilidades de conhecimento se ampliam numa sociedade com transformações
intensas nos processos de informação e de tecnologia.
Nesse contexto, “importa pensar o currículo escolar a partir dos processos e produtos
em circulação nas práticas discursivas engendradas no trato da questão da diferença da
prática escolar curricular” (CARVALHO, apud FERRAÇO, 2005, p. 96).
Assim, o movimento no interior da escola, no que diz respeito à organização do trabalho
na seleção de conteúdos, na organização socioespacial, no trato com o material didático
e em todas as situações e vivências que se apresentam no cotidiano escolar, não podem
desconsiderar todas as transformações e demandas colocadas para a sociedade neste
momento, continuando a produzir uma prática que legitima apenas um discurso, que é o
da racionalidade moderna. Pelo contrário, deve suscitar uma variada gama de
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possibilidades no sentido de considerar a diferença cultural na organização do trabalho
das instituições.
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Dessa forma, situar a escola nesse contexto é utilizar todo o universo escolar, trazendo
para a sala de aula experiências, recursos da comunidade e todo material que a escola
possuir, uma vez que a criança já vem para a escola com uma gama de conhecimentos,
que constituem a sua cultura. Cabe, então, à escola, estabelecer um diálogo intercultural,
no sentido de promover uma educação que acolha a multiplicidade de saberes, valores e
fazeres de seus alunos, que construa novas práticas educativas capazes de efetivar uma
aprendizagem contextualizada e significativa.

Pensar em educação requer um olhar profundo sobre a nossa territorialidade, para isso
faz necessário conhecer os conceitos de diferença cultural e de interculturalidade nos
apontam para o fato de que não se trata apenas do reconhecimento e da aceitação da
diversidade cultural, nem muito menos de representar a voz dos diferentes, dos
silenciados e dos excluídos, mas observar as categorias de contradição e de conflito
presentes nesse cenário
[...] Não para ver um mundo de um só lugar da
contradição, mas para compreender sua estrutura
atual e sua dinâmica possível. Neste sentido, as
utopias de mudança e justiça podem articular-se
[...] como estímulo para indagar sob quais
condições (reais) o real pode deixar de ser
repetição da desigualdade e da discriminação, para
converter-se em cenário de reconhecimento dos
outros [...] Trata-se, antes, de colocar-se nas
interseções, nos lugares em que os sujeitos podem
falar e atuar, transformar-se e ser transformados.
Converter os condicionamentos em oportunidades
para exercer a cidadania (CANCLINI, 2007, p.
207-208).

Com isso, evidencia-se a necessidade de reconhecimento das diferentes matrizes
culturais, locais e regionais da realidade sócio-histórica, cultural e econômica dos
educandos, o que pode enriquecer o trabalho pedagógico, com implicações na seleção
de conteúdos e na elaboração de materiais didáticos de acordo com a realidade em que a

das disciplinas, reafirmando as matrizes culturais desse lugar e sua história.

A compreensão da construção do currículo como um campo de possibilidades, com
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dinâmicas de configurações que perpassam a relação com a diferença cultural, pode
contribuir na legitimação do conjunto do conhecimentos que são necessários ao trabalho
escolar, referenciados na comunidade em que estamos inseridos.Assim a partir das
diferenças culturais, que a educação pode ser intercultural, porque não se trata de aceitar
ou de conviver com o outro que é diferente, ou de tratar o diferente como exótico ou
como um estereótipo, ou então como alguém que foi privado de algo que eu tenho que
completar, preencher.

A postura de aceitação do outro, de integração do outro na cultura que hospeda, são
perspectivas próprias ao multiculturalismo acrítico, que se esgota na visibilidade e na
tolerância da diferença (CARVALHO, 2005, p. 103).

A questão da diferença cultural vai, então, além do respeito ou da tolerância. O prefixo
inter é para nos dar a idéia do movimento, do transitório, do mutável, da mediação, da
negociação. Mas, para que seja possível a prática de uma educação que tem o caráter de
inter, precisamos estar prontos para a instabilidade, para a desestabilização de muitas de
nossas crenças. A intereducação, a educação intercultural, por ter um pé numa cultura e
o outro numa cultura diferente, pode provocar o conflito, porque, nem sempre, o diálogo
intercultural se dá sem confronto, sem negociação.

Mas é justamente nesse ponto que reside sua potência, porque é sempre gerador de
posições diferentes, de conhecimentos diferentes, de fazeres diferentes, ou seja,
professor e crianças, adolescentes e jovens se fazem e se constituem nesse diálogo. Esse
é o significado da hibridação, ou seja, o saber e o fazer que nascem desse diálogo nunca
correspondem ao posicionamento do primeiro ou do segundo que fala, é sempre um
terceiro elemento que surge – híbrido, negociado e negociável sempre. Isso equivale a
dizer que a educação intercultural é conflituosa, processual, histórica, interminável, o
princípio é sempre, invariavelmente, eterno.

inter-relação entre o currículo vivido e o currículo prescrito, possibilitando a eliminação
da idéia de currículo apenas como um documento, colocando-o como uma rede de
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O trato da diferença cultural evidencia, assim, a necessidade de a escola refletir sobre a
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saberes/ fazeres dos sujeitos envolvidos no trabalho da escola. Trabalhar unindo
currículos programados e conteúdos vivenciados e experimentados pelos educandos no
ambiente escolar e fora dele é uma forma de utilizar o espaço pedagógico como espaço
social e, o currículo como artefato cultural.

É, ainda, qualificar o currículo por meio da prática e da percepção das experiências e
necessidades de ressignificação, das culturas praticadas na escola. Isso se constitui em
uma atitude de pensar estrategicamente o currículo, partindo de um princípio
democrático, legitimando as diferenças existentes em nosso município.

Para tanto, podemos eleger uma série de procedimentos teórico-metodológicos
necessários para organizar o trabalho da escola a partir das diferenças culturais, é
preciso

criar um ambiente agradável, respeitoso e acolhedor dessas diferenças,

rompendo com preconceitos, atitudes cristalizadas e currículos fechados, superando
assim o conhecimento único e absoluto, por meio da valorização dos diferentes saberes
e fazeres, assumindo-o como uma forma de produção cultural, no sentido de tomar a
cultura e o conhecimento como formas de produção e manifestação da vida, e a
implicação disso para as unidades de ensino é que, enquanto instituição, ela deve estar
aberta às diferentes formas de produção cultural.

Cada escola colabora na realização do currículo, sugerindo cortes, simplificações e
ritmo de desenvolvimento aos conteúdos e, ao mesmo tempo, introduzindo
aprendizagens implícitas, que tanto podem favorecer quanto impedir a realização das
intenções educativas declaradas pelos educadores. Essa parcela implícita, o currículo
oculto, vem sendo insistentemente apontada nos estudos críticos do currículo como de
enorme importância na formação dos educandos, o que torna indispensável
compreendê-la, explicitá-la, buscando tornar a prática mais coerente com as intenções
educativas. Concordando com Santos e Moreira (1995, p.50), acreditamos que na escola
aprende se mais do que conteúdos sobre o mundo material e social: "adquirem-se

comportamentos sociais do sujeito e estruturam sua personalidade".
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Para tanto, é preciso não omitir problemas e contrastes sociais, para poder explicar o
presente em sua complexidade e refletir sobre alternativas de transformação social.
Citando Santos e Moreira (1995, p.63). essa seleção deve " fortalecer o poder e a
autonomia de grupos submetidos a qualquer forma de exploração opressão e
discriminação. Um currículo antimarginalização não apenas contém tópicos ou lições
sobre os problemas de grupos oprimidos, mas privilegia, em todo o seu conteúdo e sua
forma, essas questões".

A escolha de conteúdos exige, portanto, indagar se os saberes selecionados não
escondem conflitos e problemas sociais, se permitem fazer circular na escola discursos e
vozes de diferentes grupos e atores sociais, começando pelos dos próprios alunos. Essa
escolha, na verdade, não se reduz ao planejamento do início de ano, mas constitui uma
contínua reflexão sobre a seleção e seus desdobramentos, ao longo de todo o ano letivo.

Elaborar o currículo é ainda, preparar sua divulgação organizando os saberes escolhidos
de modo a serem desenvolvidos na situação escolar; é planejar situações de ensino e
aprendizagem, cuidando da articulação entre conteúdo e forma, com vistas à
apropriação do conhecimento pelos alunos. É preciso, pois, ter toda a atenção para não
correr riscos como o de buscar uma forma ideal, ou uma metodologia genérica de
ensino, como se fosse possível ter uma fórmula para resolver toda a complexidade da
aprendizagem escolar.

O modelo de ensino baseado apenas na transmissão coletiva consegue dosar o
conhecimento em porções que cabem no tempo descontínuo de aulas - são explicadas,
resumidas, memorizadas com apoio dos livros didáticos, que organizam os conteúdos
em lições e exercícios de fixação mas tal modelo não parece favorecer a aprendizagem
real dos alunos. Para que sejam apropriados, conteúdos específicos pedem formas
específicas de organização e apresentação, ou seja, de ensino; e pessoas diferentes

Assim, dentro dos limites da organização escolar, é preciso buscar maneiras de ensinar
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compatíveis com a metodologia específica das diferentes áreas do currículo e que
respeitem as características do processo humano de conhecimento e de aprendizagem.A
escola trabalha com o conhecimento: isso significa reconhecer a como local de ingresso
dos estudantes numa modalidade especial desse processo humano que não começa na
escola e se prolonga pela vida afora. O processo de conhecimento, mesmo em sua
modalidade escolar, implica um movimento de relações recíprocas entre o sujeito
conhecedor e o universo a ser conhecido.

A escolarização deve portanto possibilitar que os alunos adquiram chaves conceituais
de compreensão de seu mundo e de seu tempo, permitindo também que tomem
consciência das operações mobilizadas durante a aprendizagem, para que prossigam
com autonomia nesse processo de conhecimento. Assim, diante do recorte organizado
de saberes que constituem o currículo, não se pode pensar em simplesmente entregar
informações prontas a sujeitos que as recebam e assimilem. É na relação dos estudantes
com o conhecimento produzido que este será transformado em ferramenta de
compreensão do real, em parte indissociável do conhecimento-processo, ou seja, da
ação humana do buscar significados, elucidar o real, constituindo o objeto e se
constituindo como sujeito.

Essa abordagem sobre os saberes são

consideradas como processo e produto, é

detalhada e aprofundada por Leite (1995), que discute concepções de conhecimento e o
processo complexo de sua produção, em que intervêm a determinação histórica
imediata, mas também a concepção de mundo que perpassa as ações humanas, e
relações sociais específicas; o conhecimento-produto não surge como algo dado,
acabado e neutro, mas carrega, mesmo como resultado pronto, as marcas do processo
inacabado, provisória e histórico de sua construção.

Assim o conhecimento é então compreendido como construção social, segundo os
principais autores da Sociologia do Currículo. Santos e Moreira (1995, p.51) comentam

determinadas relações sociais (por exemplo, de classe, raça e gênero) em determinados
momentos". Essa construção, portanto, ocorre pela interação social e depende do
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contexto social e cultural, de um referencial comum; sujeitos interagem entre si e com
linguagens e saberes, trazendo para a relação sua cultura e seus significados.

As mudanças culturais chegam às escolas através dos currículos, e permite um processo
e produto do conhecimento estão presentes na construção do conhecimento escolar.
Assim, vai se tornando claro que selecionar conteúdos não é apenas fazer uma lista de
conhecimentos que se transmitem num modelo escolhido a priori, mas que o currículo
emerge das condições reais em que se dá o trabalho com o conhecimento. É nesse
sentido que entendemos a afirmação de Gimeno Sacristán (1996, p.37), em seu estudo
sobre escolarização e cultura: As mudanças culturais chegam às escolas através dos
currículos, mas apenas na medida em que se plasmam em práticas concretas".

Portanto articular o ensino e a aprendizagem implica articular conteúdo e forma,
tornando cada vez mais o ensino favorável à ocorrência da aprendizagem. Isso exige
riqueza de situações, experiências e recursos, para favorecer o processo múltiplo,
complexo e relacional de conhecer e incorporar dados novos ao repertório de
significados, utilizando-os na compreensão orgânica dos fenômenos, no entendimento
da prática social.
MARCOS TEÓRICOS, CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS

No campo da educação, um conjunto de diplomas legais estabelece normas e
mecanismos voltados para a execução de políticas públicas comprometidas com a
educação de qualidade a ser ofertada à população brasileira. Toda essa legislação tem
como escopo a transformação da realidade ética, social e econômica do país, tendo
como estratégia básica uma política educacional que, contando com a firme decisão
política das diversas instâncias do governo e da sociedade, contribua para a construção

A BNCC está, portanto, norteada por diretrizes constantes de documentos da maior
importância para o país, como é o caso da Constituição Federal de 1988, lei magna da
nação brasileira. Nesta lei acima mencionada, a Constituição Federal, merecem
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destaque:
o Artigo 205, que determina:
A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.” (grifo adicionado);

O Artigo 210, que estabelece a necessidade de que sejam “fixados conteúdos mínimos
para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito
aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”.

Regulamentando estas normas constitucionais citadas, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB), no Inciso IV, do Artigo 9º, preconiza que cabe à União:
“estabelecer, em colaboração com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios competências e
diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os
currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a
assegurar formação básica comum.”

Com este artigo, a LDB explicita dois conceitos decisivos para a ação curricular no
Brasil, os quais constituem conceitos fundantes da BNCC. O primeiro diz respeito ao
que é comum e o que é diverso, na elaboração e no desenvolvimento do currículo.
Deixa claro que as competências e as diretrizes são comuns e que os currículos são
diversos, para atendimento das especificidades de cada ente abrangido. O segundose
refere ao foco do currículo, preceituando que os conteúdos curriculares estão a serviço
do desenvolvimento de competências. A mesma LDB complementa os conceitos acima

“Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental
e do ensino médio devem ter uma base nacional comum, a
ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada,
exigida pelas características regionais e locais da sociedade,
da cultura, da economia e dos educandos.”
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Com esta diretriz estabelece a concepção de currículo contextualizado nasrealidades
local, social, escolar e até do próprio aluno, o que é aprofundado nas Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) definidas pelo Conselho Nacional deEducação (CNE) na
década de 1990, e na sua revisão efetivada nos anos 2000.Assim é que, em 2010,
quando o CNE promulgou novas DCN, ampliou eorganizou o conceito de
contextualização, adicionando “a inclusão, a valorização dasdiferenças e o atendimento
à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando erespeitando as várias manifestações
de cada comunidade”, conforme destaca o
Em 2017, com a alteração da LDB por meio da Lei Nº 1 3.415/2017, passa-se autilizar
as duas referências como finalidade da educação. É o que se verifica no capute incisos
do Artigo 35-A da mencionada lei.
Ainda na LDBEN, no artigo 3º, delineiam-se os princípios basilares
para o ensino:
“[...] I – igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e
o saber;
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos ofiiais;
MARCOS LEGAIS QUE EMBASAM O CURRÍCULO REFERENCIAL PARA O

VII – valorização do profisional da educação escolar;
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta
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Lei e da legislação dos sistemas de ensino;
IX – garantia de padrão de qualidade;
X – valorização da experiência extraescolar;
XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
XII – consideração com a diversidade étnico-racial;
XIII – garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.”
(BRASIL,1996).
A Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional
de Educação (PNE), no artigo 2º, apresenta como diretrizes:
“[...] I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar;
III – superação das desigualdades educacionais, com ênfase
na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV – melhoria da qualidade da educação;
V – formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase
nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI – promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII – promoção humanística, científia, cultural e tecnológica do País;

proporção do Produto Interno Bruto
- PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade
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e equidade;
IX – valorização dos(as) profisionais da educação;
X – promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à
diversidade e à sustentabilidade socioambiental” (BRASIL, 2014).
Ainda de acordo com a LDBEN, artigo 27, os conteúdos curriculares
da Educação Básica observarão as seguintes diretrizes:
“I – a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos
direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e
à ordem democrática;
II – consideração das condições de escolaridade dos alunos
em cada estabelecimento;
III – orientação para o trabalho;
IV – promoção do desporto educacional e apoio às práticas
desportivas não formais” (BRASIL, 1996).
MODALIDADES

NORMATIVOS
DECRETO PRESIDENCIAL Nº

FINALIDADES
Ratifica a convenção sobre os direitos das pessoas
com deficiência/ONU.

6.949/2009
RESOLUÇÃO Nº 04/2009 CNE/CEB

Institui as Diretrizes operacionais para o
Atendimento
Educacional Especializado (AEE) na Educação
Básica.
Estabelece normas para a Educação Especial na
Perspectiva
da Educação Inclusiva para todas as etapas e
Modalidades
da Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino
da Bahia.
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NOTA TÉCNICA SEESP/GAB/Nº

Dispõe sobre orientações para a institucionalização
da

11/2010
oferta do Atendimento Educacional Especializado
(AEE) em
Salas de Recursos Multifuncionais (SRM)
implantadas nas
Educação
Inclusiva

escolas regulares.
DECRETO PRESIDENCIAL Nº

Dispõe sobre Educação Especial e Atendimento
Educacional

7.611/2011
Especializado e dá outras providências. Revoga o
Decreto nº
6.571/2008.
Dispõe sobre a classe especial nas escolas regulares e
escolas
especiais e fortalecimento das instituições
especializadas.
LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO
Nº

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência

13.146/2015

(Estatuto da Pessoa com Deficiência)

DOCUMENTO ORIENTADOR/2017

iretrizes da Educação Inclusiva no Estado da Bahia.

RESOLUÇÃO Nº 3 CNE/CEB

Institui Diretrizes Operacionais para a Educação de
Jovens e

Institui Diretrizes Operacionais para a
Educação de Jovens e
Adultos nos aspectos relativos à
duração dos cursos e idad
Educação

Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e
idade
mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade
mínima e
certificação nos exames de EJA e Educação de
Jovens e

de Jovens e
Adultos

Adultos desenvolvida por meio da Educação a
Distância
RESOLUÇÃO Nº 239/2011 CEE

Dispõe sobre a oferta de Educação de Jovens e
Adultos no
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RESOLUÇÃO Nº 2/2008 CNE/CEE

Institui as Diretrizes Operacionais para a Educação
Básica
nas Escolas do Campo, um conjunto de princípios e
procedimentos para serem observados nos projetos
das
instituições que integram os diversos sistemas de
ensino.

RESOLUÇÃO Nº 13/2012 CNE/CEB

Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação
Escolar Indígena na Educação Básica.

LEI NACIONAL Nº 11.645/2008

Educação

Inclui no currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade
da temática História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena.

Escolar
Indígena

RESOLUÇÃO Nº 8/2012 CNE/CEB

Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação
Escolar Quilombola.

RESOLUÇÃO Nº 68/2013 CEE

Educação
Escolar
Quilombola

Estabelece normas complementares para implantação
e
funcionamento das Diretrizes Curriculares Nacionais
para
a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica,
no
Sistema Estadual de Ensino da Bahia.

O Documento Curricular Referencial de Itagimirim para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental contempla e articula os conhecimentos científios às temáticas da

global, em uma perspectiva de promover o desenvolvimento de cidadãos autônomos,
responsáveis, engajados e imbuídos na formação de uma sociedade mais justa,
sustentável, equânime, igualitária, inclusiva e laica, alicerçado pelo DCRB. A seguir são
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apresentados os Temas Integradores que precisarão ser considerados de forma
transversal nos currículos escolares da Educação Básica, em todas as etapas e
modalidades do ensino.

TEMAS

TEMAS
INTEGRADORES

NORMATIVOS

FINALIDADES
Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art.

LEI FEDERAL N°

226 da Constituição Federal, da Convenção sobre

11.340/ 2006

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra
a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
altera

Educação para
as Relações

o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei
de

de Gênero e

Execução Penal e dá outras providências

Sexualidade

LEI FEDERAL Nº

Estabelece o aumento da pena do feminicídio.

2.848/40, § 7º
AO ART. 121 DO
CÓDIGO PENAL
Educação
para a

RESOLUÇÃO Nº

Dispõe sobre a inclusão do nome social dos/das

Diversidade

120/2013 CEE

estudantes travestis , transexuais e outros no
tratamento nos registros escolares e acadêmicos
nas Instituições de Ensino que integram o Sistema
de
Ensino do Estado da Bahia e dá outras providências.

PLANO
NACIONAL

Objetiva o fortalecimento e a institucionalização da

AS MULHERES
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(2013-2015)
LEI NO 10.639, DE

Inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a

9 DE JANEIRO DE

obrigatoriedade da temática História e Cultura
AfroBrasileira e dá outras providências.

2003
Educação

RESOLUÇÃO Nº

Das Relações

1/2004 CNE/CEB

Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino

Étnico-raciais

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

TEMAS

NORMATIVOS
PLANO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO

FINALIDADES
Difunde a cultura de Direitos
Humanos no país.

EM DIREITOS HUMANOS/2007
DECRETO GOVERNAMENTAL Nº

Aprova o Plano Estadual de Direitos
Humanos da Bahia

12.019/2010
(PEDH) e dá outras providências.

Eduacação em Direitos Humanos

PLANO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO

Expressa o compromisso do
Governo do Estado da Bahia

EM DIREITOS HUMANOS/2009

com a promoção da cidadania e dos
Direitos Humanos.

PARECER CEE/CEB Nº 8/2012

Estabelece Diretrizes Nacionais para
a Educação em Direitos
Humanos

LEI FEDERAL Nº 9.795/1999

Institui a Política Nacional de
Educação Ambiental e dá
outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 2/2012 CNE/CP

Estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a
Educação Ambiental.
Dispõe sobre a Educação Ambiental
no Sistema Estadual de
Ensino da Bahia.

LEI ESTADUAL Nº 12.056/2011

Institui a Política de Educação
Ambiental do Estado da Bahia
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e dá outras providências.
Educação ambiental

DECRETO Nº 19.083 DE 06 DE

Regulamenta a Lei nº 12.056, de 07
de janeiro de 2011, que

JUNHO DE 2019
institui a Política de Educação
Ambiental do Estado da Bahia
e dá outras providências.
PORTARIA Nº 2728/2016

Institui a Promoção da Saúde e
Prevenção de Doenças e

Saúde na escola
Agravos no contexto escolar, com
ênfase no combate ao
mosquito Aedes aegypti.
PORTARIA CONJUNTA
SESAB/SEC

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
apresentação da

Nº 01/2018

carteira/cartão de vacinação em
creches e escolas, em todo
o território do Estado da Bahia

PORTARIA INTERMINISTERIAL
Nº

Implementa o Programa Nacional de
Educação Fiscal

413/2002 MF/MEC
Educação Fiscal
DECRETO ESTADUAL Nº

Institui a Educação Fiscal na Bahia

15.737/2014
Educação para o Trânsito

LEI FEDERAL Nº15.737/2014

Institui o Código de Trânsito
Brasileiro

“Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos
deaprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional
deEducação, nas seguintes áreas do conhecimento:
I – linguagens e suas tecnologias;
II – matemática e suas tecnologias;
III – ciências da natureza e suas tecnologias;

Por fim, com referência às presentes diretrizes que tratam da BNCC para oestado do
Ceará, cumpre destacar o Plano Estadual de Educação (PEE) que guardaconformidade
com o PNE e, no tocante à Meta 7, assim se expressa a qualidade da educação básica
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em todas as etapas emodalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de
modo a melhoraras médias no IDEB, garantindo a execução das metas estabelecidaspelo
Plano Nacional de Educação.

MODALIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB nº 9.394/96) dita as
modalidades de ensino e considera as características de cada povo e comunidade,
demarcando identidade, cultura e fortalecimento destas. As modalidades contempladas
na Educação Básica do estado da Bahia devem ser citadas no documento, mesmo que o
município não contemple, são elas:
• Educação Escolar Indígena, com uma proposta de educação específia, intercultural,
feita com e para indígenas, nos espaços onde localizam as diferentes etnias.
• Educação Especial na perspectiva inclusiva que visa o atendimento educacional
especializado a pessoas com defiiência.
• Educação do Campo, visando a produção e valorização da vida, do conhecimento e da
cultura do campo, valorizando os aprendizados dentro e fora dos espaços escolares.
• Educação Escolar Quilombola, com foco na valorização das questões étnico-raciais e
identitárias a partir da valorização da identidade afrodescendente.
• Educação de Jovens e Adultos, com um olhar para o estudante que trabalha,
considerando saberes prévios e tempos de aprendizagem dos sujeitos atendidos.

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

A Educação Escolar Indígena é assegurada na Constituição Federal Brasileira de 1988,
que, no § 2º do Art. 210, determina: “O ensino fundamental regular será ministrado em
língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.” A LDB (Lei 9.394/96),
também garante às comunidades indígenas o direito à educação diferenciada, específica

Nacionais para esta modalidade de educação. Outros documentos dessa área que
merecem destaque são a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho
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(OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada no Brasil por meio do Decreto nº
5.051/2004; a Declaração Universal dos 87 Direitos Humanos, de 1948, da Organização
das Nações Unidas (ONU) e a Declaração das Nações Unidas, de 2007, sobre os direitos
dos povos indígenas.

A Educação Escolar Indígena ocorre em unidades educacionais localizadas em terras
indígenas, as quais têm uma realidade singular, requerendo pedagogia própria em
respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou comunidade, além de
formação específica para o seu quadro docente. Na estruturação e funcionamento dessas
escolas, há o reconhecimento de normas e ordenamento jurídico próprios. Essas
instituições escolares garantem aos índios, suas comunidades e povos a recuperação de
suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de
suas línguas e ciências, bem como o acesso às informações, conhecimentos técnicos e
científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-índias. No Ceará,
o processo de constituição das escolas indígenas começou no final da década de 1 990,
com a luta das diferentes etnias.

O currículo das escolas indígenas é construído numa perspectiva intercultural, ligado às
concepções e práticas socioculturais de cada povo, de modo a contribuir com o
fortalecimento da cultura e identidade indígenas, pautado na valorização dos saberes
tradicionais, tais como: línguas indígenas, crenças, memórias, identidade étnica,
manifestações culturais e práticas desportivas. O projeto curricular, assim concebido,
caracteriza-se por sua flexibilidade na organização dos tempos e espaços pedagógicos,
tanto no desenvolvimento da base nacional comum, quanto da parte diversificada, de
forma a garantir a inclusão dos saberes e das práticas culturais produzidas pelas
comunidades indígenas, considerando o conceito de pertencimento étnico, fundamental
para a formação de indígenas críticos, autônomos e conhecedores de sua história,
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admite-se que o Brasil é um país multicultural.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL
Os modos de pensar a educação do deficiente no brasil, vem sendo amplamente
discutida desde o seculo XVI, foram empreendidas inúmeras as tentativas de inclusão
educacional da pessoa deficiente, por parte de professores, estudiosos, familiares de
pessoas com deficiência, instituições que atuam em defesa dos direitos humanos, entre
outros. um breve passeio na literatura nos mostra o que se discute acerca dessa temática,
experiências exitosas das instituições que já vivenciam experiencias concretas e o que
podemos fazer para garantir todas acesso asescola e ao conhecimento.daí, a urgência em
perceber as limitações das pessoas que adentram os espaços escolares, a fim de inserirse nele e ter de contrapartida a certeza de ter seu acesso garantido não somente no que
tange a são percebidas que esteja a a educação especial nos currículos escolares.

Conforme redação dada ao Art. 58 da LDB, entende-se por educação especial a
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013).Em síntese, os
sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino
regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), complementar ou
suplementar à escolarização, ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em
centros de AEE da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos.

Vale ressaltar que a LDB, no artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem
assegurar aos estudantes currículo, métodos, recursos e organização específicos para
atender às suas necessidades; assegura a terminalidade específica àqueles que não
atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas
deficiências; e assegura a aceleração de estudos aos superdotados para conclusão do

A Educação Especial promove oportunidades de aprendizado, ao longo da vida, para
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estudantes com deficiências e altas habilidades/superdotação, assegurando um
compromisso com o sistema educacional inclusivo, em todos os níveis, etapas e
modalidades de ensino, por meio da oferta de serviços e recursos que desenvolvam a
aprendizagem com qualidade.

Inserida no projeto político-pedagógico da unidade

escolar, ela preceitua a valorização da diferença como elemento central para o
enriquecimento do processo educativo, considerando os alunos conforme suas
particularidades e potencialidades, ajudando-os a superar as possíveis barreiras para o
seu aprendizado.

Esses parâmetros impulsionam as transformações no sistema de ensino para atender aos
alunos, independentemente de suas condições intelectuais, físicas e sensoriais.
Historicamente, esses princípios têm origem nas ideias difundidas pela, Declaração
Mundial de Educação para Todos (1990), a Declaração de Salamanca (1994) e a
Convenção de Guatemala (2001). No Brasil, estes documentos fundamentaram a
elaboração de uma legislação nacional que visou cumprir com o compromisso ético de
garantir o direito de todos os alunos à educação.

A LDB nº 9.394/96, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (2008) e, mais recentemente, a Lei Brasileira de Inclusão (2015), o
percurso histórico da educação das pessoas com deficiência acompanha o cenário
nacional que construiu, em diferentes tempos e perspectivas, um percurso marcado de
grande efervescência dos movimentos sociais organizados pela igualdade de acesso e
permanência dessas pessoas à educação e direciona suas ações para o atendimento às
especificidades dos alunos no processo educacional.

Visando promover oportunidades educacionais diversas para que os alunos
acompanhem o currículo, o sistema de ensino disponibiliza recursos e serviços
especializados como Atendimento Educacional Especializado, profissionais de apoio
escolar, intérprete de Libras, material didático-pedagógico adaptado e recursos de

um conceito de educação especial em que se contempla a abertura de alternativas para
garantir o direito à educação de todos.
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Nesse sentido, o propósito é superar a hegemonia de uma cultura escolar segregadora e,
reconhecendo as diferenças dos estudantes no desenvolvimento do processo educativo,
implementar novas práticas docentes que favoreçam a perspectiva inclusiva. Isto requer
a adoção de um processo de ensino voltado para a participação e o progresso de
todos.Para melhor entendimento da concepção de educação especial na perspectiva
inclusiva, é importante transcrever o que diz o Ministério da Educação (MEC) na
apresentação dessa nova Política:

“O movimento mundial pela educação
inclusiva é uma ação política, cultural, social
e pedagógica, desencadeada em defesa do
direito de todos os estudantes de estarem
juntos, aprendendo e participando, sem
nenhum tipo de discriminação. A educação
inclusiva
constitui
um
paradigma
educacional fundamentado na concepção de
direitos humanos, que conjuga igualdade e
diferença como valores indissociáveis, e que
avança em relação à ideia deequidade formal
ao contextualizar as circunstâncias históricas
da produçãoda exclusão dentro e fora da
escola.” (BRASIL, 2008, p.1)
Outro documento que ilumina a concepção acima abordada é a Declaração de
Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais, quando proclama
que: “O princípio fundamental desta Linha de Ação é de que as escolas devem acolher
todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais,
emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher crianças com deficiência e crianças
bem-dotadas; crianças que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de populações
distantes ou nômades; crianças de minorias linguísticas, étnicos ou culturais e crianças
de outrosgrupos e zonas desfavorecidos ou marginalizados.” (BRASIL, 1994, p. 17

É fundamental considerar a importância de todos os sujeitos que fazem parte da vida do
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aluno como pais, familiares, professores, diretores, comunidade escolar, especialistas e
profissionais, criando uma rede de apoio à inclusão e favorecendo aomáximo o
desenvolvimento acadêmico e social dos alunos.

A importância da educação especial e suas particularidades no currículo local.
Destacando os entraves e os desafios da nossa realidade.Os currículos e programas
constituem o instrumento mais poderoso de intervenção dos estados e dos municípios
no ensino, o que significa sua interferência, na formação da clientela escolar para o
exercício da cidadania, no sentido que interessa aos grupos dominantes.
O documento A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (MEC/SECADI, 2008) é fundamental como referência para a construção da
Base Nacional Curricular Comum – BNCC. Objetiva o acesso, a participação e a
aprendizagem dos estudantes público alvo da educação especial nas escolas comuns.
Representa um importante marco teórico e político que define a educação especial como
modalidade não substitutiva à escolarização, elabora o conceito de Atendimento
Educacional Especializado – AEE, com enfoque exclusivamente pedagógico,
complementar ou suplementar à formação dos estudantes e define o público-alvo da
educação especial como aquele constituído pelos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. A Política
defendida neste documento orienta as redes públicas dos estados e municípios para a
promoção de respostas às necessidades educacionais específicas de cada estudante;
propõe uma transformação social, pois parte do princípio do direito humano à educação
e compreende a escola como um espaço realmente de todos os estudantes.

A Inclusão Educacional tem como referenciais a Declaração Mundial sobre Educação
para Todos (BRASIL, 1990) e a Declaração de Salamanca de junho de 1994, na
Espanha. Também a convenção de Guatemala, de 1999, foi um diferencial para a
educação de pessoa com alguma deficiência, sendo promulgada no Brasil por meio do
Decreto nº 3.956/2001.Alunos com necessidades educacionais especiais têm seus

Decenal de Educação para Todos, de 1993, entre outros (GOFFREDO, 1999, p. 45-50).
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Esses documentos incidem na decisão, alunos com necessidades educacionais especiais
tem seu direito garantido dentro da rede regular de ensino. Esses e outros documentos
legais dão o amparo necessário para que seja garantido ao aluno especial seu acesso e
sua permanência dentro da escola regular.

A Lei nº 10.098 de 2000, estabelece normas e critérios para a promoção de
acessibilidade arquitetônica e urbanística, nas edificações e nos transportes, bem como a
acessibilidade nas comunicações e em especial, a acessibilidade que não se constitui em
ofensa aos direitos autorais e a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas,
desde que para o uso exclusivo de cegos sejam alunos ou não de escolas regulares,
(BRASIL, 2001, p. 67) dentro dos espaços educacionais. Ainda em 2002, surge a Lei nº
10.436 de 2002, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS- como um meio
de comunicação e expressão legal das comunidades surdas. A Língua Portuguesa é tida
como segunda língua para os alunos surdos exigindo a organização da educação
bilíngue no ensino regular.

Ao não se prover esse aluno especial em seus direitos à educação e acessibilidade, esse
ato se configura em crime de discriminação da pessoa deficiente.A nossa realidade em
Itagimirim, não está muito a quem das demais cidades, o que necessita nesse momento é
de um documento próprio, exclusivo para o município, com ações que contemple o
processo de educar para a promoção do ser humano, ver estas questões com olhares
humanitários e inclusivos. Com severas punições para o não cumprimento da lei.
Formação específica de professores, auxiliares, intérpretes, salas com materiais
didáticos específicos, contratação de especialistas na área de saúde entre outros.

Cabem também aos professores compreenderem a importância de conhecer quem é o
sujeito com necessidade educacional especial (deficiência intelectual, visual, física,
auditiva ou outra) qual seu direito a educação, quais os documentos norteadores que os
amparem dentro da escola, buscar ser o professor que inclui e que faz a diferença, se

surgindo, que possam ajudá-lo a promover seus alunos.
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A IMPORTÂNCIA DE UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O PAPEL DO
PROFESSOR NESTE CONTEXTO
A Educação Inclusiva é oriunda de políticas sociais que visam uma educação de
qualidade para todos, independente de classe social, religião, de ser portador de
deficiência física, intelectual ou qualquer outra peculiaridade. Para que esta concepção
de educação aconteça, cabe a todo professor reconhecer-se como sujeito que exerce
função indissociável de políticas públicas e atuar criticamente em prol de contribuir para
uma transformação da sociedade, adequando suas propostas pedagógicas às medidas
que favoreçam o desenvolvimento de todo o corpo discente, garantindo o direito a uma
boa educação tanto os portadores de necessidades educacionais especiais quanto os
alunos tidos como normais, de acordo com os parâmetros de normalidade que fomam se
instalando historicamente nas escolas e, desta forma, tornar a sociedade mais justa.

Nesta perspestiva, é pertinente ampliar o conhecimento sobre quais indivíduos e quais
os aspectos são pensados prioritariamente quando se discute a educação inclusiva.
Partindo do pressuposto de educação de qualidade para todos, ressalta-se aqui o
reconhecimento do multiculturalismo, do perceber a riqueza da diversidade que
impulsiona os movimentos de inclusão no mundo, ou seja, uma concepção de educação
que considere as potencialidades que são distintas em cada sujeito.

Vale ressaltar ainda que, em 1990 houve o Congresso de Educação para Todos na
Tailândia, visando “ a erradicação do analfabetismo e a universalização do ensino
fundamental tornarem-se objetivos e compromissos oficiais do poder público, perante a
comunidade internacional”. (BRASIL, 2000, P. 2) e em 1994, na Espanha, ocorreu a
Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: acesso e qualidade, a
partir desses dois eventos, a concepção de Educação Inclusiva foi difundida pelo
mundo.
Todavia, principalmente, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas

a Educação Inclusiva e, sendo assim, colaborou significativamente para a força que essa
modalidade de educação tem tido na atualidade, visto que, a partir deste congresso, foi
elaborada a Declaração de Salamanca, que nos descreve os sujeitos que precisam serem
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assistidos nesta concepção de educação, por terem sido marginalizados, já que o
modelo de educação existente até aqui é excludente, e por isso, não tem possibilitado a
essa clientela uma educação satisfatória, assegurando o desenvolvimento pleno desses
cidadãos de acordo com cada peculiaridade.
De acordo com o supracitado documento, deveriam serem incluídas crianças portadores
de necessidades educativas especiais que se constituem como:
“ (...) deveriam incluir crianças deficientes e
superdotadas, crianças de rua e que trabalham
crianças de origem remota ou de população
nômade, crianças pertencentes a minorias
linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de
outros

grupos

desavantajados

ou

marginalizados.” ( Declaração de Salamanca,
1994)

Nesta perspectiva, compreende-se que, as pessoas portadoras de Necessidades
Educacionais Especiais compõem variadas categorias, ou seja, abrange qualquer
situação que deixa o indivíduo em desvantagem frente aos considerados “normais” de
acordo com os padrões construídos historicamente.Torna-se notório, que na concepção
de Educação Inclusiva, todas as crianças saem ganhando, visto que, a ênfase do
professor será dada em atender o público discente considerando a diversidade e
explorando cada ser conforme as potencialidades.
Desta maneira, subentende que as instituições escolares precisam se adequar as novas
exigências para esse modelo de educação, tais como: rever documentos institucionais
como o currículo e o PPP ( Projeto Político Pedagógico), rever a práxis docente em
relação a metodologias e recursos, adequar o espaço físico no intuito de favorecer aos
portadores de necessidade especial como construir rampas para facilitar a acessibilidade

docente atendendo as novas demandas da Educação Inclusiva etc.
Diante do exposto, vale enfatizar ainda que, o movimento da Educação Inclusiva vai
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além da Educação Especial, trata-se de um movimento de grupos que reivindicaram
direitos sociais que combatesse todo tipo de exclusão quer seja por religião, cor, classe
social, ou qualquer outro requisito O movimento mundial pela educação inclusiva é uma
ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos
os alunos de estarem juntos, aprendendo e partici-pando, sem nenhum tipo de
discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado
na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como va¬lores
indissociáveis, [...] dentro e fora da escola (BRASIL 2007, p. 1).

Portanto a Educação Inclusiva é uma ferramenta para interferir na sociedade
transformando-a em Inclusiva, pois requer do docente o desenvolvimento da prática
pedagógica levando em consideração o sujeito enquanto um ser singular, possibilitando
desenvolver as potencialidades de cada um, promovendo a inserção social dos
educandos independente das diferenças, numa abordagem humanística e democrática.

Conceitos de Educação Especial e de Educação Inclusiva

A Educação inclusiva tem como princípios uma educação pela não discriminação, pela
aceitação das pessoas diferentes, com capacidades, com jeitos, condições e outras
diferenças. É um processo que objetiva a inclusão no sentido amplo.
Já a Educação Especial é uma das modalidades que compõe a educação inclusiva e
promove o desenvolvimento das potencialidades, também tendo como objetivo a
inclusão, aceitação, a qualidade do ensino para pessoas com dificuldades de
aprendizagem, deficiências, TGD e altas habilidades, abrangendo diferentes níveis e
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graus do sistema de ensino.
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Aproximações e convergências:

EDUCAÇÃO ESPECIAL

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

● Prover condições de acesso, participação e

● Acesso para estudantes com deficiência à educação

aprendizagem no ensino regular.

inclusiva em suas comunidades locais.

● Garantir a transversalidade das ações da educação
especial no ensino regular.

● Ressignificação da educação escolar, garantindo o
sucesso para a aprendizagem de todos.

● Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos
e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo
de ensino e aprendizagem.
● Assegurar condições para a continuidade de
estudos nos demais níveis de ensino.

● Buscar adaptações curriculares que atendam às
necessidades e expectativas do aluno, assegurando uma
educação de qualidade para todos.

● Adequação arquitetônica de prédios escolares para
●

acessibilidade;
● Formação continuada de professores para o

Provisão

de

recursos

de

todas

as

instâncias

governamentais e de iniciativa privada, a fim de garantir
o sucesso e a permanência de todos na escola.

atendimento educacional especializado.
● Implantação de salas de recursos multifuncionais.
As salas de recursos multifuncionais são ambientes

●

dotados de equipamentos, mobiliários e materiais

principalmente atitudinais.

O

rompimento

de

barreiras

arquitetônicas

e

didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento
educacional especializado.
● Formação continuada para o professor, com previsão e
provisão de recursos necessários a sua capacitação.

● Garantia de um projeto pedagógico que possibilite
resgatar a cidadania e o direito do aluno, possibilitando a
construção de seu projeto de vida.

● Capacitar à escola para atender a todos os alunos;
Garantia de apoio e serviço.
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A escola tem como compromisso introduzir o aluno no mundo social, cultural e
científico, independente de suas deficiências, dessa maneira os alunos com
desempenhos diferentes alcançarão o mesmo objetivo na sala de aula, que é a
aprendizagem.
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS E ADULTOS E IDOSAS (EPJAI)
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define a Educação de Jovens e
Adultos, como uma modalidade da educação básica, nas suas etapas de ensino
fundamental e médio. Destaca nos art. 37 e 38 a responsabilidade dos sistemas de
ensino em assegurar o direito à educação para aqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos até os 17 anos de idade. É uma modalidade de ensino
estratégica, por promover a ampliação do acesso à educação. Orienta-se pela concepção
de educação ao longo da vida e garante a um público diferenciado - jovens e adultos (a
partir de 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio) - o direito à
escolarização básica em igualdade de condições com os demais estudantes, favorecendo
a formação humana, social e científica.
Nesse sentido,
“A educação de adultos torna-se mais que um
direito: é a chave para o século XXI; é tanto
consequência do exercício de cidadania como
condição para uma plena participação na sociedade.
Além do mais, é um poderoso argumento em favor
do desenvolvimento ecológico sustentável, da
democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos,
do desenvolvimento socioeconômico e científico,
além de um requisito fundamental para aconstrução
de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo
e à cultura de paz baseada na justiça.” (Declaração
de Hamburgo sobre a EJA, 1997).

Anteriormente conhecida como supletivo, a atual EJA traz consigo a concepção de
inclusão social. No contexto, a oferta nos anos finais do ensino fundamental ocorre nos
formatos presencial.Dessa forma, o projeto curricular da EJA considera, regra geral, os
componentes curriculares estabelecidos na BNCC, deverá atender às características e

iniciar seus estudos. Deve ser, portanto, flexível para respeitar as experiências e
identidades culturais dessas pessoas, possibilitando o fortalecimento da autonomia no
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seu processo de aprendizagem e colaborando para o exercício de sua cidadania.

É essencial que a ação curricular integre os conhecimentos ensinados, à realidade dos
alunos, garantindo uma contextualização que torne significativo o processo de ensinar e
aprender. Ademais, a instituição que desenvolve a EJA precisa ter como característica
de sua identidade, a natureza identitária de seus alunos. Precisa, efetivamente, ser uma
escola para jovens e adultos, reconhecendo e utilizando a seu favor a experiência e
maturidade dos estudantes.
Os Jovens e Adultos possuem características e ritmos de desenvolvimento e
aprendizagem próprios. Como trabalhadores vivenciam experiências diferenciadas que
facilitam a busca por uma metodologia coletiva de planejamento, envolvendo todos na
construção do conhecimento, com competências, habilidades e atitudes que venham a
servir de base para a modificação do meio. Por isso, o currículo da Educação de Jovens
e Adultos busca um Projeto político pedagógico baseado em princípios, fundamentos
parâmetros e critérios que respeitem a diversidade desses sujeitos e propiciem uma ação
pedagógica dialética, efetivando a construção do conhecimento e uma relação de
aprendizagem e desenvolvimento através de atitudes interdisciplinares, viabilizada pela
curiosidade e constituída por atividades dinâmicas, criativas, críticas, espontâneas,
comprometidas, autônomas, contextualizadas, investigadoras, prazerosas e desafiadoras.
Dessa forma, entende-se que o currículo nunca está pronto e acabado definitivamente e
aceitar isso significa aceitar que o currículo da EJA, trabalha temáticas relacionadas às
vivências e à realidade dos alunos, bem como aos objetivos do curso. valorizando a
realidade do aluno num processo coletivo reflexivo que vá ao encontro das necessidades
e anseios dos educandos e da região, valorizando o saber popular do educando, mas
levando-o ao conhecimento científico- tecnológico.
Em síntese, os fundamentos político-pedagógicos que norteiam a organização curricular
para o cumprimento da política da EJA são:

elevação da escolaridade, construída a partir de um processo democrático e participativo
de discussão coletiva;
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b) A escola formadora de sujeitos articulada a um projeto coletivo de emancipação
humana;
c) A valorização dos diferentes saberes no processo educativo;
d) A compreensão e a consideração dos tempos e espaços de formação dos sujeitos da
aprendizagem;
e) A escola vinculada à realidade dos sujeitos;
f) A autonomia e colaboração entre os sujeitos e o sistema nacional de ensino;
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EDUCAÇÃO DO CAMPO
A Educação do Campo é o resultado de diversas lutas dos movimentos sociais populares
do campo por justiça social. Historicamente, essas lutas renderam conquistas
importantes, a exemplo dos dispositivos constitucionais e marcos políticos e legais que
versam sobre o tema.

Quanto à Educação do Campo, enfatiza: superar as discrepâncias e desigualdades
educacionais entre o urbano e o campo; garantir a oferta da educação do campo no país,
levando em consideração a diversidade e as desigualdades regionais; garantir às escolas
do campo padrões básicos de infraestrutura; valorização do meio, articulação com as
demais modalidades de ensino, dentre outros.

Segundo o instrumento jurídico supracitado, os princípios da Educação do Campo são:
compreensão do trabalho como princípio educativo e da cultura como matriz do
conhecimento; respeito à diversidade da população do campo em todos os seus
aspectos; garantia da definição de projetos educativos com pedagogias condizentes às
condições e aos anseios das populações do campo; reconhecimento das unidades
escolares como espaços públicos de ensino e aprendizagem, produção de conhecimento
e articulação de experiências de vida dos estudantes; desenvolvimento de políticas de
formação de profissionais da educação para o atendimento.A finalidade da Educação do
Campo, portanto, é oferecer uma educação escolar especifica associada à produção da
vida, do conhecimento e da cultura do campo e desenvolver ações coletivas com a
comunidade escolar numa perspectiva de qualificar o processo de ensino e
aprendizagem.

EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA

É uma modalidade de educação cujos fundamentos se encontram no Parecer CNE/CP nº

de História e Cultura Afrobrasileira e Africana nos currículos das escolas públicas e
privadas da Educação Básica. Posteriormente, foi assegurada nas Diretrizes Curriculares
Gerais para a Educação Básica (Resolução CNE/CEB. nº 04/2010, de 13/07/2010, DOU
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de 14/07/2010), e regulamentada pelo Parecer CNE/CEB nº 16/12 (de 05/06/2012 e
DOU de 20/11/2012) e, pela Resolução CNE/CEB nº 08/2012 (de 20/11/2012 e DOU
de 88 21/11/2012), bem como pelas demais orientações e resoluções do CNE voltadas
para a educação nacional. É uma modalidade que se legitimou pelo processo histórico
de luta e resistência dos povos negros e quilombolas, seus valores civilizatórios afrobrasileiros e a política de pertencimento étnico, político e cultural. Destina-se ao
atendimento educacional diferenciado das populações quilombolas rurais e urbanas e
deve ser garantido pelo poder público e organizado em articulação com as comunidades
quilombolas e os movimentos sociais. Por escola quilombola entende-se somente aquela
localizada em território quilombola.

A Educação Escolar Quilombola é ofertada nessas escolas, que atendem estudantes
oriundos de territórios quilombolas. Os espaços, o currículo e as vivências pedagógicas
da oferta dessa modalidade devem estar fundamentados no reconhecimento e na
valorização da diversidade cultural dos povos negros e quilombolas, exaltando sua
memória, sua relação com a terra, com o trabalho, seu modo de organização coletiva,
seus conhecimentos, saberes e o respeito às suas matrizes culturais. As disciplinas da
Base Nacional Comum Curricular devem ser desenvolvidas de forma contextualizada e
transversal, considerando a Educação para as Relações Étnico-Raciais, conforme as leis
10.639/03, 11.645/08 e Resolução Nº 08 de 2012. Cumpre considerar a importância do
seu desenvolvimento por meio de temas geradores, que valorizem os meios de
produção, de cultura e de história da comunidade quilombola.

Aimplementação, portanto, adequa-se à realidade de cada comunidade, podendo ser
organizada de forma seriada ou multisseriada, com um calendário letivo que atenda às
necessidades locais e compreenda as datas referentes às lutas dos/as negros/as e o Dia
Nacional da Consciência Negra, como elementos fundamentais para o fortalecimento do
pertencimento afro-quilombola. É também relevante por fortalecer a tradição alimentar
e a inclusão dos aspectos sociais, históricos e culturais no currículo escolar. É essencial,

pertencimento da comunidade e, diante deste contexto, vale a luta por uma educação
significativa que valorize o povo quilombola, tornando-se decisiva para a manutenção

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página50

então, o entendimento de que a cultura e a educação são determinantes para construir o

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
52 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
dos valores históricos e culturais.

TEMAS INTEGRADORES
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Para dar conta da complexidade que envolve a formação humana, numa perspectiva
integral, outros temas devem aparecer no currículo, numa perspectiva transversal,
corroborando para a integração entre componentes curriculares. Para Mosé(2013), ao
abordar o papel da escola frente aos desafios contemporâneos, defende que a escola
deve ser “um espaço de conexão, de ligação e inclusão” (p.83). Assim, abordar essas
temáticas, necessárias a uma formação integral e cidadã de crianças e adolescentes, é
colocar a vida como a dimensão integradora das relações na escola, conforme defende a
autora. Educação em Direitos Humanos sem os direitos do homem reconhecidos e
protegidos, não há democracia; sem democracia não existem as condições mínimas para
a solução pacífica dos conflitos.

A Educação em Direitos Humanos, a ser desenvolvida de forma transversal ao longo da
Educação Básica, deve ter reconhecida a importância de sua centralidade na ação
curricular como fator de preparação das pessoas para a construção de vivências cidadãs.
Nessa perspectiva, vale salientar que a escola é um dos principais espaços de construção
e troca intersubjetiva de sentido sobre a vida social, de relação e da produção do
conhecimento, de percepção do mundo e do outro, por isso, de práticas culturais que
perfazem o tempo de determinada sociedade e seus padrões civilizatórios.

Com seu papel e função social, e nas interações construídas no seu interior,com a
dinâmica cultural, difunde-se a cultura. O Brasil, em sua formação social, enfrenta
diversas marcas de um processo histórico e social assentado na violência, na
sedimentação de ideias, relações e práticas que naturalizaram desigualdades que

mais rotineiras. Dentre essas marcas, encontram-se o racismo, intercruzando-se com o
machismo, a homofobia, a intolerância religiosa; as violências físicas e simbólicas entre
gerações; a desigualdade de classe e outros matizes. Esses traços de nossa formação,
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alinhados.
Nessa perspectiva, a educação em direitos humanos é um conhecimento indispensável
para a educação básica, na medida em que contribui para a contextualização do processo
de aprendizagem, valoriza o sujeito na relação com o
outro e difunde a afirmação dos direitos e da dignidade humana. É importante ressaltar
que, pela educação em direitos humanos, se contribui para a percepção de que todos têm
responsabilidade no fortalecimento desta causa. Também se adentra na beleza de
aprendizagens como a valorização dos seres humanos, o enfrentamento a violências em
suas múltiplas formas e a importância da construção de comunidades sem conflitos,
voltadas para o entendimento, a tolerância, a crença na justiça, naigualdade e na
democracia.

No final da primeira metade do século XX, fizemos a escolha dos direitos humanos para
paradigma civilizatório universal como forma de enfrentar a barbárie etodo o projeto de
desumanização e violência representado na II Guerra e nos atos do nazismo, do
fascismo, dos campos de concentração, da corrida nuclear e de todos os atos de extrema
violência do período. Isto está consubstanciado na Declaração
Universal dos Direitos Humanos.

A partir deste marco, diversos outros documentos internacionais e nacionais se
afirmaram para proteção de grupos específicos, em razão das situações históricas de
desigualdade e violência porque passaram em diversos contextos. Em todos se afirma a
importância da educação em direitos humanos para consolidar uma cultura de respeito
aos direitos humanos.

Por isto, cumpre referenciar que nossa proposta tanto está em consonância com o Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos e suas diretrizes, como observa o Plano
Nacional de Direitos III, o Pacto Internacional pelos Direitos Econômicos, Sociais e

Humanos. Outros textos legais têm sido incorporados.

Aprovada em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
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como observa Zenaide (2007), tornou-se um marco ético jurídico político de construção
de uma cultura universal de respeito aos direitos humanos. Ela consiste no principal
documento internacional norteador e disciplinador dos direitos e liberdades
fundamentais da pessoa humana. Torna-se necessário, portanto, o conhecimento e a
incorporação nas práticas educativas que a consagram como um dos mecanismos de
garantia dos direitos humanos:
“[...] A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos
os povos e todas as nações, com o
objetivo de que cada indivíduo e cada
órgão da sociedade, tendo sempre em
mente esta Declaração, se es- force,
através do ensino e da educação, por
promover o res- peito a esses direitos e
liberdades, e, pela adoção de medidas
progressivas
internacional,

de
por

caráter

nacional

assegurar

o

e
seu

reconhecimento e a sua observância
universais e efetivos, tanto entre os povos
dos próprios estados membros, quanto
entre os povos dos territórios sob sua
jurisdição.”

O Brasil, signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos, desde 1948 vem
participando das discussões sobre os direitos humanos. São marcos desse processo a
assinatura do Pacto de San Jose da Costa Rica (1969) e a promulgação da Carta Magna
ou Constituição Cidadã de 15 de outubro de 1988, homologada pela Emenda
Constitucional nº 45/2004. Conforme analisa a Advocacia-Geral da União (AGU), no
texto intitulado “Corte Interamericana de Direitos Humanos.
“Ao ser promulgada em 1988, a Constituição Federal atribuiu valor maior aos estudos
em consonância a uma tendência internacional.”(AGU, 2015).

Nessa perspectiva, há de se considerar o contexto político vivido no Brasil com o Golpe
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de 1964, quando os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros foram vilipendiados.
Todavia, as lutas dos movimentos sociais pela valorização da vida, respeito às
diversidades e às liberdades individuais e coletivas impulsionaram o processo de
redemocratização do país consagrado pela Constituição Cidadã de 1988.

EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE

O texto é um convite aos profissionais da educação para uma reflexão sobre o Tema
Integrador, Educação para a Diversidade. Presença marcante nas práticas e ambientes
sociais, sobretudo na contemporaneidade, e não diferente nos territórios escolares.Mas a
diversidade também não se esgota apenas em questões de pertencimento nacional,
regional ou religioso, pois hoje a lista de possibilidade é interminável, e tudo isso traz
implicações para a sala de aula da escola brasileira, que tem por missão expressa na
Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
nº 9394/96) o dever de acolher a todos, e a todos fazer aprender.

O processo da política de afirmação das identidades é bastante complexo para ser
totalmente abordado neste item. Nesse sentido, vamos nos pautar no avanço breve da
discussão de identidades nas áreas do gênero e da sexualidade, no Brasil. Nos últimos
vinte anos, em razão da combinação de vários fatores, aconteceram e vêm acontecendo
no país uma visibilidade sem precedentes de muitos e diferentes sujeitos, manifestando
muitas e diferentes orientações sexuais e muitas e diferentes posições de gênero.

É essencial mostrar a importância desse processo e as suas principais implicações: o
crescimento da visibilidade das muitas e diferentes orientações sexuais, e das muitas e
diferentes posições de gênero, traz consequências na vida de todos nós, ajuda a explicar
a diversidade que encontramos entre os alunos e entre os professores hoje em dia e
mexe com as instituições que tradicionalmente ajudaram a definir a regra e a norma

Assim, a produção das identidades liga-se estreitamente ao processo de construção/ou
desconstrução de representações acerca de grupos sociais e indivíduos, feitas pelos
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moral, tais como a própria escola, a igreja, a mídia, a área da saúde pública etc.
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próprios interessados e por outros em seu nome, num processo que tem evidentes
implicações com as questões da política e do poder, uma vez que as representações
experimentam e continuam experimentando a cada dia posições de hierarquia e
valorização diferenciada no mundo social.

A escola, entre outros espaços sociais, é um território onde a diversidade humana é
temática latente, candente, entremeada por contornos áridos e práticas sociais
contraditórias e muitas vezes tensionadas. Ela tende a reafirmar predileções históricoculturais, veladas ou declaradas, de valores, atitudes e conhecimentos, ditos socialmente
aceitáveis ou “politicamente corretos”.

Segundo Costa:
“A

diversidade

igualdade,

um

democrático.
fundamental

tem

ligação

dos

princípios

Portanto,
que

os

em

estreita
do

com
estado

educação,

profissionais

é

tenham

condições para reconhecer a heterogeneidade
social e o direito que todos têm, mediante a
equidade no tratamento dos diferentes grupos
sociais. A equidade revela que a diferença entre
os

diversos

grupos

sociais

não

deveria

comprometer a igualdade dedireitos, pois as
diferenças não podem se converter em desigualdades.”(COSTA, 2014, p. 5).

Compreende-se que a escola não é um espaço social neutro. Ela precisa exercer e
legitimar o seu papel político pedagógico, objetivando acolher os conhecimentos
tradicionais advindos dos sujeitos que integram a comunidadeescolar, em especial, os
estudantes; garantir o direito à aprendizagem de todos os estudantes, aos conhecimentos
científicos, historicamente construídos pela humanidade, independente de raça, etnia,
gênero, orientação sexual, deficiência, religião, geração ou situação socioeconômica, e
Página55

promover a produção de novos conhecimentos advindos do entrelaçamento dos
primeiros.
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O alcance dos objetivos supracitados contribui para mudanças de paradigmas enraizados
pela cultura hegemônica, numa perspectiva da construção de uma sociedade plenamente
democrática, onde todos os cidadãos exerçam, conscientemente, seus direitos e deveres, com vistas ao bem comum, na convivência respeitosa, harmônica e solidária para e
com todos.

A missão da unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico, cultural, ambiental, as
questões de gênero, etnia e diversidade cultural que compõem as ações educativas, a
organização e a gestão curricular são componentes integrantes do PPP, devendo ser
previstas as prioridades institucionais que a identificam, definindo o conjunto das ações
educativas próprias das etapas da Educação Básicas assumidas, de acordo com as
especificidades que lhes correspondam, preservando a sua articulação sistêmica.

A escola precisa se constituir como espaço promotor de: afetos, curiosidade,
criatividade, sonhos, produção e fruição da arte, da cultura e da ciência, inovação,
solidariedade, saúde, autonomia, cidadania, acolhimento, inclusão e felicidade,
cumprindo assim o seu papel de formar cidadãos integrais e integrados, livres, criativos,
críticos, autônomos e responsáveis.

Uma comunidade escolar participativa, consciente e engajada na construção da escola
democrática dificilmente estará desatenta, passiva, neutra, reprodutora das práticas
sociais que existem fora dos seus muros, ou seja, atravessada por omissões, exclusões,
discriminações, preconceitos de todas as naturezas e por todo tipo de abusos e violação
de direitos. É na escola queestá a real possibilidade para a instauração de uma nova
sociabilidade democrática, e ela na verdade já o faz de forma intencional ou não, por
meio das manifestações dos “Outros Sujeitos”, ao criarem “Outras Pedagogias”,
conforme destacado por Arroyo (2014).

populares, de trabalhadores da educação, da saúde,
dos campos e periferias, nas lutas dos diversos
movimentos sociais. Seus(suas) filhos(as) se fazem
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“Na pluralidade de ações coletivas, de organizações
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presentes nas escolas e universidades, nas ruas, no
movimento adolescente/juvenil. São os outros
educandos

que

trazem

outras

indagações

pedagógicas à docência. São os outros docentes se
organizando, mobilizando e inventando outro saber
educativo. Para se manifestar privilegiam ações.
Ações coletivas na diversidade, de campos e
fronteiras de luta pelo direito à vida, à terra, ao teto,
ao território, à identidade, orientação sexual, ao
conhecimento, à memória e cultura, à saúde,
educação e dignidade, à justiça, igualdade, às
diferenças. Ações coletivas pela emancipação, como
pedagogias libertadoras radicais.” (ARROYO, 2014.
p. 37 e 38).

A problematização e o confronto das situações e práticas discriminatórias devem estar
previstos nos PPPs, currículos e ações pedagógicas, intencionais e planejados pelo
coletivo da escola, de forma a promover a igualdade de direitos e o cumprimento dos
deveres de toda a comunidade. Com isso, o que se pretende é o fortaleci- mento da
autoestima e das identidades dos sujeitos, promovendo o sentimento de pertencimento e
a fruição das liberdades individuais e coletivas, contribuindo para a melhoria da
frequência e do rendimento dos estudantes e da redução do abandono e da evasão
escolar. Caso esses elementos não estejam previstos na ação educativa, podem
contribuir para o aumento da indisciplina, baixo rendimento escolar, abandono e evasão,
potencializando fenômenos/violências da contemporaneidade, tais como: bullying,
ciberbullying, depressão, automutilação e tentativas de suicídio ou suicídio.

No intuito de fazer-se cumprir frente à retumbante diversidade dos grupamentos
humanos e do multiculturalismo baiano, o currículo para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental, artefato socioeducacional materializado pelos anseios dos diversos
“atores curriculantes.” (SIDNEY, 2018), sobretudo dos “Outros Sujeitos” (ARROYO,

currículos e nas práticas escolares, de forma adequada às necessidades dos estudantes
que integram as etapas e modalidades da Educação Básica, visando auxiliar a
comunidade escolar na (des)construção de preconceitos, atitudes, valores e práticas
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2014), traz a Educação para a Diversidade como Tema Integrador, a ser considerado nos
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sociais discriminatórias e estereotipadas, a partir dos vieses da Educação das Relações
de Gênero e Sexualidade e da Educação das Relações Étnico-Raciais.

EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE
Partindo desses pressupostos legais, compreendemos que temos na sociedade meninos e
meninas com histórias de vida diversificadas, o que nos motiva a pensar o quão é
essencial que a escola incorpore e discuta democraticamente as questões que envolvem
as relações entre sujeitos considerando o respeito e a autonomia como basilares ao
relacionamento humano, possibilitando uma ampla crítica cultural do domínio
masculino e da subordinação feminina baseada em relações desiguaisde gênero.

Biologicamente falando, meninos e meninas não agem de maneiras diferentes em
consequência de sua fisiologia, mas como decorrência de uma educação culturalmente
apropriada e diferenciada a partir do sexo, com convenções de adultos que tratam as
crianças como meros figurantes e assim vão definindo o que julgam importante para a
vida dessas pessoas a exemplo das brincadeiras e/ou das cores que devem usar.

A ideia de que as meninas devem brincar de certos jogos e brinquedos (bonecas,
panelas...) e os meninos, com outros (carros, bolas, armas...) tem como fundamento o
patriarcado e machismogeralmente velados nas práticas educativas. A lógica de associar
a recreação e o brincar das meninas a objetos e brincadeiras que remetem ao mundo do
cuidado e afetos (casinha, bonecas etc.), e, da mesma forma atribuir aos meninos
objetos e brincadeiras associadas a um universo público em detrimento do âmbito
privado reflete a sociedade sexista em que vivemos. Contribuir com essa perpetuação é
limitar o processo de aprendizagem nas atividades educativas e estimular preconceitos,
discriminações, misoginia, racismos e intolerância em vários níveis, corroborando com
os altos índices de violência e assassinatos de meninas, mulheres e demais sujeitos

Como educadoras/es temos obrigação de reagir e problematizar tais questões,
considerando que os casos de violação de direitos afetam todos os sujeitos do processo
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educativo. Cabe também à escola instigar o debate acerca do respeito que deve permear
as relações sociaise todas as dimensões que o envolve. Por isso é que se constrói a
escola no espaço relevante para a reconstrução de uma nova ordem social, igualitária,
humana e fraterna. Julgamos necessário rever as orientações aparentemente inofensivas
às crianças, perpetradas por uma cultura segregadora.

Nesse sentido, todos os seres humanos se identificam na construção sociocultural do
gênero e da sexualidade genótipo em determinado momento, uma vez que as
identidades são sempre construídas, elas não são dadas e acabadas. No que se refere aos
estudos de gênero, faz-se necessário compreender alguns conceitos básicos sobre: sexo,
gênero, identidade de gênero, papéis/estereótipos de gênero e identidade sexual ou
orientação sexual.

Sexo:

refere-se

aos

aspectos

biológicos,

anatômicos,

as

características

fenotípicas/características externas: genitálias, órgão reprodutores internos, mamas,
barba, entre outros e genotípicas/características genéticas: genes masculino e feminino,
assim, o sexo pode ser masculino ou feminino.

Gênero: embora contemple as mesmas categorias, masculino e feminino, é designado
como “as várias possibilidades construídas dentro de uma cultura específica de nos
reconhecermos como homens ou mulheres” (ALVES et al.,2014, p. 21). Ainda pode-se
dizer que “é o conjunto das relações, atributos, papéis,crenças e atitudes que definem
o que é ser homem ou mulher na vida social” (BRASIL, 2011, p. 17). Dessa forma, a
identificação sociocultural de pertencer a um deter- minado gênero é aprendida,
incorporada, intencionalmente ou não, “com os amigos (as), a família, nas instituições
culturais, educacionais e religiosas e ainda nos locais de trabalho” (BRASIL, 2014, p.
16).

“Refere-se à experiência interna e individualdo
gênero

de cada pessoa, que pode ou não

corresponder ao sexo biológico de cada pessoa. A
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identidade de gênero inclui a consciência pessoal
do corpo, no qual podem ser realizadas por livre
escolha, modificações estéticas e anatômicas por
meio médicos, cirúrgicos e outros. Lembremos, em
especial, das pessoas transexuais, masculinas e
femininas e travestis. Todos (as) nós temos nossa
identidade de gênero, pois trata-se da forma
como

nos

vemos

e

queremos

ser

vistos,

reconhecidos e res- peitados, como homens ou
mulheres.” (BRASIL, 2011, p. 16).

Seja no âmbito do senso comum, seja revestida por uma linguagem científica, a
distinção biológica, ou melhor, a distinção sexual, serve para compreender e justificar a
desigualdade social, a forma como essas características são representadas ou
valorizadas, aquilo que se diz ou pensa sobre elas que vai construir, efetivamente, o que
é feminino ou masculino em uma dada sociedade e em um dado momento histórico
(LOURO, 2014, p. 37).

Na segunda metade do século XX, os estudos das Ciências Sociais instituíram outro
conceito importante, o de papéis de gênero ou estereótipos de gênero, para circunscrever
o conjunto de representações, posições e valores culturalmente atribuídos à mulher e ao
homem, reforçando o ideal de sociedade que favorece marcos de uma tradição
patriarcal.

EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICAS RACIAIS

Diante deste cenário, compete à educação escolar realizar a formação dos sujeitos de
direitos e deveres, para o pleno desenvolvimento da cidadania, visando o respeito a si e
aos pares. Incluindo, desta forma, respeito às identidades de gênero e sexualidade,
dimensões inerentes à pessoa humana, sem com isso incorrer em práticas
discriminatórias e de violações associadas aos modos de ser, existir e fruir a sexualidade

As temáticas concernentes à Educação para as Relações Étnico Raciais demandam uma
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abordagem enfática no currículo, para a Educação Infantil e Ensino Funda- mental,
tendo em vista a necessidade urgente do enfrentamento ao racismo estrutural que
caracteriza a sociedade brasileira e baiana. A pluralidade sociocultural na Bahia é
bastante expressiva e muito simbólica para o contexto nacional, uma vez que foi nesse
estado que a história do Brasil começou.

Essa diversidade, oriunda dos povos precursores dessa nação, indígenas, portugueses e
africanos, recebeu ao longo da história novos sotaques e contornos culturais dos
imigrantes e descendentes de europeus, africanos, asiáticos, latino-americanos, ciganos,
entre outros. Diante desse fato, seria coerente e legítimo que a coexistência desses
povos, bem como as suas tradições culturais, dos seus ancestrais e descendentes,
convivessem harmônica e pacificamente em respeito e igualdade de oportunidades.

No Brasil, após quase quatrocentos anos de escravidão, o Estado Republicano não
estabeleceu um projeto de reparação para os povos libertos e alijados de acesso a
direitos, no sentido de garantir as condições mínimas de inserção social, como acesso à
terra, à moradia, à educação e à saúde. Tampouco houve o reconhecimento e
valorização da pluralidade cultural desses povos; dessa forma, a identidade nacional
tornou-se frágil, existindo, até os dias de hoje, a intolerância e desrespeito à diversidade.
Não houve uma preocupação em se construir um conceito de povo, uma identidade
nacional e tampouco de garantir aos trabalhadores acesso a direitos, mesmo os mais
elementares como alimentação e moradia.Na contemporaneidade, os números das
desigualdades, exclusão e violações de direitos desses povos estão expressos,
diuturnamente, nas mais diversas mídias de comunicação do país e do mundo.

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

No mundo inteiro, busca-se um trânsito seguro com ações de engenharia, educação,

crianças, jovens, adultos e idosos objetivam conscientizá-los para conviver no espaço
viário e formar cidadãos que respeitem a legislação e não se envolvam em acidentes de
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trânsito. Não se pode tratar esse tema apenas como um caráter informativo. É necessário
que ele faça parte da construção do conhecimento da criança, do jovem, do adulto e do
idoso.
A educação para o trânsito é o ato de promover no ser humano a capacidade deuso e
partilha consciente do espaço público, pois, à circularem seu automóvel pelas ruas
da cidade ou rodovias, entra em contato social compartilhando-o e fazendo opções de
circulação que refletem diretamente na sua qualidade de vida e na dos seus
semelhantes. Este é o ponto de partida para pensarmos a educação no trânsito, umavez
que a complexidade exige mais do que apreender as regras doCódigo de Trânsito
Brasileiro

para

adentrar

nos

aspectos

de

ética,

mobilidade,

segurança,

acessibilidade para todos, respeito mútuo, cidadania, preservação do meio ambiente e o
uso comum do espaço público.

A Educação para o Trânsito é um caminho seguro para a preservação da vida. O
comprometimento e a conscientização com a segurança no trânsito promovem a
convivência harmoniosa na divisão do espaço das vias terrestres públicas e privadas e
evitam as transgressões infracionais às leis de trânsito.Pode-se dizer que o objetivo geral
da Educação para o Trânsito é despertar uma nova consciência viária que priorize a
prevenção de acidentes e a preservação da vida. Envolve, genericamente, três aspectos:
conhecimento, prática e conscientização, sendo necessário que seja dirigida a todas as
pessoas, principalmenteàs crianças e jovens.

As campanhas relacionadas ao trânsito têm como principal foco a conscientização de
crianças e jovens, considerados os grupos mais vulneráveis e de maior exposição ao
risco de acidentes de trânsito. Existe a necessidade de unir esforços no mundo inteiro,
visando estabelecer ações para a redução dos acidentes e salvar vidas.Para a redução das
estatísticas de mortes no trânsito, é importante orientar crianças, jovens, adultos e idosos
sobre como se comportar no trânsito quando estão no papel de pedestres ou como

sobre o uso do espaço viário e a conscientização dos seus limites e de suas capacidades.

O comportamento da criança e do jovem ao transitar é influenciado pelas ações dos
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pais, dos familiares, dos grupos sociais, pelas relações interpessoais e por condutas
negativas. É necessário que a escola esteja presente em sua vida e forme cidadãos mais
conscientes e que desenvolva o senso crítico que será levado para a vida toda. O Código
de Trânsito Brasileiro (CTB) vigente, nos seus 20 (vinte) capítulos e 341 (trezentos e
quarenta e um) artigos, cita a palavra “educação” 28 (vinte e oito) vezes, além de 13
(treze) palavras e termos correlatos como: aprendizagem, currículo de ensino, currículo
interdisciplinar, escola pública e outros.

Neste sentido, a Portaria nº 678/ MEC, de 14 de maio de 1991, faz menção ao conteúdo
do Artigo 1º da (LDB 1996) “A educação abrange os processos formativos
quesedesenvolvemnavidafamiliar,naconvivênciahumana, no trabalho, nas instituições
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e
nas manifestações culturais [...]”Esta concepção educativa enseja que as pessoas
conheçam a realidade por meio de sua interação com o mundo e com os seres
que nele há, adquirindo as ferramentas necessárias a sua participação proativa nas
esferas sociais, à medida que promove seu estado de bem estar, sem perder de
vista a responsabilidade de transmitir às novas gerações valores, formas de vida e
modos de comportamentos.

Então, para a sociedade receber cidadãos neste perfil, é fundamental que a formação,
para a cidadania de um povo se faça em processos educativos que propiciem
“[...] condições ao homem de se fundamentar em conhecimentos científicos,
culturais, artísticos e filosóficos, representados no currículo pelas diferentes disciplinas,
que vão prepará-los para a vida na família, na sociedade e no trabalho.” (Portaria –
MEC, 1991, p. 01).Logo, a educação escolar não deve ser concebida sem colocar
na ordem do dia temas emergentes que inquietem, interessem e desafiem a
sociedade a propor soluções.

Dessa forma, a educação para otrânsito, que está assegurada pelo Código Brasileiro de

“A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de
planejamento e ações coordenadas entre os órgãose
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entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de
Educação, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de
atuação.”

Enos Incisos I e II estabelece que haverá:
“a adoção, em todos os níveis de ensino, de um
currículo

interdisciplinar

conteúdoprogramático
trânsito;

e

educação

“[...]

para

formação para
treinamento

sobre

de

o

com

segurança

conteúdos relativos

trânsito

nas

escolas

o magistério
de

de
à
de

e

o

professores

e

multiplicadores.

Cumpreporém, considerar que a época atual proporciona um estilo de vida
conectado com os avanços tecnológicos, mas ainda com recorrentes problemas
sociais que desafiam os sistemas de ensino e seus agentes a incorporarem no
processo de ensino e aprendizagem o desenvolvimento de competências e
habilidades sobre esses problemas sociais, em que é preciso levar o estudante a
analisar, refletir e propor a resolução para situações problemas. Para tanto, o currículo
escolar deve ser pensado de modo a atender às problemáticas que inquietam a
humanidade.

E sendo o homem um usuário em potencial de automóveis, que causam vários danos ao
meio ambiente e ao próprio ser vivo, a Portaria 678 MEC, de 14 de maio de 1991 lista
vários temas que devem figurar no currículo escolar. Na alínea 'c' propõe a Educação para
o Trânsito, que, por sua vez, dialoga com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
que propõe o pacto Inter federativo e orienta os sistemas easredes de ensino a construir
currículos,

e

às

escolas

a

elaborar

propostas pedagógicas que considerem as

Ressalta ainda, a BNCC que faz-se necessário incorporar aos currículos e às propostas
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a abordagem de temas contemporâneos que afetem a vida humana em escala local,
regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora”. Entre esses
destaca a Lei 9.503/1997 -educação para o trânsito, dentre outros, apartir da BNCC
estão alocados nas Ciências Sociais e Humanas Aplicadas.Por fim, é importante
considerar que as condições de vida domomento atual desafiam os sistemas, as redes
de ensino e as escolas a criarem currículos e propostas pedagógicas que levem os
estudantes a compreender a origem dos fatos sociais imbricados em um frágil progresso
tecnológico que promove, cada vez mais, uma sociedade centrada no consumo, no
entorno do próprio eu, sem internalizar o ideal de bem estar coletivo, para rearranjar
o caminho na direção contrária disso

Com base na Lei supramencionada, a Educação para o Trânsito deverá ser promovida
na Educação Infantil pré-escola, no Ensino Fundamental,em todas as modalidades da
Educação Básica e no Ensino Superior, por meio de um planejamento e ações
articuladas com os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de
atuação.

A organização e a implantação da Educação para o Trânsito no ensino, inclusive na préescola, com vistas a formar uma mentalidade e hábitos de respeito ao trânsito e às leis
que o regulamentam, são ações que requerem urgência. O objetivo da lei vigente não se
resume em apresentar meras informações ou instruções complementares. É vital a
inserção da construção do conhecimento no currículo escolar.

Ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) cabe oferecer as propostas ou traçar as
linhas básicas da educação e dos objetivos a serem alcançados. O comportamento
humano influencia as ações, por isso torna-se cada vez mais necessário incorporar os
valores de cidadania e ética à vida dos condutores de veículos, para que sejam refletidos

Não bastam apenas as leis, é um erro apostar apenas na aplicação de multas, pois elas,
sem ações efetivas de educação, não mudam muito o comportamento humano. É
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necessário que o cidadão se perceba como ser integrante, dependente e agente
transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles,
contribuindo ativamente para a melhoria do trânsito e, consequentemente, para a
qualidade de vida.

A Educação para o Trânsito é imprescindível nas escolas regulares e vai além de
folhetos e adesivos. Ela requer, entre outros aspectos, a execução contínua de programas
educativos que fortaleçam o desenvolvimento humano e garantam a qualidade de vida
como impõe a Legislação, conforme indica a BNCC (2017).O desafio da sociedade é a
redução de acidentes e perceber o perverso impacto que dele advém no âmbito
econômico, político, da saúde e, principalmente, no seio familiar. Nessa busca, existe
um longo caminho a ser percorrido na direção de um trânsito seguro para todos, e a
Educação para o Trânsito pode cumprir um papel primordial na redução dos acidentes,
cabendo assim uma reflexão sobre o fenômeno.

As estatísticas dos acidentes de trânsito e a violência crescem a cada dia, constituindo-se
em uma das principais causas de mortes, principalmente entre crianças e jovens. Por
isso, é importante que a sociedade se mobilize estabelecendo uma consciência coletiva e
individual, criando soluções duradouras, entre as quais a inclusão da “Educação para o
Trânsito” no currículo escolar.A Educação para o Trânsito é uma instrumentalização na
busca da conscientização e atuação segura no compartilhamento do espaço viário e uma
nova abordagem de repensar a prática pedagógica com a construção de aprendizagens
significativas para todos.

SAÚDE NA ESCOLA

A saúde, assim como a educação, são direitos fundamentais expressos na Constituição
de 1988, que no art. 6º traz:

social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência

aos

desamparados,

na

forma

desta

Constituição.”
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“São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a mora- dia, o lazer, a segurança, a previdência
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Enquanto direito, é inerente a todos sem distinção de raça, etnia, gênero, religião ou
condição socioeconômica, sendo dever do Esta- do garanti-la, mediante “políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos bem
como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação” (BRASIL, 1988).
Por sua vez, a Organização Mundial de Saúde (OMS) define a saúde como “um estado
de completo bem estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e
enfermidades” (OMS, 1946).

Nesta perspectiva, o tema integrador Saúde na Escola, associado ao recorte territorial,
ganha relevância no currículo das unidades escolares, possibilitando a implementação
de estratégias mais efetivas para o enfrentamento dos problemas de saúde mapeados no
território e, principalmente, na proposição de soluções mais adequadas.

Princípios como intersetorialidade, integralidade, territorialidade, interdisciplinaridade e
transversalidade devem ser assumidos no currículo, respaldando projetos de intervenção
envolvendo a comunidade do entorno para o fortalecimento da parceria escola
comunidade,

constituindo-se

em

uma

Escola

Promotora

da

Saúde,

conformepreconizado na Lei nº 12.361/2011, que aprova o Plano Estadual da
Juventude e estabelece como uma das diretrizes a Pro- moção da saúde integral do
jovem, com destaque para a ação pro- gramática de “enfatizar o trabalho conjunto com a
escola e com a família para a prevenção da maioria dos agravos à saúde”.

Com base nos seus PPPs, as unidades escolares devem realizar o planejamento de ações
sociopedagógicas, de forma transversal, sistemática, contínua e integrada com as demais
atividades/ações desenvolvidas pelas unidades escolares, visando à promoção da saúde
e prevenção dos agravos, envolvendo toda a comunidade es- colar e, principalmente,

melhoria do rendimento na redução do abandono e na evasão escolar.
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As práticas pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais da educação devem adotar
metodologias que tenham como base a formação humanística, promovendo situações de
aprendizagens contextualiza- das que considerem as experiências dos estudantes, como
também a elaboração dos seus projetos de vida, os temas da contemporaneidade, os
objetos de conhecimento, o desenvolvimento de competências promotoras de saúde,
como o autoconhecimento, o autocontrole, a autoestima, a autoresponsabilização, a
autonomia, a consciência social, entre outros, voltados à formação integral e ao
enfrentamento de vulnerabilidades sociais que comprometam o pleno desenvolvimento
dos estudantes.

Osprocessos educativos devem ser capazes de oferecer aos sujeitos a capacidade
de perceber a si, ao outro e ao mundo, construindo relações que lhe ofereçam
confiança, capacidade de se relacionar com as diferenças e desenvolver relações
saudáveis consigo, com essas relações e com o mundo através de práticas
intersubjetivas que valorizem o respeito, o cuidado, o vínculo, a compreensão, a
tolerância e a capacidade de fazer boas escolhas protetivas para a vida própria e a do
outro.

Aeducação

em

saúde

e

cuidados

emocionais

deve

ajudar

a

construir

a

referênciade corpo, de relações, de escolhas, da capacidadede cuidar de si, de
identificar os espaços e vínculos necessários para um viver bem, a capacidade de
pedir ajuda, de entender a importância da integração mente e corpo, da amizade, da
prática de esportes, da relação com a cultura e dos vínculos familiarese sociais. Além
disso,éimportantequeos alunos aprendam e se reconheçam como portadores de
emoções, que consigam lidar, reconhecer e expressar suas emoções, que percebam a
relação entre as emoções, o corpo e o efeito das emoções nas relações
interpessoais.

reconhecer as ações, relações e cuidados que promovem bem-estar, amor, sentimento de
pertencimento social e autoestima e aprendam a identificar seus pontos fortes e a
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Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
70 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
desenvolver estratégias de valorização da própria vida e da vida dos amigos, familiares
e outros cidadãos, compreendendo a importância dos vínculos. Que sejam
capazesdeconstruiroutrassaídasemocionais para asdores, utilizando a arte, a palavra,
o esporte e construir relações protetivas que lhes permitam reconhecer quando em
situação de violência de direitos e as estratégias para buscar ajuda.

É importante reconhecer que as escolhas e atitudes irão se assentar sobre o sensode
saber quem se é. Essa construção inicial de quem se é e os valores relacionadosa essa
percepção necessitam ser embasados por um senso de amor próprio. Esse amor
próprio é influenciado pelas relações que estabelecemos com os outros: família, escola,
amigos, professores. As atividades educativas precisam ajudar aos alunos aconstruírem
uma imagem de si que lhes ofereçam um sentido para a vida, a importância da sua
própria vida, que se sintam únicos e especiais, ao mesmo tempo que reconheçam o
valor e a importância da vida do outro para a existência coletiva e o futuro da
vida.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Educação Ambiental, um dos Temas Integradores do Documento Curricular
Referencial da Bahia para a Educação Infantil e EnsinoFundamental, é definida pela
Lei

Estadual

nº

12.056/2011, como o conjunto de processos permanentes e

continuados de for- mação individual e coletiva para a sensibilização, reflexão e
construção de valores, saberes, conhecimentos, atitudes e hábitos, visando a uma
relação sustentável da sociedade humana como ambiente que integra, principalmente no
que concerne à fauna, à flora e aos recursos hídricos.

Diante do atual cenário global, em que a preocupação com as mu- danças climáticas, a
degradação da natureza, a redução da biodiversidade, os riscos socioambientais locais e

escolares incluir os princípios da educação ambiental de forma integrada aos objetos de
conhecimentos obrigatórios, como forma de intervenção ampla e fundamentada para o
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globais, as necessidades planetárias evidenciam-se na prática social, cabe às unidades
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exercício pleno da cidadania, conforme destacado nas Leis de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/1996) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação
Ambiental, estabelecidas pela Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, do Conselho
Nacional de Educação, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental.

A atual crise ambiental impõe ao homem o desafio de buscar soluções através denovos
instrumentos

normativos,

sistemas

produtivos

e

a

adoção

de

outros

comportamentos sociais para a construção efetiva da consciência ecológica de
preservação do meio ambiente. Noatual contexto socioambiental marcado pela
degradação permanente do meio, a problemática relacionada à preservação dos
recursos naturais requer o envolvimento de um conjunto de atores do universo
educativo, em todos os níveis e modalidades, assim como, o engajamento dos
diversos sistemas de conhecimento, numa perspectiva trans e interdisciplinar. A esse
respeito, Jacobi (2005) declara:
“os educadores têm um papel estratégico e decisivo
na inserção da educação ambientalno
escolar,

qualificando

os

cotidiano

alunos

para

um

posicionamento crítico face à crise socioambiental,
tendo como horizonte a transformação de hábitos e
práticas sociaise a formação de uma cidadania
ambiental que os mobilize para a questão da
sustentabilidade

no

abrangente.

Nesse

[...]

educativas, devem

seu significado
contexto,

apontar

as

para

mais
práticas

propostas

pedagógicas centradas na mudança de hábitos,
atitudes e práticas sociais, desenvolvimento de
competências,

capacidade

de

avaliação

e

Nesse sentido cabe destacar que a Educação Ambiental assume uma função
transformadora,ondea corresponsabilização dos indivíduos torna-se um objetivo
essencial para promover a sustentabilidade ambiental. A Lei no 9795/99, que institui
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participação dos educandos.” (p. 7-9).
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aPolítica Nacional de Educação Ambiental, no art. 1º, assim define a Educação
Ambiental:
“processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade

constroem

valores

sociais,

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de
vida e sua sustentabilidade.” (BRASIL, 1999).

Já no art. 10, a referida Lei diz que:
“A educação ambiental será desenvolvida comouma
prática educativa integrada, contínua e permanente
em

todos

educativo,

níveis
em

e modalidades

caráter

formal”,

do

processo

reiterando,

no

parágrafo primeiro desse artigo, que “a educação
ambiental não deve ser implantada como disciplina
específica no currículo de ensino, ou seja, sua
incorporação no currículo escolar deve ser de forma
articulada e interdisciplinar.”

Ao se propor trabalhar a temática ambiental na escola, deve-se, ainda, buscar uma
prática pedagógica motivadora para despertar o interesse dos alunos e promover maior
interação entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Do
mesmo modo, é interessante trabalhar os conceitos ambientais de forma atrativa, por
meio de atividades lúdicas (COSTA & LOPES, 1992) e reflexivas.

As Competências Gerais da Educação Básica definidas na atual Base Nacional
ComumCurricular(BNCC),asseguramqueosestudantes tenham uma formação humana
integral e desenvolvam a competência de “argumentar com base em fatos, dados e
informações confiáveis, para formular, negociare defender ideias, pontos de vista e

socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global,
com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta”
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(BRASIL, 2016).

AssimcomoaBNCC,asDiretrizesCurricularesNacionaisparaa Educação Básica, em seu
artigo V, ressaltam como objetivos fundamentais da educação ambiental, dentre
outros:
106“o

desenvolvimento

integradadomeioambienteem

de

uma

suas

compreensão
múltiplas

e

complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos,
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos,
científicos,

culturais

e éticos;

o

estímulo

e

o

fortalecimento de uma consciência crítica sobre a
problemática ambiental e social e fomento e o
fortalecimento da integração com a ciência e a
tecnologia” (BRASIL, 2013).

Diante desse contexto, observa-se que a Educação Ambientalé componente fundamental
para a reflexão de um modelo de sociedade mais sustentável e a construção de
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores sociais, voltados para a preservação
ambiental. Emresposta aos atuais desafios educacionais, propõe-se aindaque a
educação ambiental contemple o aprofundamento do pensamento crítico e reflexivo
para o aprimoramento da prática discente, docente e a cidadania ambiental

EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA O CONSUMO

O Decreto nº 7.397, 22 de dezembro de 2010 institui a Estratégia Nacional de Educação
Financeira (ENEF) criada pelo Ministério da Fazenda “com a finalidade de promover a
educação financeira e previdenciária e contribuir para o fortalecimento da cidadania, a
eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a tomada de decisões conscientes

”Na verdade, trata-se de uma política pública de Estado em caráter permanente,
promovemdoações gratuitas de educação financeira no Brasil, cujo objetivo é
contribuir para o fortalecimento da cidadania ao fornecer e apoiar ações que ajudem a
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população a tomar decisões financeiras mais autônomas e conscientes.Todos os dias as
pessoas lidam com artigos financeiros, configurando-se como agentes

econômicos e

as decisões sobre compras, venda, empréstimos, investimentos etc., influenciam na
vida das pessoas tanto no presente quanto no futuro. Por isso faz-se necessário em todas
as fases da vida aprender sobre movimentação de recursos financeiros.

Os estabelecimentos de ensinoe aprendizagem possibilitam que crianças e jovens
adquiram, além das competências e habilidades de leitura, cálculo e raciocínio lógico, a
capacidade de viver em sociedade, em que fará escolhas decisivas para a realização de
sonhos e modo de vida, influenciando a sociedade da qual faz parte. Neste sentido, a
educação financeira, pensada como tema transversal, dialoga com as diversas
disciplinas e outros temas transversais do currículo ministrados para as etapas da
Educação Básica, possibilitando ao estudante

concretizar

suas aspirações e se

preparar para as várias fases da vida, bem como agir com maturidade nos assuntos de
interesse da coletividade.

Cabe, pois, ao Projeto Político-Pedagógico da escola ser o documento norteador da
formatação desse diálogo.Emerge, então, a importância de se incluir a educação
financeira no currículo, poisessa promove o diálogo articulador entre as áreas de
conhecimento, à medida que transita nas diversas disciplinas escolares, sendo um pilar
para o exercício pleno da cidadania e para o bem estar coletivo. Cumpre fazer valer
que

a

Base

Nacional

Comum

Curricular

concebe

a educação

como

um

compromisso que promove a formação e o desenvolvimento humano global, em
suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica; aponta
a

necessidade de contextualização dos conteúdos dos componentes curriculares,

para orna-los significativos a partir da realidade local e do tempo

que

situa

a

aprendizagem, bem como a organização interdisciplinar dos componentes.

Ainda cabe aos sistemas e redes de ensino e àsescolas incorporar aos currículos e às

humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e
integrada. Entre esses temas destacam-se a (Lei nº 8.069/1990) direito da criança e do
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adolescente; (Lei nº 9795/1999) educação ambiental; (Lei 9.503/1997) educação para o
trânsito, dentre outros, que se vistos a partir da BNCC estão alocados nas Ciências
Sociais e Humanas Aplicadas que “[...] devem estimular uma formação ética,[...]
auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade para valorizar: os
direitos

humanos;

o

respeito

ao

ambiente

e

à

própria

coletividade;

o

fortalecimento de valores sociais, [...] a solidariedade, a participação e protagonismo
voltado para o bem comum [...]” (BNCC 2018, p. 352). É, portanto, neste contexto que
se encontra a educação financeira.

CULTURA DIGITAL

Acultura digital, na qual a onipresença, a onipotência e a onisciência da tecnologia têm
transformado não apenas as formas do entretenimento e do lazer, mas exponencialmente
todas as vertentes da sociedade: o trabalho, gerenciamento político, atividades
militares e policiais, consumo, comunicação, saúde e educação, enfim, estão
mudando toda a cultura em geral. Esse contexto infere que estamos vivenciando uma
nova formação socioculturalque vem recebendo tanto o nome de Cultura Digital
quanto de Cibe cultura. (Zednik, 2015; Santaella, 2003).Segundo Santaella (2003), as
eras culturais estão organizadas em seis tipos de formações: a cultura oral, a cultura
escrita, a cultura impressa, a cultura de massas, a cultura das mídias e a cultura
digital. A referida divisão não equivale a períodos culturais lineares, como se uma
era substituísse a anterior.
“Ao contrário, há sempre umprocesso cumulativo
de

complexificação,

ou

seja,

uma

nova

formação comunicativa e cultural vai seintegrando
na anterior, provocando nela reajustamentos e
refuncionalizações” (SANTAELLA, 2003, p. 13).

processos de produção, distribuição e consumo comunicacionais já sistematizados na
Cultura das Mídias. Ainda na concepção de Santaella (Ibid),
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[...]a cada período histórico, a cultura fica sob o domínio da técnica ou da tecnologia de
comunicação mais recente. Contudoesse domínio
não

é suficiente

para

asfixiar

os

princípios

semióticos que definem as formações culturais
preexistentes.

Afinal, a cultura

comporta-se

sempre como um organismo vivo e, sobretudo,
inteligente,

com

poderes

de

adaptação

imprevisíveis e surpreendentes.

Nesse contexto, conforme define Alfredo Bosi, podemos compreender a ideia de
Cultura como “[...] o conjunto das práticas, das técnicas, dos símbolos e dos valores que
sedevem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de
coexistência social” (BOSI,1996, p. 16) .

Nesse âmbito, a Cultura Digital se estabelece como a construção de vivências e
experiências no formato digital, compartilhadas no ambiente virtual. É preciso
conceituar Cultura Digital é muito mais complexo, não se trata apenas da transferência
da cultura parao formato digital, ela traz em seu bojo profundas transformações
no modo do homem se relacionar com o mundo, nas relações sociais e de produção, na
sua forma de interagir e de se comunicar. Assim, podemos conceituar a Cultura Digital
como

[...]a

cultura

da

contemporaneidade.

[...]a

cultura

digital representa uma mudança de era, com processos
que

se

auto

organizam,

emergentes, horizontais,

formados como descontinuidades articuladas, podem
ser assumidos pelas comunidades locais, em seu caminho
de virtualização, para ampliar sua fala, seus costumes e
seus interesses”. (SANTANA, SILVEIRA, 2016, online).

na Educação, as autoras, fundamentadas em Castells (2002), argumentam:
A Cultura Digital engloba habilidades para comunicar coletivamente, em tempo real, no
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âmbito local até o global, inclusive de forma descentralizada, gera uma grande
expectativa no impacto significativo dos resultados pedagógicos,contribuindo

para

melhorar a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, a partir de um novo
modo de interagir, de informar e de produzir conhecimentos. Discutir Cultura Digital
na escola requer pensar sobre o uso das Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação (TDIC) no desenvolvimento do currículo. Remete-nos, sobretudo, a
uma mudança nas formas de ensinar e aprender, que implica diretamente na adoção
de novas metodologias, nas quais o professor e aluno assumem papéis ativos.

O professor assume a função de mediador da aprendizagem, visto que esteperde seu
status de único detentor do conhecimento, e o aluno assume um papel de protagonista
no

processo

de

construção

do

conhecimento, desenvolvendo habilidades de

comunicação e de argumentação diante das diversas possibilidades de representação do
pensamento. A Cultura Digital está presente na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), como uma das dez competências propostas. ABNCC reconhece a
importância da Cultura Digital e seu impacto nasrelações sociais e no processo
de construção do conhecimento no mundo contemporâneo, estabelecendo a
Competência Geral :

compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nasdiversas
práticas sociais (incluindo as escolares)
para

se

comunicar,

disseminar
conhecimentos,

acessar

informações,
resolver

e

produzir

problemas

e

exercer protagonismo e autoria na vida
pessoal e coletiva. (BNCC, 2017, p.9).

Esta competência permeia todas as áreas curriculares, indicando a importância das
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), no processo de

necessárias para o convívio na sociedade contemporânea. A referida competência
contempla na BNCC três dimensões e suas respectivas subdimensões, a seguir:
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Dimensão - Computação e Programação:
●Utilização de ferramentas digitais;
●Produção Multimídias;
●Linguagens de programação.

Dimensão -Pensamento Computacional:
●domínio de algoritmos;
●visualização e análise de dados.

Dimensão - Cultura e Mundo Digital
●mundo digital;
●uso ético.

Reforçando que a BNCC contempla a Cultura Digital em todas as áreas curriculares,
tanto nas competências gerais, quanto nas competências específicas de área, unidades
temáticas,

objetos

de

conhecimento

e

habilidades.

Porém, parauma

real

implementação, é preciso um esforço conjunto da sociedade e governo para a
realização de políticas públicas que garantam as condições necessárias para sua
exequibilidade. Investindo na formação de professores e gestores para desenvolvimento
de competências que colaborem para o uso pedagógico, criativo e inovador da
tecnologia; produção e seleção de conteúdos digitais que atendam aos objetivos de
ensino e, sobretudo, garantir uma infraestrutura mínima com equipamentos modernos e
conectividade.

Fomentar a Cultura Digital, com base na Competência Geral, estabelecida na BNCC,

●disseminação e valorização da cultura local;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página77

significa fazer uso das tecnologias digitais para:

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
79 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
●preservação do patrimônio e memória cultural;
●estímulo à produção regional das mais diversas expressões

culturais, artísticas e

científicas;
●ampliaçãodo acesso às informações, a produção de conhecimento e ao saber
sistematizado;
●acesso aos serviços eletrônicos governamentais;
●formação de crianças e adolescentes na área digital;
●contribuição da formação cibernética;
●desenvolvimentode ações formativas que visem preparar professores e alunos a
fazer bom uso (ético e salutar) do espaço digital.

Ressalta-se que o

virtual como espaço de expressão das diferentes culturas passa

pelaideia da concepção de ambientes híbridos, voltados para uma construção de
saberes e atitudes diversificados, de forma aberta, que possa permitir o diálogo com a
própria realidade e/ou outros contextos globais. O espaço virtual quando aberto às
diferentes culturastorna-se

dinâmico

por

suas

múltiplas

possibilidades

de

recombinar vários processos de produção do conhecimento, sincronizado aos
diferentes

contextos sociais com apropriação de conteúdos em níveis e formatos

diferenciados de cultura, ciência e arte.

A Cultura Digital por seu poder de penetração em diferentes situações da vida em
sociedade perpassa todas as demais culturas, ou seja, a chamada cultura popular,
tradicional, moderna, entre outras, adquirindo identidade própria, que se dá em

como caminhos essenciais e necessários. Ao mesmo tempo em que a Cultura Digital se
vincula às demais instâncias da vida cultural em diferentes lugares e regiões, ela vem
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refletir sobre a multiplicidade e ambiguidade dos contextos sociais, artísticos e
culturais, com suas lógicas preconcebidas para o mundo do capital e da
produção. Pode-se dizer que a concepção de Cultura Digital traz a crença de que a
cultura local vai se metamorfoseando com a cultura global, ao ponto de incorporar
traços culturais distintos, de forma acelerada e propulsora para uma transformação da
realidade.

A presença da Cultura Digital na escola amplia as possibilidades de acesso às
informações, a produção do conhecimento e, essencialmente, a valorização da cultura
local e regional, resultando no desenvolvimento de práticas educativas robustas que
possam ser utilizadas em diferentes níveis e contextos culturais, sensível à percepção do
eu edo outro. As ideias sistematizadas em busca de um conceito sobre cultura digital
nascem como fruto de diferentes formas de pensar e fazer a cultura, nas intercessões de
um jogo dialético entre velhos e novos paradigmas.

Nesse sentido incorporar o conceito de cultura digital, permite que novas e velhas
tradições, signos locais e globais, linguagens de todos os cantos são bem-vindos a este
curto-circuito antropológico. A cultura deve ser pensada neste jogo, nessa dialética
permanente entre tradição e invenção, nos cruzamentos entre matrizes muitas vezes
milenares e tecnologias de ponta, nas três dimensões básicas de sua existência: a
dimensão simbólica, a dimensão de cidadania e inclusão, e a dimensão econômica.
[...] da Cultura Digital e dasIndústrias Criativas.

Cultura digital é um conceito novo. Parte da ideia de que a revolução das tecnologias
digitais é, em essência, cultural. O que está implicado aqui é que o uso de tecnologia
digital muda os comportamentos como o do software livre que cria fantásticas
possibilidades de democratizar os acessos à informação e ao conhecimento,
maximizar os potenciais dos bens e serviços culturais, amplificar os valores que
formam o nosso repertório comum e, portanto, a nossa cultura, e potencializar também

Nessa perspectiva, cabe a seguinte reflexão de que forma a escola poderá contribuir com
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a Cultura Digital, acerca da produção de conteúdos relativos à cultura local, dando
visibilidade e valorizando as diferentes expressões artísticas, saberes de experiências e
práticas sociais.

EDUCAÇÃO FISCAL

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LeiNº 9394/96)e a Base Nacional
Comum Curricular referente à Educação Infantil e Ensino Fundamental, aprovada pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE e homologada pelo Ministério da
Educação (MEC), em dezembro de 2017, apontam para uma concepção de educação
centrada na formação integral do cidadão.

Assim, as temáticas Educação Fiscal e Cidadania se configuram como essenciais a
serem trabalhadas de forma transversal e interdisciplinar
escolas,

promovendo

o

aprendizado

no

currículo

das

de conhecimentos e o desenvolvimento de

práticas que colaborem para a formação de pessoas sensíveis e eticamente responsáveis
frente às questões locais e globais. O exercício da cidadania ativa está em todos os
momentos de funcionamento da vida em sociedade. Assim, cada vez mais a escola deve
estar a serviço da construção de uma cidadania consciente de seu papel e da necessidade
de ampliar seu poder de participação em prol do bem da coletividade.

A Educação Fiscal e Cidadania no currículo irão oportunizar a cada educando
apropriar-se dos conceitos de bens públicos, além de permitir a compreensão de que
sem sua participação efetiva, o Estado não pode exercer o papel de financiador das
ações estatais através da arrecadação dos tributos. A educação comprometida com uma
formação cidadã requer que questões sociais sejam contempladas nos processos de
ensino e de aprendizagem.

Desse modo, a Educação Fiscal se configura como um instrumento pedagógico
participativas entre o poder público e o cidadão. De acordo com VIDAL (2010) “A
educação fiscal é um processo de ensino e aprendizagem baseado em três eixos-valores,
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cidadania e cultura fiscal e que tem como objetivo

fomentar

uma

cidadania

participativa e consciente de seus direitos e obrigações”. Vale acrescentar que a
educação fiscal é um programa educacional que, de forma articulada pelo governo
federal com os fiscos estaduais e municipais, visa compartilhar conhecimentos e
interagir com a sociedade sobre a origem, aplicação e controle dos recursos públicos,
a partir da adoção de uma abordagem didático-pedagógica interdisciplinar e
contextualizada, capaz de favorecer a participação social, alicerçado nos pilares:
cidadania, ética, comprometimento, justiça, efetividade e solidariedade.

Tendo em vista que a Secretaria da Educação do Estado da Bahia tem como um
dos seus desafios contribuir para a superação das desigualdades sociais, ao pensar
as ações curriculares e as estratégias didático pedagógicas, entendemos que alguns
objetivos e diretrizes do PNEF (Plano Nacional de Educação Fiscal) são
importantes no percurso desta caminhada.

Assim, são objetivos do PNEF mais diretamente relacionados às práxis educacionais:

a) Viabilizar financeiramente o PNEF;
b) Internalizar a Educação Fiscal nas Instituições de Ensino;
c) Implementar a Gestão de Conteúdos.

Esses objetivos têm sua consecução nas seguintes diretrizes:
●Planejamento envolvendo a participação de todos os níveis de governo, prevendo
execução descentralizada, mensurada, monitorada e alinhada com o plano nacional,
contemplando, sempre que possível, a participação da sociedade;
●Material didático e de divulgação produzido e socializado segundo orientações do

●Ações pautadas pela transparência e interação com a sociedade;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página81

Programa;

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
83 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
●Financiamento das ações por intermédio de recursos orçamentários públicos,
recomendando-se a busca de fontes alternativas;
●Ações permanentes e pautadas em políticas de Estado, não devendo ter caráter
político-partidário, evitando a veiculação de marcas de governos;
●Conteúdos de Educação Fiscal inseridos na práxis escolar;
●Ênfase na formação dos profissionais das instituições gestoras do programa ena
comunicação

mobilizadora,

visando

ao

estabelecimento

de

vínculos

de

corresponsabilidade;
●Institucionalização do Programa por meio de ações permanentes dos órgãos gestores,
pautadas pelo aproveitamento da sinergia entre os seus atores; e, por fim,
●Campanhas de premiação com caráter educativo. Observa-se,portanto, que, através
da Educação Fiscal é possível a mobilização da consciência cidadã, desde a
infância, para o desenvolvimento de práticas de cidadania que garantam a
construção de uma sociedade mais justa e igualitária

DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

A Escola é um espaço onde devem ser oportunizadas aos estudantes, desde a mais tenra
idade, informações necessárias para que se constituam como cidadãos cônscios de seus
direitos. O acesso ao conhecimento é a forma mais eficaz de conscientizá-los de seus
direitos, e isso deve fazer parte de seu percurso formativo.
Os direitos das crianças e adolescentes são legitimados em convenções internacionais,
nas quais o Brasil é signatário e nas normativas legais em vigência no País: a
Constituição Federal de 1988 e a Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do

O ECA é uma lei que trouxe diversos avanços e mudanças de paradigmas, ressaltando
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que é uma conquista, pois de forma efetiva, proporciona às crianças e adolescentes um
amplo arcabouço de direitos. É de fundamental importância o conhecimento e a
valorização do Estatuto pela comunidade escolar – incluindo família e educadores. É
necessário que todos entendam o ganho que representa para a sociedade, manter
crianças e adolescentes informados sobre como exercer seus direitos, ampliando
horizontes e desenvolvendo valores positivos, e nada melhor que o ambiente escolar
para que somados a outros organismos sejam repassadas essas informações.

O ECA é categórico quando afirma, em seu
artigo 4º:“É dever da família, da comunidade,
da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação
dos
direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação,
ao
esporte,
ao
lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito,
à
liberdade
e
à
convivência familiar e comunitária” (grifo
adicionado).

Para o Estatuto, portanto, é dever de todos prevenir a “ocorrência de ameaça ou violação
dos direitos da criança e do adolescente”. Assim, torna-se essencial que se busque, de
maneira intersetorial, novas soluções para velhos problemas, ligando a escola com os
demais equipamentos públicos e o sistema de garantia. Por conseguinte, nada mais
apropriado e adequado do que incluir no currículo escolar o estudo dos Direitos de
Crianças e Adolescentes, abordando paralelamente, seus deveres e responsabilidades.

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

A Educação Básica precisa ser igualitária e de qualidade para atender a demanda
do processo de ensino e aprendizagem que seja acompanhado por uma avaliação
sistemática e abrangente que dê conta do ser humano em sua integralidade. A avaliação

deve ser compreendida como processo relevante, construído e consolida-do a partir de
uma cultura de “avaliar para garantir o direito da aprendizagem”, e não para
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classificar e/ou limitar tal direito.

O que propomos é a construção de uma prática educativa em que a avaliação esteja
presente em todo processo de ensino e de aprendizagem, tanto no aspecto cognitivo
quanto na dimensão das competências socioemocionais, tornando a avaliação
socioemocional menos subjetiva e mais transparente. De modo que os seus resultados
possam ser apropriados por toda comunidade escolar, com vistas a promover a
aprendizagem, considerando os princípios norteadores do currículo: identidade,
diversidade, autonomia, interdisciplinaridade e contextualização, em que a qualidade da
aprendizagem prevaleça, para que os objetivos sejam alcançados, permitindo ao
estudante pensar sobre o seu processo de aprendizagem e ao professor sobre sua prática,
como nos diz Krahe (1990, p. 21):
“A avaliação não serve mais para simplesmente
quantificar a aprendizagem do educando, e com
isso moldá-lo para um padrão social existente,
mas sim para, através de uma interação entre
avaliando e avaliador, repensar a situação e em
uma

ava-liação

participativa

despertar

consciência crítica dentro de um compromisso
com a práxis dialética em um projeto histórico de
transformação.”

Nesse contexto, as avaliações externas e internas da instituição e as de desempenho e
aprendizagem dos estudantes são ferramentas para aferir a eficácia das políticas
educacionais implementadas.Avaliar é refletir sobre as informações obtidas com vistas a
(re)planejar ações, é uma atividade orientada para o futuro. A avaliação deve ser base
para se (re)pensar e (re)planejar a gestão educacional e a ação pedagógica, pois
informa o quanto conseguimos avançar e ajuda a pensarem como impulsionar

A avaliar é um ponto de partida impulsionador, um elemento de definição a mais para
se refletir a gestão educacional, (re)pensar e (re)planejar as ações pedagógicas, dentro
e fora da sala de aula, um caminho a ser trilhado ao longo dos anos, tendo como
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foco principal o processo de ensino e aprendizagem. Portanto, a avaliação permite o
trânsito entre lugares já percorridos e novos lugares, inclusive ainda não explorados,
para que sejam cotidianamente (re)construídos como parte de um processo coletivo,
dialógico, complexo, realizado por pessoas com expectativas, compromissos,
conhecimentos, prática e desejos coletivos.

Para tanto, a avaliação educacional deve ser compreendida como uma ferramenta
determinante na coleta de informações necessárias aos elementos que compõem o
sistema educacional responsável pela determinação das políticas educacionais pelos
sistemas de ensino, diretores de escolas, professores e os próprios estudantes para
tomada de decisões e para acompanhar e aperfeiçoar a dinâmica institucional.

Nesse processo, procedimentos externos (organizados por órgãos locais e centrais
da administração) e procedimentos internos (organizados pela unidade escolar)
oferecem elementos para o desenvolvimento tanto da avaliação institucional como da
avaliação do processo de ensino e de aprendizagem, tornando possíveis a criação de
políticas públicas, o planejamento de intervenções pedagógicas focalizadas nas
reais necessidades das escolas e dos estudantes, a identificação dos estágios de
aprendizagem, a definição de materiais didáticos, a formação de educadores, a
(re)elaboração de currículos, a detecção da distância ou a proximidade entre o que o
ensino é e o que deveria ser.

Dessa forma, a avaliação pode abranger o sistema educacional de um país, ou uma
rede de ensino, ou um grupo de escolas, ou uma escola, ou uma turma de alunos,
ou até mesmo um único aluno. Quem define o tipo de avaliação e o instrumento a ser
utilizado é o objeto a ser avaliado. Como procedimentos externos, temos as Avaliações
Externas, feitas em larga escala na Educação Básica,que fazem parte das políticas
públicas da educação brasileira há duas décadas. Esta categoria é

organizada

e

desenvolvida pelo Ministério da Educação (MEC), organismos internacionais e

No entanto, a partir de 2005, com a Prova Brasil (avaliação em larga escala aplicada
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aos alunos de 5ºe 9º anos do Ensino Fundamental, nas redes estadual, municipal e
federal), e de 2007, com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), as
avaliações passaram a ter maior destaque no cenário político educacional.

A avaliação do desempenho escolar tem como objetivo diagnosticar o desempenho
dos(as) estudantes das redes de ensino e subsidiar a definição e o acompanhamento de
políticas públicas educacionais. Às escolas, caberão dados e informações que podem
subsidiá-las no aperfeiçoamento da ação pedagógica.É necessário que se amplie a
compreensão sobre os dados disponibilizados para as unidades escolares e sistemas de
ensino, bem como a apropriação e o uso dos resultados das avaliações externas, pois
fornecem pistas importantes para que se reflita sobre o desenvolvi-mento do trabalho
pedagógico no interior das escolas. O ponto de partida é a leitura e interpretação desses
dados, buscando ampliar a percepção sob as possibilidades de diálogo entre essas
avaliações e as práticas de ensino e de gestão, tanto no âmbito das escolas como das
secretarias de educação, objetivando o sucesso escolar.

Assim, as avaliações externas vêm ganhando a atenção crescente de gestores
públicos e comunidades escolares, por deixarem claro um compromisso com os
resultados da educação e fornecerem parâmetros objetivos para o debate sobre a
melhoria da qualidade no ensino, bem como a utilização dos dados e das informações
produzidas pelas avaliações externas, que podem subsidiar e criar novas perspectivas
em relação a diretrizes e políticas educacionais; entretanto, as avaliações externas
não dão conta da amplitude e complexidade do trabalho em sala de aula, não detalham
dificuldades, não apresentam, de forma clara, informações que permitam inter-venções
imediatas durante o processo pedagógico.Portanto, podem fornecer pistas importantes
para reflexão do trabalho pedagógico no interior das escolas, embora não forneçam
todas as informações necessárias para avançar na ampliação da oferta de

Por isso, é preciso que sejam utilizados dados obtidos por diferentes ferramentas
avaliativas utilizadas no cotidiano das escolas que são capazes de fornecer informações
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adicionais qualificadas sobre o processo de ensino e aprendizagem, para complementar
e dialogar com as avaliações externas e a avaliação da aprendizagem. Como
procedimento interno, há a avaliação institucional e a avaliação do processo de ensino e
de aprendizagem.

A institucional é um instrumento de conhecimento do contexto e da necessidade da
instituição escolar, tem como objeto a escola na sua totalidade ou o seu processo
pedagógico, e deve ser realizada internamente pelo coletivo da escola, envolvendo
todos os atores que fazem parte do processo (funcionários, professores, gestores,
comunidades, pais e estudantes); é um processo de acompanhamento das atividades
desenvolvidas em instituições de ensino com o objetivo de promover a melhoria
contínua da aprendizagem para o progresso dos estudantes, durante a escolarização,
pelo aprimoramento da ação pedagógica.

A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem é uma das atividades que ocorre
dentro de um processo pedagógico. Este processo inclui outras ações que implicam a
própria formulação dos objetivos da ação educativa, na definição de seus conteúdos e
métodos, entre outros elementos da prática pedagógica, como afirma Krug: “a avaliação
não é um fim em si mesmo; é um processo permanente de reflexão e ação, entendido
como constante diagnóstico, buscando abranger todos os aspectos que envolvem o
aperfeiçoamento da prática sócio-política pedagógica”.

Pois avaliação é um dos maiores desafios da escola e se apresenta como um dos pontos
críticos e desafiadores da implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
que define aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao
longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Devem concorrer para assegurar
aos estudantes o desenvolvimento das 10 (dez) competências gerais que
“consubstanciam,

no

âmbito

pedagógico,

os

direitos

de

aprendizagem

e

E, ao indicar que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o
desenvolvimento de competências e habilidades, a avaliação deve ser pensada como um
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modo de refletir a prática da avaliação em si. Priorizando, desta forma, o seu progresso,
interagindo os seus conhecimentos adquiridos com os seus conhecimentos prévios para,
então, mobilizar o desenvolvimento das suas competências, tanto cognitivas quanto
socioemocionais, colocando o estudante como protagonista, um ser ativo em seu
processo de aprendizagem. Avaliar com foco no desenvolvimento de competências e
habilidades exige uma mudança de paradigma de atitude nas formas de aprender,
ensinar e avaliar como afirma o texto da BNCC (2017, p. 13):
“Por meio da indicação clara do que os
alunos

devem

‘saber’

constituição

de

habilidades,

atitudes

sobretudo,

do

que

(considerando
conhecimentos,
e

valores)

devem

e,

‘saber

fazer’.(considerando amobilização desses
conhecimentos, habilidades, atitudes e
valores

para

resolver

demandas

complexas da vida cotidiana, do pleno
exercício da cidadania e do mundo do
trabalho) [...].”

Assim, a avaliação do processo de ensino e de aprendizagem deve se adequar a cada
etapa da Educação Básica conforme os objetivos de aprendizagens propostos nos
documentos BNCC e no documento elaborado para o estado da Bahia, em regime de
colaboração entre as redes estadual, municipal e privada, observando as especificidades
de cada fase. Na Educação Infantil, é necessário avaliar as aprendizagens e também o
desenvolvimento infantil.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2010),
alguns caminhos precisam ser trilhados para se poder ter uma avaliação coerente com as
finalidades definidas para a Educação Infantil, bem como as peculiaridades das crianças

reconheça a avaliação como uma ferramenta instigadora de políticas públicas e de ações
que venham contribuir para a melhoria do atendimento a essas crianças. Bem como um
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instrumento indicador de informações e situações que contribua para redirecionar
trajetórias, apoiar tomadas de decisões, contribuir para a formulação de projetos
pedagógicos, subsidiar e orientar

no acompanhamento da aprendizagem e

desenvolvimento das crianças.

Ressignificar a avaliação na Educação Infantil é pensar em uma concepção mediadora
de avaliação. Como nos afirma Hoffmann, a avaliação mediadora é aquela que permite
ao professor propor às crianças situações desafiadoras adequadas, a partir de
observações realizadas no processo e refletidas por ele, possibilitando a construção de
forma significativa dos conhecimentos necessários ao seu desenvolvimento. A
observação é o principal instrumento nessa etapa que o professor tem para avaliar o
processo de construção do conhecimento das crianças, pode indicar e/ou revelar
aspectos importantes a serem examinados no percurso, contanto que seja com um olhar
avaliativo, interpretativo. Na Educação Infantil, a avaliação deve ser feita por
instrumentos de acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem o
objetivo de promoção, como afirma a LDB nº 9.394, de 1996, no artigo 31. A Educação
Infantil será organizada de acordo com a seguinte regra comum: “Avaliação mediante
acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de
promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.

Um dos grandes desafios para os dois (2) primeiros anos do Ensino Fundamental é o de
garantir o processo de alfabetização e letramento, assegurando aos estudantes a
apropriação do sistema de escrita, dando continuidade no 3º ano, conforme diretriz
anterior (Resolução 07/2010 e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa –
PNAIC), que coloca como prazo limite com foco na ortografia, garantindo dessa forma
condições que possibilitem o uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita e uma
aprendizagem matemática mais crítica e reflexiva.

A não retenção nos dois anos iniciais do Ensino Fundamental assegura a todos os

básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos, embora cada ano possua
compe-tências e habilidades, que devem ser desenvolvidas, como nos afirma o
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texto da Resolução CNE/CEB nº 7, de 2010, do Conselho Nacional de Educação
Básica, no seu artigo 30.

“Os

três

anos

iniciais

do

Ensino

Fundamental devem assegu-rar: [...] III –
a continuidade da aprendizagem, tendo
em conta a complexidade do processo
de alfabetização e os prejuízos que a
repetência
Fundamental

pode

causar

como

no

Ensino

um todo e,

particularmente, na passagem do primeiro
para o segundo ano de escolaridade e
deste para o terceiro.”

Propomos uma avaliação diagnóstica, participativa, processual, cumulativa e
redimensionadora da ação pedagógica que requer um conjunto diversificado de
procedimentos adotados pelo professor ao longo dos três primeiros anos, para a
observação e acompanhamento da aprendizagem, de maneira contínua e, em parceria
com o estudante, registrando cada etapa de seu crescimento.Os resultados obtidos pelo
professor ao longo dos dois anos devem ser registrados por meio de pareceres
descritivos, em formulários elaborados para esse fim (um formulário para o registro do
processo.

Durante as unidades didáticas e outro para a conclusão do ano letivo. Deve conter
informações claras e objetivas sobre o desenvolvimento das competências/habilidades,
seus avanços e dificuldades, pois registrar significa estabelecer uma relação teórica e
prática sobre as vivências, os avanços, as dificuldades, oferecendo subsídios para
encaminhamentos, sugestões epossibilidades de intervenção para pais, professores e
Página90

para o próprio estudante (HOFFMANN, 2000).
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Nos 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, o professor deve observar se os estudantes
apresentam as competências, as habilidades eosconhecimentos prévios necessários
para prosseguir em direção à próxima etapa, prevalecendo para promoção o
alcance

dos objetivos definidos para cada ano de estudo, cujos resultados serão

expressos por meio de notas/conceitos/relatórios/pareceres. Entretanto, o professor não
deve perder de vista cotidianamente a utilização e procedimentos de observação e
registro permanente do processo de ensino e de aprendizagem, o que implica
acompanhamento contínuo e parceria com o mesmo a fim de garantir um percurso
contínuo de aprendizagens entre os anos iniciais e as fases do Ensino Fundamental.

Também do 6º ao 9º ano prevalecerá para promoção o alcance das competências e
habilidades definidas para cada ano de estudo, cujos resultados serão expressos por
notas ou conceitos. Contudo, tal prática não invalida a prática da observação e do
registro. Três finalidades fundamentais se inserem na avaliação escolar como
acompanhamento do processo de aprendizagem: diagnosticar o que está sendo
aprendido, promover intervenções para adequar o processo de ensino à efetividade da
aprendizagem e avaliar globalmente os resultados ao final do processo para conferir
valor ao trabalho realizado.

Para que a avaliação cumpra com essas finalidades, é necessário dispor de estratégias e
instrumentos de avaliação que permitam verificar seos estudantes aprenderam o que
foi ensinado ou se é necessário retomar conteúdos e criar novas oportunidades de
aprendizagem, garantir a cada estudante e a cada família o direito de ser informado e de
discutir sobre as metas de aprendizagem alcançadas em cada etapa de estudo e sobre os
avanços e dificuldades revelados no dia a dia.

O professor pode conceber algumas possibilidades pedagógicas na construção de uma
avaliação a serviço da aprendizagem. Registros reflexivos, como rubricas, diários de
bordo, e/ou portfólios individuais e coletivos são exemplos de instrumentos que podem

diferenças, promovendo uma educação de qualidade com equidade em busca de
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uma educação inclusiva, tornando os estudantes capazes de lidar com os desafios que a
vida impõe.

EDUCACÃO INFANTIL
É com muita satisfação e alegria que entregamos a esse município o Referencial
curricula rque irá orientaro trabalho pedagógico da Educação Infantil. Este documento é
fruto de uma articulação entre a Secretaria Municipal de Educação, Culturae e Esporte.
Deve-se destacar que historicamente esse momento de elaboração do primeiro
documento curricular para a Educação. A elaboração de um currículo está sujeita a uma
multiplicidade de interpretações, visto que não há um consenso teórico sobre o que ele
vem a ser, bem como sobre sua finalidade, pois não há uma definição que seja neutra.
Sendo uma construção social (GOODSON,1997), ele reflete um momento político,
histórico, econômico, cultural e de projetos da sociedade.
O Currículonão surgiu do vazio; ele é a consolidação das diferentes formas de pensar e
fazer o processo educativo das diversas instâncias de construção curricular, assim como
das indagações existentes nas escolas sobre a Educação, sobre a sociedade e sobre os
conceitos que fundamentam o currículo enquanto definidor do que se deve ensinar e
aprender, sempre tomando como ponto de partida a problematização das necessidades
inerentes às práticas educativas. Pensado dessa forma, o currículo não é meramente uma
prescrição, mas, acima de tudo, um campo de lutas e tensões que traduz a escola e a
sociedade que se pretende construir (SILVA, 2002).
Faz-se necessário pontuar que é preciso se compreender a Educação Infantil no âmbito
da Educação Básica como uma especificidade pedagógica com uma forte compreensão
ontológica, ou seja, aí está o Ser criança em formação. Dissolver a Educação Infantil
nos princípios e métodos autocêntricos do Ensino Fundamental, alguns já contestáveis,
é não reconhecer que a criança precisa de uma educação diferenciada, ou mesmo negar
a própria necessidade de significar o espaço-tempo da educação da criança de 0 a 6

toda a experiência do chamado Ensino Fundamental, até para fazer jus ao sentido
radical que essa denominação pode estar nos revelando.
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Um currículo de Educação Infantil só se legitima se qualificar a formação da criança
nos níveis da sua integralidade, envolvendo saberes de campos de conhecimento
sistematizados incluindo saberes e experiências éticas, estéticas, culturais, políticas e
espirituais. Quanto à ludicidade, emerge num currículo de Educação Infantil como
uma transversalidade que vai ao encontro da própria forma de configuração das
experiências infantis vinculadas às brincadeiras e aos jogos e suas potencialidades
formativas. Um currículo de Educação Infantil deverá ser sempre um currículo
brincante para um ser brincante (CONCEIÇÃO; MACEDO, 2018).

É necessário realçar que afirmar que a criança aprende brincando é algo que
ultimamente vem sendo discutido com afinco nos meios educacionais. Da nossa
perspectiva, o brincar é uma característica fundamental do ser humano, do qual a
criança depende muito para se desenvolver. Portanto, para crescer, ela deve brincar,
bem como para se equilibrar frente ao mundo. Uma preocupação emerge quando a
tendência em nossas escolas é de adotar a brincadeira com o caráter de preparo, e não
com o caráter recreativo. Essa realidade faz com que a utilização problematizada da
brincadeira na escola se torne premente. Trazer o lúdico como brincadeira de forma
vivenciada e reflexiva de volta para o cotidiano educacional das crianças salvá-lo de
certa prática instrumentalista é um dos aspectos importantes para o qual tentamos
chamar a atenção.
Compreendido como fruto de uma construção coletiva e democrática, ele não visa aqui
apenas definir os conhecimentos a serem aprendidos e ensinados, mas permitir práticas
educativas críticas, reflexivas e contextualizadas, que estejam pautadas na dialogicidade
como ato primordial na busca do conhecimento daqueles que fazem o processo
educativo no seu dia a dia (FREIRE, 1987).
Dessa maneira, considerando os conceitos já adotados por esses documentos, o
currículo é aqui compreendido como fruto de uma construção coletiva que envolve

traduz a escola, norteia as relações que são estabelecidas dentro e fora dela e se constitui
como um dos elementos responsáveis pela formação humana na instituição escolar.
Nessa direção, a BNCC foi uma referência imprescindível para a elaboração curricular.
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A BNCC define uma série de orientações que direcionaram os partícipes na elaboração
desse documento.
Assim, a Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo de referência
que teve por objetivo direcionar as redes de ensino e as escolas para o desenvolvimento
de práticas que conduzam à construção de competências, habilidades, atitudes e valores
humanos na perspectiva de uma formação integral dos estudantes. Compreendido dessa
forma, o referencial Curricular para Educação Infantil, se apresenta como um elemento
que integra a dimensão humana aos requisitos necessários para a vida em sociedade,
buscando ofertar uma formação integral aos sujeitos do processo educativo,
possibilitando a estudantes e professores compreenderem diferentes dimensões da vida e
do ser social.
Atos de currículo, mediação didática e processos de aprendizagem são entretecimentos
do campo educacional que guardam relações profundamente necessárias. Podemos dizer
que currículo para se qualificarem através de seus atos precisam de mediações didáticas
qualificadas, condição para a possibilidade de aprendizagens e processos formativos
também qualificados. No caso da Educação Infantil, currículos e seus atos precisam que
a didática assuma, de início, as especificidades das aprendizagens e do desenvolvimento
infantis, bem como as transversalidades que fundam a educação das crianças, como a
concepção de infância, o cuidado, a ludicidade, a interação acolhedora e motivacional,
para que o ensino não perca a compreensão de que lida via mediações com as infâncias
em educação.
Métodos ativos e construcionistas que tomam as crianças com oautoras das suas
aprendizagens, que compreendam a aprendizagem como um fenômeno ao mesmo
tempo cognitivo, social, cultural, ético e político podem qualificar os atos de currículo
por meio dos entretecimentos com a didática e a compreensão do processo de

Educadores atenciosos, acolhedores, brincantes, mediadores de aprendizagens criativas,
facilitadores

das

experiências

aprendentes

das crianças, conectados com uma

Educação Infantil contemporânea e cientes da pluralidade, dos espaços-tempos de
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formação dos nossos tempos, podem trazer para a Educação Infantil entretecimentos
ricos e valorosos entre currículo, didática e processos de aprendizagem.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

Na sociedade atual, o processo de globalização e os impactos das novas tecnologias
impulsionaram novos olhares, novos conceitos e, sobretudo, novas posturas no campo
educacional. O processo de ensino e aprendizagem passou a exigir das práticas
pedagógicas a organização de um currículo voltado para o desenvolvimento de
competências e habilidades, novas formas de apropriação e compreensão de
conhecimentos e saberes que possibilitem a formação dos sujeitos numa perspectiva
integral, dinâmica e contemporânea.
Nesse cenário, a função da escola enquanto instituição formal é buscar adaptar-se aos
novos valores culturais que a sociedade vem experimentando, bem como aos desafios
de um mundo globalizado e conectado com as diversas formas de produção do
conhecimento e seus usos nos diversos espaços e tempos da sociedade.
CONCEPÇÕES SOBRE O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Quantos profissionais não reproduzem, ou já reproduziram comportamentos de suas
mães e avós com a intenção de acalmar e cuidar dos pequenos. Em quantas situações
“sem solução” os professores acabam recorrendo aos ensinamentos transmitidos de
geração em geração, baseados na cultura, no automatismo e na emergência.
O desejopor uma proposta pedagógica crítica, reflexiva, consciente e de qualidade,
voltada para a integração entre educação e cuidado, é essencial, não podemos ser meros
reprodutores de ideologias e crenças. Até porque temos de considerar a diversidade
cultural existente entre as famílias de nossos pequenos. Ou seja, o que é aceito por uma
família pode ser considerado por outras, em virtude, por exemplo, de questões culturais

Defende-se, assim, que as ações dos docentes e dos demais profissionais que atuam nas
creches e Pré-escola devem-se embasar em fundamentos teóricos, práticos,
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metodológicos e intencionais, para que dessa maneira, possam argumentar e se
posicionar enquanto profissionais da Educação.É necessário que os professores se
apropriem desses pressupostos e planejem suas práticas pela abordagem de
competências, desconstruam conceitos que ainda estão cristalizados nos modelos
tradicionais que fragmentam os conhecimentos nos diversos componentes curriculares e
considerem a necessidade de adaptações curriculares de acordo com as especificidades
da população escolar atendida.
O currículo da Educação Infantil é concebido como um 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.

AS MÚLTLIPAS FACETAS DA INFÃNCIA

Educar e cuidarde criança é realmente uma tarefa complexa, a qual inicia com a
compreensão da larga definição de criança e de infância.Para efeito da lei, o estatuto da
Criança e do Adolescente determina que criança é a pessoa de até 12 (doze) anos de
idade incompletas. Genericamente podemos afirmar, então, que a infância compreende
a fase da vida que vai do nascimento à adolescência. Quantas especificidades,
características,fases e emoções cabem em doze anos. Principalmente se considerarmos a
velocidade sem igual em que as transformações físicas, biológicas, psicológicas e
sociais acontecem nessa etapa de vida.
São várias as concepções, teorias, discussões e áreas do conhecimento que estudam,
analisam, constroem e desconstroem a concepção acerca da infância e da criança atual.
Por isso, são várias também as divergências, as incompreensões e as inquietações.
Pediatras, pedagogos, psicólogos, neuropediatras e outros especialistas deparam-se com
um grande desafio: não basta descrever as fases do desenvolvimento infantil, é preciso
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percebê-las em constante mudança e adaptação.
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(...) não existe algo com “a criança” ou “a infância”, um ser e um estado essencial esperando para ser
descoberto, definido e entendido,
de forma que possamos dizer a nós
mesmos e aos outros “o que as
crianças são e o que a infância é”.
Em vez disso, há muitas e muitas
infâncias, cada uma construída por
nossos “entendimentos da Infância
e do que as crianças são e devem
ser”.

(DAHLBER;

PENCE;

MOSS, 2003, p. 63).

A família é a primeira instituição social da qual a criança faz parte, cujo modelo
apresenta diferentes maneiras de organização.O importante não é definir a estrutura
familiar na qual a criança está inserida, mas sim, identificar as pessoas adultas que são
sua referência.
Na família,o bebêencontra “parcerias necessárias ao seu desenvolvimento e as primeiras
negociações com outro – pais e irmãos -num espaço de socialização que lhe permitirá
acima da valores e no futuro, inserir-se em outros grupos sociais” (PINTO,2006,p 9).
A convivênciaque a criança estabelece com a família lhe trará condições de auxílio,
amparo e as respostas às suas necessidades. Essas experimentações tornam-se pontos
primordiais para o contato com outros seres humanos.Os professores da creche também
servirão de referência e, portanto sua interação com a criança vai gerar aprendizado para
futuros relacionamentos.
As relações sociais tem uma ligação muito forte com as relações afetivas e as
experiências de vida. Quando a família opta, geralmente por necessidade, em deixar
seus pequenos na creche, nem sempre percebe quãoimportante é esse espaço para o
desenvolvimento social da criança.
No entanto, a creche oportuniza condições de identificação, reconhecimento e

Desenvolvimento Social da criança. Os contatos e os relacionamentos infantis serão
fatores determinantes para descoberta do outro e de si mesmos. Por meio de novos
desafios e oportunidades para vencê-los, a criança poderá criar alternativas, fazer trocas
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e buscas que ajudarão a dar conta de si, das situações e seu desenvolvimento. Outro
momento muito importante e que pode gerar um grande estresse para você e para
criança e seus familiares é a separação física dela e deseu adulto de referência na hora
de ficar na creche. Tal ocasião delicada exige segurança e tranquilidade. Seguem
algumas considerações para tanto:
Trata-se de um objeto de estimação da criança, usado no espaço de casa com a pessoa
de referência. Uma chupeta, um paninho (o famoso “cheirinho”) ou bichinho de pelúcia
que ela manuseia com carinho nas horas mais conturbadas (sono ou separação).
Winnicott explica que tal objeto ajudará opequeno a se desligar da à pessoa, pois
acabará fazendo a transferência da relação de afeto da pessoa para objeto. Por isso
recomenda-se o uso de objetos de apego principalmente as primeiras semanas dela na
creche.
Para facilitar o acolhimento dos bebês, converse com os familiares sobre a utilização
dos objetos de apego, solicitando-lhes o envio do travesseirinho, da coberta ou de outro
objeto que “acalme” os bebês. Se a preocupação for o fato de o bebê se apegar e não
querer desgrudar do objeto, fique tranquilo, pois assim que ganharem confiança e se
sentirem seguros na sala de referência, estarão ávidos por explorar as novidades e nem
se lembrarão do objeto de apego.

PAPEL DO O PROFESSOR NESSE CONTEXTO

Depois de conhecer as principais características acerca do desenvolvimento das
crianças, fique atento aos seguintes comportamentos infantis que refletem os principais
sinais de alerta na fase de 0 a 3 anos e 11 meses: Apresenta dificuldade em acordar,
mesmo na presença de sons variados, as crianças apresentam:
- demonstra agitação e sono interrompido;

- aumenta sempre que pode, o volume dos objetos (celular, tablete ou TV) para escutar;
-demonstrar dificuldade na percepção de sons fortes como a buzina;
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-coloca objetos muito próximos aos olhos;
- apresenta olhos irritados,vermelhos com secreção ou lacrimejantes;
-suspeita de estrabismo;
- reclama de dor dores de cabeça com frequência;
-aperta os olhos ou franze a testa ao focalizar algo que lhe interessa;
- cai seguidamente, demonstrando constante e falta de equilíbrio;
-apresenta alguma parte do seu corpo imóvel;
-produz muita secreção nas orelhas;
Manifesta a falta de atenção ao que lhe é ofertado e ao que há na sala de referência;
- corresponde com dificuldade ou não corresponde a sorrisos;
-nossa dificuldade em manter contato visual com as pessoas;
-sente muita dificuldade ao tentar pegar os objetos;
-demonstra atraso no surgimento da linguagem;
- apresenta dificuldade na interação com as demais crianças ou se isola.
Seperceber um ou mais desses sinais, tome as providências cabíveis, repassando o caso
à coordenação e/ ou direção para que os encaminhamentos necessários sejam realizados.
Entender o processo desenvolvimento dos pequenos não é uma tarefa fácil. Por isso são
necessários o estudo,ointeresse e disposição para cada vezaprender mais.

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

domínio e produção do conhecimento, questionam a escola quanto às suas funções e a
desafiam no sentido de se transformar constantemente, a fim de que o seu papel social
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seja cumprido. Consequentemente, essas exigências requerem professores cada vez
mais engajados e competentes profissionalmente para responderem a elas.
Dessa forma, o currículo e a sua organização, assumem-se como elementos de
destaque, uma vez que eles revelam opções acerca de um determinado modelo de
formação profissional caracterizado pelas articulações que se estabelecem, no seu
interior, entre os saberes teóricos e os saberes práticos necessários à atividade do
professor e ao desenvolvimento profissional cuja construção deve ser o objetivo de
qualquer programa de formação.
É importante destacar que o saber do professor é, então, definido como “um saber
plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da
formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”
(TARDIF, 2002, p. 36). No que se refere às políticas públicas de formação continuada
para professores, essas tem se mostrado extremamente variáveis em termos de seus
formatos curriculares (cursos de curta, média e longa duração, seminários, palestras,
assessorias no contexto escolar, entre outros). Tais processos devem ir ao encontro do
perfil de professor do contexto atual em que se observam mudanças sociais, culturais,
tecnológicas, econômicas, entre outras.

PRINCÍPIOS NORTEADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Conforme apresentados nas DCNEIs (2009) e discutidos por OLIVEIRA (2010), os
princípios da Educação Infantil são: Princípios éticos correspondem aos valores
relacionados à autonomia, à responsabilidade, à solidariedade e ao respeito ao bem
comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades, através
das propostas pedagógicas que assegurem às crianças a manifestação de seus interesses,
desejos e curiosidades em práticas educativas que valorizem suas produções, individuais

proporcionar às crianças oportunidades para:
-Ampliar as possibilidades de aprendizado e de compreensão de mundoe de si próprias
trazidas por diferentes tradições culturais;
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-Construir atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a autoestima e os vínculos
afetivos de todas as crianças, combatendo preconceitos que incidem sobre as diferentes
formas dos seres humanos se constituírem como pessoas;
- Aprender sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais;
- Adquirir valores como os da inviolabilidade da vida humana, a liberdade e a
integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as pessoas, a igualdade entre
homens e mulheres, assim como a solidariedade com grupos enfraquecidos e
vulneráveis política e economicamente;
-Respeitar todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e apreservação dos recursos
naturais. (OLIVEIRA, 2010, p. 7 e 8).Os Princípios políticos afirmam os direitos de
cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Esses valores,
na Educação Infantil, ganham destaque em práticas educativas.
- Promover a formação participativa e crítica das crianças;
- Criar contextos que permitam às crianças a expressão de sentimentos, ideias,
questionamentos, comprometidos com a busca do bem-estar coletivo e individual, com
a preocupação com o outro e com a coletividade;
- Criar condições para que a criança aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a
opinião dos outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um conflito
[...]. (OLIVEIRA, 2010, p. 8). Os Princípios estéticos são referentes aos valores da
sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas
e culturais. Eles são evidenciados na forma de se relacionar e de ver o mundo das
crianças. Nesse sentido, de acordo com Oliveira (2010) devem:
- Valorizar o ato criador e a construção pelas crianças de respostassingulares,
garantindo-lhes a participação em diversificadas experiências;
- Organizar um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que desafiem o que

promover competitividade;
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- Ampliar as possibilidades da criança de cuidar e ser cuidada, de se expressar,
comunicar e criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e trabalhar
em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos que se
apresentam às mais diferentes idades [...]. (OLIVEIRA, 2010, p.8).
Os princípios apresentados, presentes em um trabalho pedagógico, orientam um
currículo para a Educação Infantil que permita ao professor “refletir, selecionar,
organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto de práticas e interações, garantindo a
pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças” (BNCC,
2017, p.37).
No currículo, os Princípios de Educação Infantil estão materializados nos direitos de
CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR E CONHECERSE, esses direitos devem estar expressos nos objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento, através de experiências que sejam significativas para a criança. Os
direitos de aprendizagem e desenvolvimento significam:
CONVIVER democraticamente com outras crianças e adultos, com eles se relacionar e
partilhar

distintas

situações,

utilizando

diferentes

linguagens,

ampliando

o

conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à natureza, à cultura e às
diferenças entre as pessoas.
BRINCAR cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com
diferentes parceiros adultos e crianças, ampliando e diversificando as culturas infantis,
seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais,
corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.
PARTICIPAR ativamente, junto aos adultos e às outras crianças, tanto do
planejamento da gestão da escola quanto da realização das atividades da vida cotidiana,
da escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo linguagens e
elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.
movimentos,

gestos,

sons,

palavras,

emoções,

transformações,relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza no contexto
urbano e do campo, espaços e tempos das instituições, interagindo com diferentes
grupos e ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos.
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EXPRESSAR como sujeito criativo e sensível, com diferentes linguagens, sensações
corporais, necessidades, opiniões, sentimentos e desejos, pedidos de ajuda, narrativas,
registros de conhecimentos elaborados a partir de diferentes experiências, envolvendo
tanto a produção de linguagens quanto a fruição das artes em todas as suas
manifestações.
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 e brincadeiras vivenciadas na instituição de Educação Infantil.
Compreendendo que esses direitos apresentam uma visão integralizada do
desenvolvimento infantil, este currículo, em consonância com a BNCC, é norteador para
elaborações e adequações das propostas pedagógicas de redes municipais e de
instituições de Educação Infantil, como também de programas e projetos pedagógicos
para essa etapa de ensino.
Assim, o currículo na Educação Infantil prioriza a formação identitária, a ludicidade, a
autonomia, a autoestima, a cooperação, as interações e as brincadeiras no processo de
aprendizagem e desenvolvimento da criança, sendo o brincar aspecto significativo de
possibilidades na criação de situações cotidianas que permitam a construção da sua
identidade, da imagem de si mesmo e do mundo em que vive.
OBJETIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

De acordo com Oliveira (2010), Educação Infantil tem como principal objetivo a
promoção do desenvolvimento integral das crianças de zero a cinco anos e 11 meses de
idade garantindo o acesso aos processos de construção de conhecimentos e a
aprendizagem de diferentes linguagens, bem como o direito à proteção, à saúde, à
liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com outras
crianças. Assim, as experiências pedagógicas vivenciadas pelas crianças devem ser
compreendidas de modo a garantir a totalidade nos conhecimentos que constrói, nas
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relações entre razão e emoção, nas expressões corporais e verbais que desenvolve.
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ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E ESPAÇO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A
ROTINA DIÁRIA E O ESPAÇO FÍSICO

A rotina na Educação Infantil é instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na
busca de potencializar ações organizadas e flexibilizadas que atendam às necessidades
de aprendizagem e desenvolvimento e promovam a autonomia das crianças nas
interações e brincadeiras, no tempo e espaço. Estudos realizados por Barbosa (2006)
compreendem a rotina como uma categoria pedagógica da Educação Infantil, que opera
como uma estrutura básica organizadora do cotidiano das creches ou pré-escola, sendo
atividades recorrentes ou reiterativas na vida cotidiana coletiva, que são resinificadas e
planejadas de acordo com a ampliação das experiências das crianças.
Nessa dinâmica, o planejamento do professor ganha cada vez mais relevância no uso
efetivo e qualificado do tempo ao arquitetar uma rotina flexível, promovendo reflexões
metodológicas na utilização dos materiais disponíveis e brincadeiras, nas atividades
individuais e em grupos, através de múltiplas linguagens, à medida que as ações da
prática pedagógica apresentem indicativos para ampliação do conhecimento na
trajetória de aprendizagem. Quando se pensa em rotina, na instituição de Educação
Infantil, relaciona-se também a ideia de espaço e tempo vividos.
É significativa a escolha de lugares para o desenvolvimento das brincadeiras e repouso,
alimentação, higiene, atividades lúdicas, jogos e brincadeiras. Deve-se considerar a
importância de estimular nas crianças a realização de explorações, experimentações e
descobertas que atuam no desenvolvimento de suas potencialidades físicas, cognitivas,
motoras, afetivas e interativas, considerando suas características físicas, suas faixas
etárias e sua cultura. O tempo e o espaço também devem ser organizados
intencionalmente de forma a promover o desenvolvimento integral, o que remete à
importância da sensibilidade do professor diante dos materiais e móveis que ocupam
esses espaços e sua relevância significativa em contribuir para aprendizagem e

A valorização do desenvolvimento integral, nos aspectos cognitivo, físico e
socioemocional, assim como a organização do espaço e do tempo nas creches e préescolas tornam-se substanciais quando se apresentam comprometidas com os direitos de
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aprendizagem e de desenvolvimento, pois “a organização do espaço se constitui em um
parceiro pedagógico de excelência. Quanto mais rico e desafiador este espaço for, mais
qualificadas serão as aprendizagens das crianças” (HORN, 2004).
Portanto, as instituições de Educação Infantil devem garantir espaços físicos limpos,
seguros, inclusivos, acolhedores e desafiadores, com acessibilidade, estética, ventilação,
insolação, luminosidade, acústica, com higiene e interatividade, de sorte a permitir a
participação efetiva nas explorações e descobertas nas relações e interações entre
crianças/crianças; crianças/professor; Como explica Rossetti-Ferreira et al (2007), ao
citar que os espaços devem ser sempre atraentes e estimulantes na Educação Infantil, o
professor necessita estar atento para as observações e mudanças, de modo a acompanhar
o desenvolvimento dos bebês e das crianças e seus interesses por coisas novas.

Nessa perspectiva, a rotina e o espaço físico nas creches e pré-escolas estão imbricados
e devem estar comprometidos com a aprendizagem e desenvolvimento na Educação
Infantil, pois reconhecer que os bebês e as crianças estão sempre aprendendo, é
imprescindível!
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Considerando a aprendizagem e desenvolvimento dos bebês e das crianças, as
instituições de Educação Infantil são responsáveis pelos procedimentos de avaliação
que, de forma simultânea, acompanham a prática pedagógica, realizando a observação
do processo de desenvolvimento de cada criança e de todo grupo quanto às suas
conquistas, avanços e possibilidades. Trata-se de uma avaliação diagnóstica, processual
e sistemática, que se ancora na ação/reflexão/ação sobre a prática pedagógica, com foco
nas experiências dos bebês e das crianças, sem o objetivo de seleção, promoção ou
classificação, conforme a LDBEN (1996) e as DCNEI (2009) que acrescentam aspectos

I - A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das
crianças no cotidiano;
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II - Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios,
fotografias, desenhos, álbuns etc.);
III - A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias
adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição
casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição
creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental);
IV - Documentação específica que permita às famílias conhecer o objetivo da
instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da
criança na Educação Infantil;
V - A não retenção das crianças na Educação Infantil.
No intuito de contribuir para que o professor reconheça possibilidades de
acompanhamento, no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças,
Hoffmann (2015), considera:
Manter uma atitude curiosa e investigativa sobre as reações e manifestações das
crianças no dia a dia da instituição: valorizar a diversidade de interesses e possibilidades
de exploração do mundo pelas crianças, respeitando sua identidade sociocultural;
Proporcionar -lhes um ambiente interativo, acolhedor e alegre, rico em materiais e
situações a serem experiências; agir como mediador de suas conquistas, no sentido de
apoiá-las, acompanhá-las e favorecer lhes desafios adequados aos seus interesses e
possibilidades;
Fazer anotações diárias sobre aspectos individuais observados, de forma a reunir dados
significativos que embasem o seu planejamento e a reorganização do ambiente
educativo.
AS TRANSIÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL:CASA/CRECHE,
CRECHE/PRÉ-ESCOLA E PRÉ-ESCOLA/ANOS INICIAIS

Infantil e Ensino Fundamental enquanto espaço de infância é compreender
especificidades inerentes a cada fase como a inquietude corporal, a capacidade de criar,
questionar, estranhar, fantasiar, transgredir regras, estabelecer semelhanças, de construir
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vínculos e perceber o mundo sobre sua própria ótica. Esses são pressupostos
fundamentais para acolher, interagir e contribuir com o desenvolvimento das crianças
em qualquer etapa de vida e precisam ser considerados e tratados de forma muito
cuidadosa e responsável.
A adaptação acontece em vários momentos, quando uma criança vai à creche ou à préescola pela primeira vez, quando se depara com uma nova etapa escolar ou um novo
ambiente, quando passa por uma mudança de escola, de turno ou simplesmente de
turma. Por isso, é importante entender que o novo, mesmo quando esperado e desejado,
sempre gera insegurança e ansiedade em qualquer fase da vida. Para a criança, esse
processo é ainda mais intenso, especialmente as crianças bem pequenas que saem de
suas zonas de conforto, veem-se em outros ambientes diferentes dos seus lares pela
primeira vez e logo são estimuladas a participar de outras rotinas, outras regras e a
conviver num coletivo com adultos e crianças inicialmente estranhos para elas.
Nessa perspectiva, as DCNEI, preveem a criação de estratégias adequadas aos
diferentes momentos de transição vividos pela criança, como é o caso da transição
casa/creche, creche/pré-escola e pré-escola/anos iniciais.
Garantir o que está preconizado nas diretrizes curriculares exige das instituições
planejar formas e procedimentos que promovam o bem-estar,o desenvolvimento e a
aprendizagem, com um olhar atento às necessidades e interesse de cada criança. Desse
modo, é preciso envolver as famílias para procurar conhecer melhor as rotinas, hábitos,
brincadeiras preferidas e medos das crianças. São bastante relevantes informações como
quem está presente no cotidiano das crianças, quanto tempo costuma passar com os pais
e também perceber como estão estabelecidos os vínculos das famílias com elas, além
dos cuidados com a saúde e alimentação. Importante enfatizar que a postura dos
professores e da família é um fator determinante nesse momento.
O período de transição de uma criança, especialmente as que estão chegando à creche
ou pré-escola pela primeira vez, é envolvido por inúmeras emoções, dúvidas,

processo delicado e pode gerar sofrimento e angústia. Assim, o papel de toda equipe
pedagógica da instituição de educação infantil, nesse momento, é acolher a criança,
organizar uma rotina e proporcionar algumas vivências para as famílias, contribuindo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página107

inquietações, que normalmente desestabilizam as famílias. A separação é sempre um

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
109 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
para uma boa adaptação e percebendo esse processo como um momento de crescimento
para todos, especialmente para a criança.

É imprescindível lembrar que não existe um tempo determinado para a
transição/adaptação, seja ela de casa para creche, da creche para a pré-escola ou da préescola para os anos iniciais. O tempo de adaptação varia de criança para criança.
Geralmente, o período e a forma como se adaptam estão relacionados com suas
experiências anteriores, as separações que enfrentaram e como as enfrentaram.

Na transição e adaptação das crianças da Educação Infantil, especialmente as de creche,
devem ser observados e registrados os choros, os espaços em que as crianças preferem
está na instituição, os momentos de medo e insegurança, a relação com os objetos de
apego, como se alimentam, o controle dos esfíncteres, a hora do banho e,
principalmente, o que as faz sentir seguras e confiantes, pois, sem dúvida, o principal
caminho para favorecer a permanência mais tranquila dos bebês e crianças bem
pequenas na creche é promover ações que lhes deem prazer e segurança. Quanto às
crianças pequenas, da pré-escola, a importância da observação e o registro são os
mesmos.

Nessa fase, elas se comunicam de forma mais ampla, no entanto, muitas não sabem
ainda expressar suas emoções e angústias verbalmente. Por isso, as demonstrações de
ansiedade se apresentam de várias maneiras, mas geralmente são marcadas por algumas
regressões no comportamento ou sintomas psicossomáticos como dor de barriga,
vômitos, febre, etc. Desse modo, acompanhar e registrar o percurso vivenciado pelas
crianças ao longo de sua trajetória, por via de um olhar sensível, é preponderante para
que esse período de acolhimento possa ser avaliado individualmente no decorrer de cada

O PAPEL DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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Considerando que a família constitui o primeiro contexto social e educativo das
crianças e este se amplia quando passam a frequentar a instituição de Educação Infantil,
é importante a construção de vínculos nas interações com as famílias, visando o
acompanhamento participativo da aprendizagem e desenvolvimento das crianças
oriundas de contextos culturais e práticas sociais diversificadas, que muito contribuem
na riqueza do currículo.

As instituições de Educação Infantil devem conceber as famílias como parceiras do
trabalho pedagógico desenvolvido na Creche e/ou Pré-escola por meio do diálogo com
os respectivos grupos familiares, respeitando os diferentes tipos de organização que eles
têm. Segundo os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil (MEC, 2009), a
instituição de Educação Infantil é um espaço de aprendizagens, vivências e
experiências, onde as crianças se socializam, brincam e convivem com a diversidade
humana. Conviver com essa diversidade, enriquece quando as famílias acompanham as
vivências e as produções das crianças.

Segundo Zabalza (1998), a participação das famílias tem sido apontada como um dos
aspectos-chave de uma Educação Infantil de qualidade, e várias experiências
(especialmente a italiana, de ReggioEmilia),tem demonstrado o valor da interação e
comunicação entre professores crianças, familiares e comunidade. Desse modo, cabe
pensar nas propostas pedagógicas da Educação Infantil, em relações e aproximações,
com a família nas instituições, como um potencial para o fortalecimento do trabalho
pedagógico, numa troca de conhecimento entre familiares e profissionais, para o bem
estar das crianças.

“A criança é feita de cem, possui cem mãos, cem pensamentos, cem modos de pensar,
de jogar e de falar, cem,sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar, cem
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alegrias para cantar e compreender, cem mundos para descobrir cem mundos para
inventar.
Conforme a BNCC, os campos de experiências “constituem um arranjo curricular que
acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus
saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural”
(BRASIL, 2017, p. 38).
Essa abordagem tem foco nas experiências que são sustentadas pela lógica do
conhecimento não como algo estanque, linear, instrumental, mas sim como ciência com
uma construção que encanta e conecta a criança com o mundo, que favorece a
aprendizagem e o desenvolvimento, que agrega diferentes linguagens, oportunizando
possibilidades às crianças para explorarem, brincarem, participarem, conviverem,
expressarem-se e conhecerem-se a si e ao mundo.

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.

Essa forma de conceber o currículo na Educação Infantil se diferencia de uma
organização curricular por áreas de conhecimento ou disciplinas escolares e tem
respaldo na concepção dos Campos de Experiência, que são organizados a partir da
articulação do conhecimento, das práticas sociais e das linguagens. Conforme Fochi
(2015), esses Campos apresentam:
As experiências concretas da vida cotidiana em virtude de nelas residirem situações
importantes a serem consideradas e problematizadas para as crianças, tais como as
atividades de higiene, alimentação, sono. O convívio no espaço da vida coletiva nas
interações com outras crianças e com os adultos.

A aprendizagem da cultura na

articulação dos saberes das crianças com aqueles que a humanidade já sistematizou, na
apropriação de rituais e modos de funcionamento de cada cultura.

as crianças aprendem porque querem compreender o mundo em que vivem. As crianças
vivem suas brincadeiras de modo narrativo porque formulam e contam histórias
aomesmo tempo em que dramatizam. É no contexto de cada Campo de Experiência que
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os direitos de aprendizagem e desenvolvimento (conviver, brincar, participar, explorar,
expressar e conhecer-se) assumem seus respectivos significados e fundamentam os
direitos e objetivos do currículo que se apresenta.

O EU, O OUTRO E O NÓS.

É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo
próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida,
pessoas diferentes, com outros pontos de vista.Conforme vivem suas primeiras
experiências sociais (na família, na instituição escolar, na coletividade), constroem
percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e,
simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais.
Por sua vez, na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças
entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida,
diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes,
celebrações e narrativas.Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a
si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as
diferenças que nos constituem como seres humanos. (BNCC,2017)
DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

CONVIVER com crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, reconhecer e
respeitar as diferentes identidades e pertencimento étnico-racial, de gênero e de religião.
BRINCAR com diferentes parceiros, envolver-se em variadas brincadeiras e jogos de
regras, reconhecer o sentido do singular, do coletivo, da autonomia e da solidariedade,
constituindo as culturas infantis.
PARTICIPAR das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado de si e

relativas à escola, aprendendo a respeitar os ritmos, os interesses e os desejos das outras
pessoas.
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EXPLORAR ambientes e situações, de diferentes formas, com pessoas e grupos
sociais diversos, ampliando a sua noção de mundo e sua sensibilidade em relação aos
outros.
EXPRESSAR

as

outras

crianças

e/ou

adultos

suas

necessidades,

emoções,sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, oposições, utilizando
diferentes linguagens, de modo autônomo e criativo, e empenhando-se em entender o
que os outros expressam.
CONHECER-SE nas interações e construir uma identidade pessoal e cultural,
valorizar suas próprias características e as das outras crianças e adultos, constituindo
uma confiança em si e uma atitude acolhedora e respeitosa em relação aos outros.
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS E OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO.

Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais,
coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os
objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem
conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se,
progressivamente, conscientes dessa corporeidade.
Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de
faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção
e linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo
e, com seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites,
desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser
um risco à sua integridade física.
Na Educação Infantil, o corpo das crianças e dos bebês ganha centralidade, pois ele é o
partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a

promover oportunidades ricas para que as crianças possam sempre animadas pelo
espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório
de movimentos, gestos,olhares, sons e mímicas com o corpo para descobrir variados
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modos de ocupação e uso do espaço com o corpo (tais como sentar com apoio, rastejar,
engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar,
equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.). (BNCC,2017) .
DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

CONVIVER com crianças e adultos e experimentar, de múltiplas formas, a
gestualidade que marca sua cultura e está presente nos cuidados pessoais, dança música
teatro, artes circenses, jogos, escuta de histórias e brincadeiras.
BRINCAR, utilizando movimentos para se expressar explorar espaços, objetos e
situações, imitar, jogar, imaginar, interagir e utilizar criativamente o repertório da
cultura corporal e do movimento.
PARTICIPAR de diversas atividades de cuidados pessoais e do contexto social, de
brincadeiras, encenações teatrais ou circenses, danças e músicas; desenvolver práticas
corporais e autonomia para cuidar de si, do outro e do ambiente.
EXPLORAR amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas;
descobrir modos de ocupação e de uso do espaço com o corpo e adquirir a compreensão
do seu corpo no espaço, no tempo e no grupo.
EXPRESSAR corporalmente, emoções, ideias e opiniões, tanto nas relações cotidianas
como nas brincadeiras, dramatizações, danças, músicas, cotação de histórias, dentre
outras manifestações, empenhando-se em compreender o que outros também
expressam.
CONHECER-SE nas diversas oportunidades de interações e explorações com seu
corpo; reconhecer e valorizar o seu pertencimento de gênero, étnico-racial e religioso.
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO E OS DIREITOS DE

Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com
as pessoas com as quais interagem.
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As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a
postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a
interpretação do outro.
Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais
recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna que se torna,
pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na Educação Infantil, é
importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir,
potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na
participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou
em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui
ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social.
Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir e
acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto
familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita,
reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores.
A imersão na cultura escrita, na Educação Infantil, deve partir do que as crianças
conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências com a literatura
infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem
para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação
do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas,
poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros
literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da
escrita e as formas corretas de manipulação de livros.
Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a
escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e à medida que vão
conhecendo letras, em escritas espontâneas, nãoconvencionais, mas já indicativas da

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
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CONVIVER com crianças e adultos e com eles criar estratégias para investigar o
mundo social e natural, demonstrando atitudes positivas em relação a situações que
envolvam diversidade étnico-racial, ambiental, de gênero, de língua, de religião.
BRINCAR com materiais e objetos cotidianos, associados a diferentes papéis ou cenas
sociais, e com elementos da natureza que apresentam diversidade de formas, cheiros,
cores, tamanhos, pesos, densidades, experimentando possibilidades de transformação.
PARTICIPAR de atividades que oportunizem a observação de contextos diversos,
atentando para características do ambiente e das histórias locais, utilizando ferramentas
de conhecimento e instrumentos de registro, orientação e comunicação, como bússola,
lanterna, lupa, máquina fotográfica, gravador, filmadora, projetor, computador e celular.
EXPLORAR e identificar as características do mundo natural e social, nomeando-as,
reagrupando-as e ordenando-as, segundo critérios diversos.
EXPRESSAR suas observações, hipóteses e explicações sobre objetos,organismos
vivos, fenômenos da natureza, características do ambiente, personagens e situações
sociais, registrando-as por meio de desenhos, fotografias, gravações em áudio e vídeo,
escritas e outras linguagens.
CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus
próprios interesses na relação com o mundo físico e social, apropriando-se dos
costumes, das crenças e tradições de seus grupos de pertencimento e do patrimônio
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico.
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.

Em geral, as crianças se encontram nas Artes com uma facilidade impressionante. É
também por isso que a Educação Infantil encontra nas Artes potenciais significativos
para formação da criança. Além da criatividade, a Arte implica emoções, imaginação,
sensibilidade e autoria artística. Arte e diferença são entretecimentos que criam

formacionais, singularizantes, porque vivem da e na criação.
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A experimentação de materiais e linguagens como a música, a dramatização, os sons,
elaborações gráfico-pictóricas, bem como a criação e experimentação de mídias,
implicam atitudes de pesquisa e um prazer singular nos processos de aprendizagem. Em
termos contemporâneos, as experiências com a transmídia inserem as crianças em
verdadeiros cenários de experimentações que, constantemente, as colocam no devir
artístico, numa cultura contemporânea, a cibe cultura, por exemplo, que lhes desafiam
prazerosamente, tanto individual quanto coletivamente. É aí que a fruição e a invenção
elevam a imaginação infantil a mundos a serem explorados e observados com
significativos potenciais formativos.
DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

CONVIVER com crianças e adultos e com eles criar estratégias para investigar o
mundo social e natural, demonstrando atitudes positivas em relação a situações que
envolvam diversidade étnico-racial, ambiental, de gênero, de língua, de religião.
BRINCAR com materiais e objetos cotidianos, associados a diferentes papéis ou cenas
sociais, e com elementos da natureza que apresentam diversidade de formas, cheiros,
cores, tamanhos, pesos, densidades, experimentando possibilidades de transformação.
PARTICIPAR de atividades que oportunizem a observação de contextos diversos,
atentando para características do ambiente e das histórias locais, utilizando ferramentas
de conhecimento e instrumentos de registro, orientação e comunicação, como bússola,
lanterna, lupa, máquina fotográfica, gravador, filmadora, projetor, computador e celular.
EXPLORAR e identificar as características do mundo natural e social, nomeando-as,
reagrupando-as e ordenando-as, segundo critérios diversos.
EXPRESSAR suas observações, hipóteses e explicações sobre objetos, organismos
vivos, fenômenos da natureza, características do ambiente, personagens e situações
sociais, registrando-as por meio de desenhos, fotografias, gravações em áudio e vídeo,

CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus
próprios interesses na relação com o mundo físico e social, apropriando-se dos
costumes, das crenças e tradições de seus grupos de pertencimento e do patrimônio
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cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. Essas possibilidades estão no
museu, no cinema, no circo, nas instalações, nos espetáculos de rua, no teatro, nos
eventos musicais, na televisão, no digital etc. Patrimônio artístico que se encontra como
possíveis patrimônios formacionais da criança.

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.

A curiosidade da criança é uma das atitudes que favorecem a sua inserção no querer
saber no que se refere aos diversos fenômenos da Natureza. Convidá-la a refletir sobre
conceitos científicos e matemáticos pode ser pedagogicamente um prolongamento de
sua condição para questionar quase tudo. Nesses termos, ao observar os fenômenos que
os cercam, tentam compreender experimentando e observando suas mudanças. Neste
mesmo fluxo de curiosidades sobre si, sobre outros seres, assim como sobre algumas
lógicas.
DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

CONVIVER com crianças e adultos e com eles criar estratégias para investigar o
mundo social e natural, demonstrando atitudes positivas em relação a situações que
envolvam diversidade étnico-racial, ambiental, de gênero, de língua, de religião.
BRINCAR com materiais e objetos cotidianos, associados a diferentes papéis ou cenas
sociais, e com elementos da natureza que apresentam diversidade de formas, cheiros,
cores, tamanhos, pesos, densidades, experimentando possibilidades de transformação.
PARTICIPAR de atividades que oportunizem a observação de contextos diversos,
atentando para características do ambiente e das histórias locais, utilizando ferramentas
de conhecimento e instrumentos de registro, orientação e comunicação, como bússola,
lanterna, lupa, máquina fotográfica, gravador, filmadora, projetor, computador e celular.

reagrupando-as e ordenando-as, segundo critérios diversos.
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EXPRESSAR suas observações, hipóteses e explicações sobre objetos, organismos
vivos, fenômenos da natureza, características do ambiente, personagens e situações
sociais, registrando-as por meio de desenhos, fotografias, gravações em áudio e vídeo,
escritas e outras linguagens.
CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus
próprios interesses na relação com o mundo físico e social, apropriando-se dos
costumes, das crenças e tradições de seus grupos de pertencimento e do patrimônio
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. Essas possibilidades estão no
museu, no cinema, no circo, nas instalações, nos espetáculos de rua, no teatro, nos
eventos musicais, na televisão, no digital etc. Patrimônio artístico que se encontra como
possíveis patrimônios formacionais da criança.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Acuriosidade da criança é
uma das atitudes que favorecem a sua inserção no querer saber no que se refere aos
diversos fenômenos da Natureza. Convidá-la a refletir sobre conceitos científicos e
matemáticos pode ser pedagogicamenteum prolongamento de sua condição para
questionar quase tudo. Nesses termos, ao observar os fenômenos que os cercam, tentam
compreender experimentando e observando suas mudanças. Neste mesmo fluxo de
curiosidades sobre si, sobre outros seres, assim como sobre algumas lógicas.
ORGANIZADOR CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
O organizador curricular é constituído por três quadros: cada um deles corresponde a
um subgrupo etário (bebês de zero a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas de 1 ano e
7 meses a 3 anos e 11 meses, crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses); e se
divide em seis colunas. A primeira apresenta os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, numa imagem ilustrativa em forma de espiral, com a intenção de
destacar que tais direitos circulam em todos os campos de experiências, como
motivadores que norteiam a prática educativa. As demais colunas são relativas aos cinco
campos de experiências, e contém o detalhamento dos objetivos definidos para os

Na dinâmica do organizador curricular, seguem algumas considerações:Para
compreensão dos objetivos é importante fazer a leitura detalhada sobre o que cada
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campo de experiência e seus respectivos direitos propõem para a Educação Infantil. Isso
permitirá a elaboração de estratégias pedagógicas, que darão concretude às orientações
curriculares, que aqui se apresentam.
As crianças apresentam ritmos de aprendizagem e desenvolvimento diferenciados,
sendo impossível prever que um determinado objetivo seja alcançado pela maioria das
crianças em um mesmo momento. É importante enfatizar que os objetivos propostos
devem ser considerados, como uma referência flexível e que não os alcançar não
implica problemas de aprendizagem. Para efeito didático, no organizador curricular, os
campos de experiências e os objetivos apresentam-se em colunas distintas, mas, na
prática educativa, eles estão articulados nas experiências vivenciadas pelas crianças.
Na descrição dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento foramutilizados
códigos, a exemplo: EI 01 EO 01. Perceber que suas ações têm efeitos em si, nas outras
crianças e nos adultos a sua volta, constituindo relações de amizade, em diversos
ambientes sociais e culturais, a partir de situações do cotidiano e de brincadeiras.
Para leitura dos códigos, seguem as indicações:
a) O primeiro par de letras (EI) indica a etapa da Educação Infantil.
b) O primeiro par de números indica o grupo de faixa etária
: 01 = bebês (zero a um ano e seis meses)
02 = crianças bem pequenas (um ano e sete meses a três anos e onze meses).
03 = crianças pequenas (quatro anos a cinco anos e onze meses).
c) O segundo par de letras indica as duas letras iniciais dos campos de experiências: EO
= O EU, O OUTRO E O NÓS;
CG = CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS;

EF = ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO;
ET = ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.
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d) O último par de números (01) indica a numeração do objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento.
1. Aspectos Gerais
A Educação Infantil está organizada por Campos de Experiências. Estes
Campos se constituem num arranjo curricular que acolhe as experiências e as
situações concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçados
nas áreas do conhecimento.
O primeiro Campo de Experiência deles trabalha “O Eu, o Outro e o Nós”, no
qual devem ser alocadas as noções de identidade. Já o segundo CE trata da
“Oralidade e Escrita”, com o estímulo ao desenvolvimento das linguagens oral
e escrita, enfatizando o diálogo entre os pequenos. O terceiro CE aborda as
“Cores, os Sons e as Imagens”, incluindo linguagens variadas como a musical,
a visual, a cenográfica entre outras. Há, ainda, o Campo das Experiências do
“Corpo, Gestos e Movimentos”, que se refere às habilidades do corpo, e o
quinto CE que toca nas noções de “Quantidade, Medida,TempoeEspaço”.

Eu, o Outro
e Nós
CAMPOS

Área das Linguagens e Área das
Ciências Humanas.
Área das Linguagens e Área das
Ciências Humanas e Área da
Matemática

DE

Área das Linguagens e Área das
Ciências da Natureza.

EXPERIÊNCIAS
OralidadeeEscrita

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES,

Todas as Áreas do
Conhecimento.
Todas as Áreas do
Conhecimento.

RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES

Os Eixos Estruturantes da Educação Infantil são as interações e as brincadeiras,
vivenciadas através das práticas pedagógicas nos Campos de Experiências, e
do desenvolvimento dos seis direitos de aprendizagens. Vivências por meio das
quais as crianças possam construir e apropriar-se de conhecimentos por meio
de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita
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aprendizagens, desenvolvimento e socialização. A interação durante o brincar
caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e
potenciais para o desenvolvimento integral das crianças.
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Assegurando estas práticas garantiremos na Educação Infantil, as
condições necessárias para as crianças. Estas condições são desenvolvidas em
situações as quais as crianças possam desempenhar um papel ativo em
ambientes convidativos de vivências, desafios e resoluções de problemas,
construindo, aprendendo e desenvolvendo assim significados sobre si, os
outros e o mundo social e natural.
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3. Quadro Eixos Estruturantes

EIXOS
ESTRUTURAN TES

DIREITOS DE
APRENDIZAGEM

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIAS

ORIENTAÇÕES
CONCEITUAIS
Identidade

Eu o Outro e Nós

Interações

Conviver Brincar
Participar Explorar
Expressar-se Conhecer-se

Brincadeiras

Corpo Gestos e
Movimento

Cuidado de si e do outro
Semelhança e diferenças
Autonomia
Regras de Convivência
Jogos e Brincadeiras
Socialização e
Cooperação
Linguagem e expressão
Vocabulário

Oralidade e Escrita

Traços, Sons, Cores e
Imagens
Espaços, Tempos,
Quantidades, Rela- ções e
Transformações
Espaços, Tempos,
Quantidades, Relações e
Transformações

Escritas Letramento
Gêneros Textuais

Obras de Artes
Cores
Música
Desenho
Letramento
Cuidado com o espaço
Histórias Matemáticas

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “O EU, O OUTRO E O NÓS”.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Crianças bem pequenas
(1 ano e 7 meses a 3 anos
e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos
e 11 meses)
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Bebês (zero a 1 ano
e 6 meses)
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(EI03EO01)
(EI02EO01)

(EI01EO01)
Perceber que suas ações
têm efeitos nas outras
crianças e nos adultos.

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

(EI01EO02)

(EI02EO02)

Perceber as possibilidades
e os limites de seu corponas
brincadeiras e
interaçõesdas
quaisparticipa.

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

(EI01EO03)

(EI02EO03)

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

Compartilhar os
objetos e os espaços
com criançasda
mesma faixa etária e
adultos.

Demonstrarempatiapelos
outros, percebendo que
aspessoastêmdiferentes
sentimentos, necessidades e
maneiras de pensar eagir.

(EI03EO02)
Agir de maneira independente, com
confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e
limitações.

(EI03EO03)
Ampliar as relações interpessoais,
desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação.

(EI02EO04)

(EI01EO04)

(EI03EO04)

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

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

(EI01EO05)

(EI02EO05)

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

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

Comunicar suas ideias e
sentimentos a pessoas e grupos
diversos.

(EI03EO05)
Demonstrar valorização das
características de seu corpo e
respeitar as características
dos outros (crianças e adultos) com os
quais convive.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “CORPO, GESTOS EMOVIMENTOS”.

Bebês (zero a 1
ano e 6 meses)

Crianças bem pequenas (1 ano e 7
meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos
a 5 anos e 11 meses)
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(EI01CG01)

(EI02CG01)

(EI03CG01)
Criar com o corpo formas
diversificadas de expressão

Movimentar as partes

Apropriar-se de gestos e

do corpo para exprimir

movimentos de sua cultura no

corporalmente emoções,

cuidado de si e nos jogos e

necessidades e desejos.

brincadeiras.

de sentimentos, sensações
e emoções, tanto nas
situações do cotidiano
quanto em brincadeiras,
dança, teatro, música.

(EI01CG02)

(EI02CG02)

(EI03CG02)

Deslocar seu corpo no espaço,

Demonstrar controle e

orientando-se por noções

adequação do uso de seu

possibilidades
corporais

como em frente, atrás, no alto,

corpo em brincadeiras e

nas brincadeiras e

embaixo, dentro, fora etc., ao

jogos, escuta e reconto

interações em ambientes

se envolver em brincadeiras

de histórias, atividades

acolhedores e
desafiantes.

e atividades de diferentes

artísticas, entre outras

naturezas.

possibilidades.

(EI02CG03)

(EI03CG03)

Explorar formas de

Criar movimentos, gestos,

deslocamento no espaço

olhares e mímicas em

(pular, saltar, dançar),

brincadeiras, jogos e

combinando movimentos e

atividades artísticas como

seguindo orientações.

dança, teatro e música.

(EI01CG04)

(EI02CG04)

(EI03CG04)

Participar do cuidado
do

Demonstrar progressiva

Adotar hábitos de

independência no cuidado do

autocuidado relacionados

seu corpo.

a higiene, alimentação,

(EI01CG03)

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

seu corpo e da
promoção
do seu bem-estar.

conforto e aparência.
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(EI01CG05)

(EI02CG05)

(EI03CG05)

Desenvolver progressivamente

Coordenar suas habilidades

as habilidades manuais,

manuais no atendimento

adquirindo controle para

adequado a seus interesses

desenhar, pintar, rasgar,

e necessidades em situações

folhear, entre outros.

diversas.

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “TRAÇOS, SONS, CORES EFORMAS”.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Crianças bem pequenas (1
ano e 7 meses a 3 anos e
11 meses)

Bebês (zero a 1
ano e 6 meses)

(EI02TS01)

(EI01TS01)
Explorar sons
produzidos com o
próprio corpo e com
objetos do ambiente.

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

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e
11 meses)

(EI03TS01)
Utilizar sons produzidos por
materiais, objetos e
instrumentos musicais durante
brincadeiras de
fazdeconta,encenações, criações
musicais,festas.

(EI02TS02)

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

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

(EI01TS03)

(EI02TS03)

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

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

(EI03TS02)
Expressar-se livremente por
meio de desenho,
pintura, colagem, dobradura e
escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais.

(EI03TS03)
Reconhecer as qualidades do som
(intensidade, duração, altura e
timbre), utilizando-as em suas
produções sonoras e ao ouvir músicas
esons.
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melodias.

melodias.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO”.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Bebês (zero a 1 ano e 6
meses)

Crianças bem pequenas (1
ano e 7 meses a 3 anos e
11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a 5
anos e 11 meses)

(EI01EF01)

(EI02EF01)

(EI03EF01)

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

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

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.

(EI01EF02)

(EI02EF02)

(EI03EF02)

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

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

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

(EI01EF03)

(EI02EF03)

(EI03EF03)

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).

Demonstrar interesse e
atenção ao ouvir a
leitura de histórias e
outros textos,
diferenciando escrita
de

Escolher e folhear livros,
procurando orientar-se por
temas e ilustrações e

ilustrações, e
acompanhando, com
orientação do adulto-leitor, a direção da leitura
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tentando identificar palavras
conhecidas.
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(de cima para baixo, da
esquerda para a direita).

(EI01EF04)

(EI02EF04)

(EI03EF04)

Reconhecer elementos das
ilustrações de histórias,
apontando-os, a pedido
doadulto-leitor.

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

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

(EI01EF05)

(EI02EF05)

(EI03EF05)

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

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

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “ESCUTA,
FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”. (Continuação)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Bebês (zero a 1 ano e 6
meses)

Crianças bem pequenas (1 ano e 7
meses a 3 anos e 11 meses)

(EI01EF06)

Crianças pequenas (4 anos a 5
anos e 11 meses)
(EI03EF06)

(EI02EF06)
Comunicar-se com
outras pessoas usando
movimentos, gestos,
balbucios, fala e outras
formas de expressão.

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

Produzir suas próprias
histórias orais e escritas
(escrita espontânea), em
situações com função social
significativa.
(EI03EF07)

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

Manusear diferentes
portadores textuais,
demonstrando reconhecer
seus usos sociais.

Levantar hipóteses sobre
gêneros textuais veiculados
em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de
observação gráfica e/ou de
leitura.
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(EI03EF08)

(EI01EF08)

(EI02EF08)

Participardesituações
de escuta de textos
emdiferentesgêneros
textuais(poemas,

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.).

fábulas, contos, receitas,
quadrinhos, anúncios etc.).

(EI03EF09)

(EI02EF09)

(EI01EF09)
Conhecer e manipular
diferentes instrumentos e
suportes de escrita.

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.).

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

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

PRÁTICAS DE LINGUAGENS - CAMPOS DE ATUAÇÃO
CAMPO DA VIDA COTIDIANA
Campo de atuação relativo à participação em
situações de leitura, própriasde
atividades
vivenciadas
cotidianamente
por
crianças,
adolescentes, jovens e adultos, no espaço
doméstico
e
familiar,
escolar, cultural e
profissional.

Algunsgêneros deste campo: agendas, listas, bilhetes,
recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários,
receitas, regras de jogos e brincadeiras (parlendas,
trava-línguas, lenga-lenga, etc).

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Campo de atuação relativo à participação em
situações de leitura, fruição e produção de textos
literários e artísticos, representativos dadiversidade
cultural e linguística, que favoreçam experiências
estéticas.

Algunsgêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas,
contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais,
cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge/cartum, entre
outros. Alguns gêneros deste campo: lendas,mitos,
fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, poemas
visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge/cartum,
entre outros

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Algunsgêneros deste campo em mídia impressa
ou digital: enunciados de tarefas escolares; relatos de
experimentos; quadros; gráficos; tabelas; infográficos;
diagramas; entrevistas; notas de divulgação científica;
verbetes de enciclopédia.

CAMPO DA VIDA PÚBLICA
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Campode atuação relativo à participação em
situações
de
leitura/escrita que possibilitem
conhecer os textos expositivos e argumentativos, a
linguagem e as práticas relacionadas ao estudo, à
pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a
aprendizagem dentro e fora da escola
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Campode atuação relativo à participação em situações
de leitura e escrita, especialmente de textos das
esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e
reivindicatória, contemplando temas que impactam a
cidadania e o exercício de direitos.

Alguns gêneros textuais deste campo: notas; álbuns
noticiosos; notícias; reportagens; cartas do leitor (revista
infantil); comentários em sites para criança; textos de
campanhas de conscientização; Estatuto da Criança e do
Adolescente; abaixo-assinados; cartas de reclamação,
regras e regulamentos.

CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA
Trata-se, neste Campo, de ampliar e qualificar a
participação dos jovens nas práticas relativas ao
debate de ideias e à atuação política e social, por
meio do(a):- compreensão dos interesses que movem a
esfera política em seus diferentes níveis e instâncias, das
formas e canais de participação institucionalizados,
incluindo
os
digitais,
e
das
formas
de
participação não institucionalizadas, incluindo aqui
manifestações artísticas e intervenções urbanas;reconhecimento da importância de se envolver com
questões de interesse público e coletivo e
compreensão do contexto de promulgação dos
direitos humanos, das políticas afirmativas e das leis
de uma forma geral em um estado democrático,
como forma de propiciar a vivência democrática em
várias instâncias, e uma atuação pautada pela ética da
responsabilidade (o outro tem direito a uma vida digna
tanto quanto eu tenho);- desenvolvimento de habilidades
e aprendizagem de procedimentos envolvidos na
leitura/escuta e produção de textos pertencentes a
gêneros relacionados à discussão e implementação de
propostas, à defesa de direitos e a projetos culturais e de
interesse público de diferentes naturezas. Envolvem o
domínio de gêneros legais e o conhecimento dos canais
competentespara questionamentos, reclamação de
direitos e denúncias de desrespeitos a legislações
e regulamentações e a direitos; de discussão de
propostas e programas de interesse público no
contexto de agremiações, coletivos, movimentos e
outras instâncias e fóruns de discussão da escola, da
comunidade e da cidade. Trata-se também de possibilitar
vivências significativas na articulação com todas as
áreas do currículo e com os interesses eescolhas
pessoais dos adolescentes e jovens, que envolvam a
proposição, desenvolvimento e avaliação de ações e
projetos culturais, de forma a fomentar o
protagonismo juvenil de forma contextualizada.

Essas habilidades mais gerais envolvem o domínio
contextualizado de gêneros já considerados em outras
esferas – como discussão oral, debate,palestra,
apresentação oral, notícia, reportagem, artigo de
opinião, cartaz, spot, propaganda (de campanhas
variadas, nesse campo inclusive de campanhas
políticas) – e de outros, como estatuto, regimento,
projeto cultural, carta aberta, carta de solicitação,
carta de reclamação, abaixo-assinado, petição on-line,
requerimento, turno de fala em assembleia, tomada de
turno em reuniões, edital, proposta, ata, parecer,
enquete, relatório etc., os quais supõem o
reconhecimento de sua função social, a análise da
forma como se organizam e dos recursos e
elementos linguísticos e das demais semioses
envolvidos na tessitura de textos pertencentes a esses
gêneros.Emespecial, vale destacar que o trabalho com
discussão oral, debate, propaganda, campanha e
apresentação oral podem/devem
se
relacionar
também com questões, temáticas e práticas
próprias do campo de atuação na vida pública.
Assim,as mesmas habilidades relativas a esses
gêneros e práticas propostas para o Campo
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Língua Portuguesa

A Base Nacional Curricular (BNCC) é um documento que regulamenta as
aprendizagens essenciais no ensino de cada aluno, desde a Educação Infantil até o
Ensino Fundamental e Médio.
Diante disso, a BNCC mostra no Componente Curricular de Língua Portuguesa a
proposta

de

quatro

grandes

eixos:

leitura/escuta,

oralidade,

a

análise

linguística/semiótica e a produção (escrita e multissemiótica), esses eixos que permitem
ao aluno desenvolver práticas relacionadas à leitura e à produção. Sendo assim, os
princípios adotados nos Parâmetros Nacionais permitem dizer que o ensino de
português precisa continuar contextualizado e articulado ao uso social da língua.
Assim, é necessário que os Campos de Atuação apresente a mesma importância
dos eixos temáticos na organização dos objetos e habilidades que devem ser
desenvolvidos durante todo o Ensino Fundamental I, sem deixar de inserir os campos
relacionados a: vida cotidiana e pública, as práticas de estudo e pesquisa, bem como o
artístico/literário. Logo a BNCC destaca que, é preciso também desenvolver habilidades
de leitura e interpretação diária provocada pelo avanço tecnológico, permitir ao aluno a
capacidade de criticar e realizar interferências durante cada ano e aplicar práticas dos
diferentes campos de atuação ou esferas sociais referente a inserção de cada aluno.
Para que o ensino de Língua Portuguesa aconteça da forma esperada, isto é,
consiga atingir os resultados de aprendizagens, o professor precisa ter autonomia ao
utilizar metodologias e considerar a realidade local e regional, porque é necessário
considerar os recursos e estratégias apropriadas ao público, pois sabemos que uma base
alicerçada é importante para o desenvolvimento da escrita, oralidade e leitura dos
alunos. Nessa perspectiva é imprescindível que no ensino de linguagem oportunize
tanto alunos quanto professores para uma prática mais sistematizada e com atividades
dinâmicas, motivadoras e reflexivas, pode – se utilizar vários mecanismos, como por

competências nessa área de conhecimento.
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Constata – se que o processo de Língua Portuguesa nas Séries iniciais do Ensino
Fundamental I apresenta resultados mais significantes quando é inserido situações
lúdicas, isto é, essa forma de trabalhar não é considerada método de ensino e sim
abordagem norteadora da prática docente com o objetivo de melhorar a qualidade do
ensino, pois ela facilita o processo de aprendizagem nessa área.
Para a compreensão dos desafios que continuam podemos adotar ações que façam
acontecer a elaboração de projetos de formação que visa um ensino de qualidade, com
alunos lendo, produzindo, interpretando e incluídos nessa sociedade desigual, sem
deixar de possibilitar cada aluno as práticas sociais de leitura e escrita. O ato de formar
é considerado finalidades educativas e o ato de educar é visto como finalidades
formativas, como pode – se perceber ambos são intervenções essenciais para o sucesso
do ensino ou para identificar possíveis dificuldades encontradas em relação a leitura,
produção e oralidade dos alunos.
Por identificar interesse ou descanso por parte de alguns alunos com relação a
leitura e a escrita, que normalmente ocasiona sucesso ou fracasso de cada um, é válido
dizer que todos os professores devem assumir um olhar diferenciado por questões que
envolvem leitura e escrita e não esperar só do profissional da área que realize essa
prática de ensino.
É nítido que os conhecimentos linguísticos, a oralidade, a leitura e a escrita são
primordiais na evolução de cada aluno, ou seja, é necessário que possuam determinadas
competências e habilidades ao longo dos anos escolares, conforme a demanda do
currículo local, visto a grande diversidade sociocultural. De acordo com as
aprendizagens a BNCC define habilidades para Língua Portuguesa que, por sua vez,
estão relacionados a diversos objetos de conhecimento, para que a criança reconheça as
práticas de linguagem como produtos culturais que estruturam as relações humanas.
Deve – se alfabetizar letrando ou letrar alfabetizando, para que aja complemento
entre si, porque ambos não devem ser dissociados, partindo desse pressuposto Magda

“Esse alfabetizar letrando, ou letrar alfabetizando, pela
integração e pela articulação das várias facetas do processo de
aprendizagem inicial da língua escrita, é, sem dúvida, o
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caminho para superação dos problemas que vimos enfrentando
nessa etapa de escolarização” ...

Desse modo, é necessário que cada Unidade Escolar proporcione várias formas de
uso de linguagem, sem esquecer de inserir diferentes práticas sociais com o objetivo de
reconhecer a língua como entidade plural e heterogênea. Assim, cada criança analisa e
reflete sobre os aspectos de linguagem oral e escrita, a autora Sara Monteiro 2009, relata
que:

” Os estudos sobre a relação entre consciência fonológica e
alfabetização vem demonstrando o importante papel das
habilidades metafonológicas no processo de aquisição da
leitura e escrita num sistema alfabético. No entanto, pode – se
dizer que essas habilidades se desenvolvem concomitantemente
a esse processo; e, não, previamente.”

Assim, estudos apontam que antes de chegar à escola a criança apresenta ideias
próprias e cria hipóteses sobre a língua escrita num conjunto de representações por meio
da imitação do ato de escrever, depois parte para construção da representação icônica e
não icônica, logo a criança passa a associar a relação entre grafema e fonema.

O que precisamos entender inicialmente é como se estruturam as habilidades.
Elasexpressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos
nos diferentes contextos escolares, conforme ilustrado no exemplo aseguir:
COMPONENTE CURRICULAR DE LÍNGUA PORTUGUESA – ANOS INICIAIS
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
• Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos
contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade a

• Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de
atuação davida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada,
de construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na
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vida social.
• Ler,escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de
atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos e continuar aprendendo.

• Compreendero

fenômeno

da

variação

linguística,

demonstrando

atitude

respeitosa

diante

de

variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos.

• Empregar,nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação
comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual.

• Analisarinformações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de
comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem
direitos humanos e ambientais.

• Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias.

• Selecionartextos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais
(estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).

• Envolver-seem práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para
fruição,

valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às

dimensões lúdicas, de

imaginário

e

encantamento,

reconhecendo

o

potencial

transformador

e

humanizador da experiência com a literatura.

• Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as
formas deproduzir sentidos (nos processos de compreensão e produção), aprender e refletir sobre o
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mundo e realizar diferentes projetos autorais.
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1º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS

HABILIDADES
(EF01C01) Comparar características
de diferentes materiais presentes em
objetos de uso cotidiano.

Compreender as
Ciências como empreendimento humano,
reconhecendo que o
conhecimento científico é provisório,
cultural e histórico.
Eu e as
pessoas

Analisar, compreender e explicar
características, fenômenos e processos
relativos ao mundo natural, tecnológico e
social, como também às relações que se
estabelecem entre eles, exercitando a
curiosidade para fazer perguntas e buscar
respostas.

(EF01C102) Localizar e nomear
partes do corpo humano, representálas por meio de desenhos e explicar
oralmente suas funções.
Corpo Humano
Respeito à diversidade.
As fases de vida e a ideia
de temporalidade
(passado, presente e
futuro).

(EF01C103) Discutir as razões pelas
quais os hábitos de higiene do corpo
(lavar as mãos antes de comer lavar
os dentes, limpar os olhos, nariz e
orelhas etc.) são necessários para
manutenção da saúde.
(EF01C104) Comparar
características físicas entre os
colegas, de modo a constatar a
diversidade de característica,
reconhecendo a importância da
valorização, do acolhimento e do
respeito a essas diferenças.

Compreender conceitos fundamentais e
estrutura explicativas das Ciências da
Natureza, bem como dominar processos,
práticas e procedimentos da investigação
científicas, de modo a sentir segurança no
debate de questões científicas tecnológicas
e socioambientais e do mundo do trabalho.
Conhecer e apreciar e cuidar de si, do seu
corpo e bem-estar conhecimentos das
Ciências da Natureza.
Identificar e comparar e explicar a
intervenção do ser humano na natureza e
na sociedade propondo ideias e ações que
contribuam para a transformação espacial,
social e cultural.
Reconhecer a si mesmo e ao outro como
identidades diferentes, de forma a exercitar
o respeito á diferença em uma sociedade
plural.

Pontos de referência
Características dos
materiais.

Diferentes tipos de
trabalho existentes no seu
dia a dia.

(EF01C05) Identificar e nomear
diferentes escalas de tempo; os
períodos diários (manhã, tarde,
noite) e a sucessão dos dias,
semanas, meses e anos.
(EF01C61) Selecionar exemplos de
como a sucessão de dias e noites
orienta o ritmo de atividades diárias
de seres humanos e de outros seres
vivos.

Interpretar e expressar sentimentos,
crenças e dúvidas com relação a si mesmo,
aos outros e ás diferentes culturas com
base nos instrumentos de investigação das
Ciências Humanas.
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Minha
Rotina

Escalas do tempo.
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2º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETO(S) DE CONHECIMENTOS

HABILIDADES

Constituição da identidade psicossocial,
em sala de aula, por meio da oralidade.
Reflexão sobre o léxico do texto.
Autodomínio do processo de leitura.
Localização de informações em textos.
Deduções e inferências de informações.
Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos.
Características da
Conversação espontânea.
Procedimentos de escuta de textos.
Apreciação de texto literário.
Diversidade
cultural

Competência geral: 9.
Competências específicas
de Língua Portuguesa: 1, 2
e 3.

Conhecimento do alfabeto.
Fluência de leitura para a
Compreensão do texto.
Regras de convivência em sala de aula.
Consciência silábica.
Aspectos não linguísticos (paralinguísticos)
no ato da fala.

EFO2LP01
EFO2LP17
EFO2LP11
EFO2LP12
EFO2LP14
EFO2LP15
EFO2LPO4
EFO2LP07
EFO2LP48
EFO2LP31
EFO2LP35
EFO2LP09
EFO2LP03
EFO2LP30
EFO2LP05
EFO2LP06
EFO2LP08
EFO2LP33
EFO2LP19
EFO2LP23
EFO2LP26
EFO2LP27

Finalidades da interação oral.
Relato oral.
Estruturas silábicas.
Planejamento do texto.

Revisão do texto.
Reescrita do texto.
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Constituição da identidade psicossocial,
em sala de aula, por meio da oralidade.
Características da conversação
espontânea.
Fluência de leitura para a compreensão
do texto.
Autodomínio do processo de leitura.
Reflexão sobre o léxico do texto.
Elementos constitutivos do discurso
poético em versos: estratos fônico e
semântico.
Regras de convivência em sala de aula.
Deduções e inferências de informações.
Estruturas silábicas.
Direitos da criança
e do adolescente.

Consciência grafofonêmica.
Competências específicas
de Língua Portuguesa: 1, 2
e 3.
Competência geral: 9.

Localização de informações em textos.
Avaliação dos efeitos de sentido
produzidos em textos.
Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos.
Objetivos de leitura.
Lista.

EFO2LP01
EFO2LPO4
EFO2LP09
EFO2LP11
EFO2LP17
EFO2LP42
EFO2LP03
EFO2LP14
EFO2LP34
EFO2LP35
EFO2LP29
EFO2LP12
EFO2LP18
EFO2LP14
EFO2LP15
EFO2LP10
EFO2LP20
EFO2LP48
EFO2LP02
EFO2LP24
EFO2LP19
EFO2LP25
EFO2LP26
EFO2LP27
EFO2LP28

Apreciação de texto literário.
Texto argumentativo e/ou persuasivo.
Planejamento do texto.
Procedimentos linguístico-gramaticais
e ortográficos.

Reescrita do texto.
Edição do texto.
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Constituição da identidade psicossocial,
em sala de aula, por meio da oralidade.
Características da conversação
espontânea.
Aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) no ato da fala.
Autodomínio do processo de leitura.
Reflexão sobre o léxico do texto.
Processos de criação.
Apreciação de texto literário.
Objetivos de leitura.
Localização de informações em textos.
Seleção de informações.
Competência geral: 3.
Reflexão sobre o conteúdo temático do
texto.
Fluência de leitura para a compreensão
do texto.
Sinonímia e antonímia.
Conhecimento do alfabeto.

EFO2LP01
EFO2LPO4
EFO2LP11
EFO2LP17
EFO2LP12
EFO2LP14
EFO2LP15
EFO2LP31
EFO2LP48
EFO2LP13
EFO2LP38
EFO2LP03
EFO2LP19
EFO2LP26
EFO2LP27
EFO2LP28
EFO2LP20

Elementos constitutivos do discurso
poético em versos: estratos fônico e
semântico.
Dimensão social e estética do texto
literário.
Estruturas silábicas.
Planejamento do texto.
Procedimentos linguístico gramaticais e
ortográficos.

Diversidade
cultural.
Produção de
instruções para
brincadeiras.

Competências gerais:
1, 4 e 9.

Constituição da identidade psicossocial,
em sala de aula, por meio da oralidade.
Características da conversação
espontânea.

EFO2LP01
EFO2LPO4
EFO2LP11
EFO2LP17
EFO2LP12
EFO2LP14
EFO2LP15
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Autodomínio do processo de leitura.
Reflexão sobre o léxico do texto.
Localização de informações em textos.
Deduções e inferências de informações.
Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos.

EFO2LP31
EFO2LP48
EFO2LP13
EFO2LP38
EFO2LP03
EFO2LP19
EFO2LP26
EFO2LP27
EFO2LP28
EFO2LP20

Conhecimento do alfabeto.
Apreciação de texto literário.
Seleção de informações.
Sinonímia e antonímia.
Regras de convivência em sala de aula.
Planejamento de texto
Revisão do texto.
Reescrita do texto.
Edição do texto.

Constituição da identidade psicossocial,
em sala de aula, por meio da oralidade.
Características da conversação
espontânea.
Fluência de leitura para a compreensão
do texto.
Educação
alimentar e
nutricional.
Consumo Saúde

Competência específica de
Língua Portuguesa: 9.

Autodomínio do processo de leitura.
Reflexão sobre o léxico do texto.

Competência geral: 8.
Apreciação de texto literário.
Localização de informações em textos.
Deduções e inferências de informações.
Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos.

EFO2LP01
EFO2LP09
EFO2LP11
EFO2LP17
EFO2LP48
EFO2LP12
EFO2LP14
EFO2LP15
EFO2LP41
EFO2LP44
EFO2LPO4
EFO2LP32
EFO2LP35
EFO2LP36
EFO2LP05
EFO2LP08
EFO2LP13
EFO2LP10
EFO2LP19
EFO2LP25
EFO2LP26
EFO2LP27
EFO2LP28

Elementos constitutivos do discurso
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Lista.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
141 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
narrativo ficcional em prosa e versos:
estrutura da narrativa e recursos
expressivos.
Recursos de criação de efeitos de
sentido.
Conhecimento do alfabeto.
Estruturas silábicas.
Aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) no ato da fala.
Relato oral.
Seleção de informações.
Objetivos de leitura.
Planejamento do texto.
Procedimentos linguístico gramaticais e
ortográficos.
Revisão do texto.
Reescrita do texto.
Edição do texto.

Características da conversação
espontânea.
Autodomínio do processo de leitura.
Reflexão sobre o léxico do texto.
Educação
alimentar e
Nutricional

Competências gerais: 4, 5
e 9.

Apreciação de texto literário.
Localização de informações em textos.
Recursos de criação de efeitos de
sentido.
Elementos constitutivos do discurso
narrativo ficcional em prosa e versos:
estrutura da narrativa e recursos
expressivos.

EFO2LP01
EFO2LPO4
EFO2LP11
EFO2LP17
EFO2LP48
EFO2LP12
EFO2LP49
EFO2LP44
EFO2LP41
EFO2LP14
EFO2LP37
EFO2LP09
EFO2LP10
EFO2LP15
EFO2LP21
EFO2LP22
EFO2LP29
EFO2LP03
EFO2LP19
EFO2LP25
EFO2LP26
EFO2LP27

Deduções e inferências de informações.
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Constituição da identidade psicossocial,
em sala de aula, por meio da oralidade.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
142 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

Pontuação.
Fluência de leitura para a compreensão
do texto.
Objetivos de leitura.
Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos.
Mensagem pessoal.
Mensagem instantânea.
Consciência grafofonêmica.
Regras de convivência em sala de aula.
Planejamento do texto.
Procedimentos linguístico gramaticais e
ortográficos.
Revisão do texto.
Reescrita do texto.

Características da conversação
espontânea.
Autodomínio do processo de leitura.
Reflexão sobre o léxico do texto.
Vida familiar e
social
Educação
alimentar e
Nutricional

Apreciação de texto literário.
Competências gerais: 4, 5
e 9.

Localização de informações em textos.
Recursos de criação de efeitos de
sentido.
Elementos constitutivos do discurso
narrativo ficcional em prosa e versos:
estrutura da narrativa e recursos
expressivos.

EFO2LP01
EFO2LPO4
EFO2LP11
EFO2LP17
EFO2LP48
EFO2LP12
EFO2LP49
EFO2LP44
EFO2LP41
EFO2LP14
EFO2LP37
EFO2LP09
EFO2LP10
EFO2LP15
EFO2LP21
EFO2LP22
EFO2LP29
EFO2LP03
EFO2LP19
EFO2LP25
EFO2LP26
EFO2LP27

Deduções e inferências de informações.
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Constituição da identidade psicossocial,
em sala de aula, por meio da oralidade.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
143 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Pontuação.
Fluência de leitura para a compreensão
do texto.
Objetivos de leitura.
Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos.
Mensagem pessoal.
Mensagem instantânea.
Consciência grafofonêmica.
Regras de convivência em sala de aula.
Planejamento do texto.
Procedimentos linguístico gramaticais e
ortográficos.
Revisão do texto.
Reescrita do texto.

Características da
conversação espontânea.
Objetivos de leitura.
Autodomínio do processo de leitura.
Reflexão sobre o léxico do texto.
Competência geral: 10.

Localização de informações em textos.
Deduções e inferências de informações.
Avaliação dos efeitos de sentido
produzidos em textos.
Aspectos não linguísticos (paralinguísticos)
no ato da fala.

EF02LP01
EFO2LPO4
EFO2LP10
EFO2LP11
EFO2LP17
EFO2LP12
EFO2LP14
EFO2LP18
EFO2LP49
EFO2LP05
EFO2LP09
EFO2LP15
EFO2LP32
EFO2LP36
EFO2LP48
EFO2LP07
EFO2LP16
EFO2LP29
EFO2LP06
EFO2LP19
EFO2LP24
EFO2LP25
EFO2LP26
EFO2LP27
EFO2LP28

Fluência de leitura para a compreensão do
texto.
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Constituição da identidade psicossocial, em
sala de aula, por meio da oralidade.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
144 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos.
Conhecimento do alfabeto.
Estruturas silábicas.
Apreciação de texto literário.
Reflexão sobre o conteúdo temático do
texto.
Consciência grafofonêmica.
Finalidades da interação oral.
Planejamento do texto.
Texto argumentativo e/ou persuasivo.
Procedimentos linguístico--gramaticais e
ortográficos.
Revisão do texto.
Reescrita do texto.
Edição do texto.

Características da conversação espontânea.
Autodomínio do processo de leitura.
Reflexão sobre o conteúdo temático do
texto.
Competência geral: 4.

Reflexão sobre o léxico do texto.
Localização de informações em textos.
Sinonímia e antonímia.
Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos.

EFO2LP01
EFO2LPO4
EFO2LP11
EFO2LP16
EFO2LP17
EFO2LP12
EFO2LP38
EFO2LP15
EFO2LP18
EFO2LP48
EFO2LP43
EFO2LP40
EFO2LP34
EFO2LP19
EFO2LP45
EFO2LP25
EFO2LP26
EFO2LP27
EFO2LP28

Avaliação dos efeitos de sentido
produzidos em textos.
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Constituição da identidade psicossocial, em
sala de aula, por meio da oralidade.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
145 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

Apreciação de texto literário.
Elementos constitutivos do discurso
dramático em prosa e versos: função e
organização.
Aumentativo e diminutivo.
Estruturas silábicas.
Planejamento do texto.
Processos de criação.
Procedimentos linguístico gramaticais e
ortográficos.
Revisão do texto.
Reescrita do texto.
Edição do texto.

3º ANO
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS
Constituição da identidade
psicossocial, em sala de aula, por
meio da oralidade.
Características da conversação
espontânea.
Autodomínio do processo de
leitura.

Educação para o
trânsito.

Competência geral: 9.
Reflexão sobre o léxico do texto.
Competências específicas
de Língua Portuguesa: 1,
2 e 3.

Localização de informações em
textos.
Deduções e inferências de
informações.
Elementos constitutivos do
discurso narrativo ficcional em
prosa e versos: estrutura da
narrativa e recursos expressivos.

HABILIDADES
EFO3LP01
EFO3LP03
EF35LP06
EFO3LP13
EFO3LP08
EFO3LP10
EFO3LP34
EFO3LP11
EFO3LP14
EFO3LP27
EF35LP05
EFO3LP12
EFO3LP28
EFO3LP19
EFO3LP09
EF35LP07
EF35LP08
EFO3LP21
EFO3LP22
EFO3LP24
EF35LP09
EF35LP10
EF35LP01
EFO3LP02
EFO3LPO4

Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos.
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UNIDADE
TEMÁTICA

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
146 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

Reflexão sobre a forma, a estrutura
e a organização do texto.
Fluência de leitura para a
compreensão do texto.
Reflexão sobre o conteúdo
temático do texto.
Acentuação.
Texto expositivo-informativo.
Seleção de informações.
Planejamento do texto.
Procedimentos linguísticogramaticais e ortográficos.

Procedimentos estilísticoenunciativos.

Constituição da identidade
psicossocial, em sala de aula, por
meio da oralidade.
Características da conversação
espontânea.

Fábula

Competências
específicas de Língua
Portuguesa: 4, 5 e 8.

Autodomínio do processo de
leitura.
Reflexão sobre o léxico do texto.

Competência geral: 5.
Localização de informações em
textos.
Deduções e inferências de
informações.
Elementos constitutivos do
discurso narrativo ficcional em
prosa e versos: estrutura da
narrativa e recursos expressivos.

EFO3LP01
EFO3LP03
EF35LP06
EFO3LP13
EFO3LP08
EFO3LP10
EFO3LP34
EFO3LP11
EFO3LP14
EFO3LP27
EF35LP05
EFO3LP12
EFO3LP28
EFO3LP19
EFO3LP09
EF35LP07
EF35LP08
EFO3LP21
EFO3LP22
EFO3LP24
EF35LP09
EF35LP10
EF35LP01
EFO3LP02
EFO3LPO4

Reconstrução das condições de
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Uso do dicionário psicossocial,
em sala de aula, por meio da
oralidade.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
147 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
produção e recepção de textos.
Reflexão sobre a forma, a estrutura
e a organização do texto.
Fluência de leitura para a
compreensão do texto.
Reflexão sobre o conteúdo
temático do texto.
Acentuação.
Texto expositivo-informativo.
Seleção de informações.
Planejamento do texto.
Procedimentos linguísticogramaticais e ortográficos.
Procedimentos estilísticoenunciativos.
Uso do dicionário.
Parágrafo: aspectos
Semânticos e gráficos.
Revisão do texto.
Exposição oral.
Regras de convivência em sala de
aula.

Constituição da identidade psicossocial,
em sala de aula, por meio da oralidade.
Características da conversação
espontânea.
Competências específicas
de Língua Portuguesa: 5 e
10.

Fluência de leitura para a compreensão
do texto.

Competência geral: 5.
Autodomínio do processo de leitura.
Apreciação de texto literário.
Reflexão sobre o léxico do texto.

EFO3LP01
EFO3LP03
EF35LP05
EF35LP06
EF35LP17
EFO3LP13
EF35LP13
EF35LP15
EFO3LP10
EFO3LP12
EFO3LP34
EFO3LP08
EFO3LPO4
EF35LP14
EFO3LP29
EFO3LP36
EFO3LP11
EF35LP02
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Aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) no ato da fala.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
148 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
EFO3LP23
EF35LP03
EFO3LP02
EFO3LP07
Deduções e inferências de informações.
EF35LP07
EFO3LP21
EFO3LP22
Elementos constitutivos do discurso
EF35LP09
narrativo ficcional em prosa e versos:
EF35LP10
estrutura da narrativa e recursos
EF35LP11
expressivos.
EF35LP12
Dimensão social e estética do texto
literário.

Localização de informações em textos.
Pontuação.
Reflexão sobre o conteúdo temático do
texto.
Elementos constitutivos do discurso
dramático em prosa e versos.
Reconstrução das condições de produção
e recepção de textos.
Processos de variação linguística.
Consciência grafofonêmica.
Regras de convivência em sala de aula.
Relato oral.
Planejamento do texto.
Procedimentos linguístico gramaticais e
ortográficos.
Procedimentos estilístico enunciativos.
Parágrafo: aspectos semânticos e
gráficos.
Revisão do texto.

Competências específicas
de Língua Portuguesa: 1,
2, 3 e 9.

Constituição da identidade
psicossocial, em sala de aula, por
meio da oralidade.
Características da
conversação espontânea.

EFO3LP01
EFO3LP03
EFO3LP13
EF35LP05
EF35LP06
EF35LP15
EF35LP17
EF35LP13
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Reescrita do texto.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
149 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Reflexão sobre o léxico do texto.
Fluência de leitura para a
compreensão do texto.

Processo de
envelhecimento e
valorização do idoso

Autodomínio do processo de
leitura.
Apreciação de texto literário.
Dimensão social e estética do texto
literário.
Localização de informações em
textos.
Elementos constitutivos do
discurso narrativo ficcional em
prosa e versos: estrutura da
narrativa e recursos expressivos.

EFO3LP08
EFO3LP34
EFO3LP35
EF35LP02
EF35LPO4
EFO3LP30
EFO3LP21
EFO3LP14
EFO3LP17
EFO3LP10
EFO3LP12
EFO3LPO4
EFO3LP11
EFO3LP23
EFO3LP05
EF35LP07
EFO3LP06
EFO3LP22
EF35LP10
EF35LP11
EF35LP12

Elementos constitutivos do
discurso poético em versos: estratos
fônico e semântico.
Processos de variação linguística.
Funções sintáticas do substantivo e
do verbo.
Procedimentos linguísticogramaticais e ortográficos.
Reflexão sobre a forma, a estrutura
e a organização do texto.
Recuperação da intertextualidade e
estabelecimento de relações entre
textos.
Deduções e inferências de
informações.
Reflexão sobre o conteúdo
temático do texto.

Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos.
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Aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) no ato da fala.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
150 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Consciência grafofonêmica.
Gêneros textuais do discurso oral.
Planejamento do texto.
Procedimentos de escuta de textos.
Procedimentos estilísticoenunciativos.
Revisão do texto.
Reescrita do texto.
Edição do texto.
Constituição da identidade psicossocial,
em sala de aula, por meio da oralidade.
Características da
conversação espontânea.

Fluência de leitura para a compreensão
do texto.
Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos.

Competência geral: 3.

Reportagem

Competências específicas
de Língua Portuguesa: 1, 2,
3 e 10.

Reflexão sobre o conteúdo temático do
texto.
Reflexão sobre a forma, a estrutura e a
organização do texto.
Localização de informações em textos.
Deduções e inferências de informações.
Dimensão social e estética do texto
literário.
Processos de variação linguística.
Aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) no ato da fala.
Funções sintáticas do
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Reflexão sobre o léxico do texto.

EFO3LP01
EFO3LP03
EFO3LP13
EF35LP05
EFO3LP11
EFO3LP12
EFO3LP14
EFO3LP08
EFO3LP10
EF35LP13
EF35LP15
EF35LP03
EF35LPO4
EFO3LP31
EF35LP17
EF03LP34
EFO3LP09
EF35LP01
EFO3LP33
EFO3LP37
EF35LP02
EFO3LP07
EFO3LPO4
EFO3LP21
EF35LP07
EF35LP09
EF35LP10
EF35LP11
EF35LP12

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
151 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Adjetivo.
Apreciação de texto literário.
Elementos constitutivos do discurso
narrativo ficcional em prosa e versos:
estrutura da narrativa e recursos
expressivos.
Seleção de informações.
Exposição oral.
Derivação prefixai e sufixai.
Recursos de criação de efeitos de
sentido.
Relato oral.
Procedimentos linguístico--gramaticais
e ortográficos.
Planejamento do texto.
Parágrafo: aspectos semânticos e
gráficos.
Revisão do texto.
Reescrita do texto.

Constituição da identidade psicossocial,
em sala de aula, por meio da oralidade.
Características da
conversação espontânea.
Competências gerais: 3, 5 e
7.

Preservação do meio
ambiente

Competências específicas
de Língua Portuguesa 1, 2
e 3.

Fluência de leitura para a
compreensão do texto.
Reflexão sobre o léxico do texto.
Reflexão sobre o conteúdo temático do
texto.
Avaliação dos efeitos de sentido
produzidos em textos.

EFO3LP01
EFO3LP03
EF35LP05
EFO3LP13
EFO3LP12
EFO3LP16
EFO3LP08
EFO3LP10
EFO3LP11
EFO3LP32
EF35LP06
EFO3LP37
EFO3LP23
EF35LPO4
EFO3LP05
EF35LP07
EFO3LP06
EFO3LPO4
EF35LP08
EF35LP10
EF35LP11
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Edição do texto.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
152 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

Localização de informações em textos.
Deduções e inferências de informações.

EF35LP13
EF35LP14
EF35LP15
EF35LP17
EFO3LP09
EF35LP01

Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos.
Processos de coesão.
Autodomínio do processo de leitura.
Recursos de criação de efeitos de
sentido.
Consciência grafofonêmica.
Processos de variação linguística.
Gêneros textuais do discurso oral.
Planejamento do texto.
Aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) no ato da fala.
Procedimentos de escuta de textos.
Revisão do texto.
Reescrita do texto.
Dimensão social e estética do texto
literário.
Apreciação de texto literário.
Seleção de informações.
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Exposição oral
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Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
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Itagimirim

NOMES

4º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETO(S) DE CONHECIMENTOS

HABILIDADES

Constituição da identidade psicossocial, em
sala de aula, por meio da oralidade.
Características da
conversação espontânea.
Fluência de leitura para a compreensão do
texto
Autodomínio do processo de leitura.
Dimensão social e estética do texto literário
Apreciação de texto literário.
Deduções e inferências de informações.
Elementos constitutivos do discurso
narrativo ficcional em prosa e versos:
estrutura da narrativa e ponto de vista do
narrador.
Competências gerais: 4, 5 e
9.
Produzir uma
narrativa de
aventura.

Competência específica de
Língua Portuguesa: 10.

Reflexão sobre o léxico do texto.
Uso do dicionário.
Seleção de informações
Localização de informações em textos.
Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos.

EFO4LP01
EFO4LPO4
EF35LP05
EF35LP06
EF35LP13
EF35LP15
EF35LP17
EFO4LP10
EFO4LP34
EFO4LP13
EFO4LP28
EF35LP14
EFO4LP09
EFO4LP08
EFO4LP11
EFO4LP14
EFO4LP23
EFO4LP29
EFO4LP40
EF35LP16
EF35LP07
EFO4LP21
EFO4LP22
EF35LP09
EFj5LP10
EF35LP11
EF35LP12

Reflexão sobre os
procedimentos estilístico enunciativos do
texto.
Consciência grafofonêmica.

Processos de criação.
Planejamento do texto.
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Derivação sufixai.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
154 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Procedimentos linguístico gramaticais e
ortográficos.
Procedimentos estilístico—enunciativos.
Parágrafo: aspectos semânticos e gráficos.
Revisão do texto.
Reescrita do texto.
Edição do texto.
Constituição da identidade psicossocial, em
sala de aula, por meio da oralidade.
Autodomínio do processo de leitura.
Dimensão social e estética do texto
literário.
Apreciação de texto literário.
Elementos constitutivos do discurso
poético em versos: estratos fônico,
semântico e gráfico.
Reflexão sobre o conteúdo temático do
texto.
Diversidade
cultural.

Competência geral: 3.
Competências específicas
de Língua Portuguesa: 1, 2,
3 e 10.

Elementos constitutivos do discurso
narrativo ficcional em prosa e versos:
estrutura da narrativa e ponto de vista do
narrador.
Concordância nominal.
Recursos de criação de efeitos de sentido.
Localização de informações em textos.
Regras de convivência em sala de aula.
Seleção de informações.

EFO4LP01
EF35LP06
EF35LP13
EF35LP14
EF35LP17
EFO4LP36
EF041P12
EFO4LP34
EFO4LP33
EFO4LP38
EFO4LP39
EF35LP15
EFO4LP08
EFO4LP03
EFO4LP09
EFO4LP13
EF35LP01
EFO4LP28
EFO4LP24
EF35LPO4
EFO4LP41
EF35LP07
EF35LP08
EF35LP10
EF35LP11
EFO4LP05
EF35LP12

Reflexão sobre o léxico do texto.

Uso do dicionário.
Consciência grafofonêmica.
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Exposição oral.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
155 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

Processos de variação linguística.
Processos de criação.
Planejamento do texto.
Revisão do texto.
Reescrita do texto.
Gêneros textuais do discurso oral.
Edição do texto.
Constituição da identidade
psicossocial, em sala de aula, por meio
da oralidade.
Características da conversação
espontânea.
Fluência de leitura para a compreensão
do texto.
Autodomínio do processo de leitura.
Seleção de informações.
Vida familiar e
social

Competências gerais: 3, 5
e 9.
Competências específicas
de Língua Portuguesa: 1,
2 e 3.

Deduções e inferências de
informações.
Recursos de criação de efeitos de
sentido.
Processos de variação linguística
Reflexão sobre o léxico do texto.
Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos.
Apreciação de texto literário.

EFO4LP01
EFO4LPO4
EF35LP05
EF35LP06
EFO4LP09
EFO4LP10
EFO4LP38
EF35LP02
EF041P13
EFO4LP11
EF35LP17
EFO4LP34
EFO4LP17
EFO4LP33
EFO4LP23
EFO4LP25
EFO4LP19
EF35LP01
EF35LP07
EF35LP08
EF35LP10
EF35LP11
EFO4LP03
EFO4LP05
EFO4LP06

Avaliação dos efeitos de sentido
produzidos em textos.
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Elementos constitutivos do discurso
narrativo ficcional em prosa e versos:
estrutura da narrativa e ponto de vista
do narrador.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
156 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Concordância nominal.
Consciência grafofonêmica.
Texto expositivo-informativo.
Exposição oral.
Planejamento do texto.
Revisão do texto.
Reescrita do texto.
Regras de convivência em sala de
aula.
Gêneros textuais do discurso oral.
Procedimentos de escuta de textos.
Constituição da identidade psicossocial, em
sala de aula, por meio da oralidade.
Características da
conversação espontânea.

Fluência de leitura para a compreensão do
texto
Localização de informações em textos.
Educação para o
consumo.

Competências gerais: 3,
5, 6 e 8.

Deduções e inferências de informações.
Reflexão sobre o léxico do texto.
Processos de variação linguística.
Regras de convivência em sala de aula.
Processos de coesão
Reflexão sobre o conteúdo temático do
texto.

EFO4LP01
EFO4LPO4
EFO4LP17
EF35LP05
EFO4LP08
EFO4LP10
EFO4LP13
EF35LP03
EF35LPO4
EFO4LP02
EFO4LP31
EFO4LP12
EFO4LP15
EF35LP06
EFO4LP22
EFÕ4LP16
EFO4LP39
EFO4LP25
EFO4LP05
EFO4LP06
EFO4LP07
EF35LP07

Reflexão sobre os procedimentos estilístico-enunciativos do texto.
Autodomínio do processo de leitura.
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Avaliação dos efeitos de sentido produzidos
em textos.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
157 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

Estilístico—enunciativos.
Recursos de criação de efeitos de sentido.
Consciência grafofonêmica.
Gêneros textuais do discurso oral.
Procedimentos de escuta de textos.
Jornal falado e entrevista.
Planejamento do texto.
Constituição da identidade psicossocial, em
sala de aula, por meio da oralidade.
Características da
conversação espontânea.

Fluência de leitura para a compreensão do
texto
Autodomínio do processo de leitura.
Apreciação de texto literário.

Conto
maravilhoso

Competências específicas de
Língua Portuguesa: 2, 3, 9 e
10.

Deduções e inferências de informações.
Reflexão sobre o conteúdo temático do
texto.
Reflexão sobre o léxico do texto.
Reflexão sobre os procedimentos estilístico
enunciativos do texto.
Elementos constitutivos do discurso
narrativo ficcional em prosa e versos:
estrutura da narrativa e ponto de vista do
narrador.

EFO4LP01
EFO4LPO4
EF35LP13
EF35LP15
EF35LP05
EF35LP06
EF35LP17
EFO4LP10
EFO4LP12
EFO4LP13
EF35LP14
EFO4LP16
EFO4LP34
EF35LP16
EFO4LP36
EFO4LP33
EFO4LP37
EFO4LP08
EFO4LP35
EFO4LP27
EF35LP07
EF35LP08
EFO4LP21
EFO4LP22
EF35LP10
EFO4LP05
EF351P11

Elementos constitutivos do discurso poético
em versos: estratos fônico, semântico e
gráfico.
Concordância nominal.
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Dimensão social e estética do texto literário

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
158 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Elementos constitutivos do discurso
dramático em prosa e versos.
Localização de informações em textos.
Elementos constitutivos do discurso
narrativo ficcional em prosa e versos:
diálogos.
Pontuação.
Planejamento do texto.
Procedimentos linguístico gramaticais e
ortográficos.
Procedimentos estilístico enunciativos.
Revisão do texto.
Gêneros textuais do discurso oral.
Reescrita do texto.

Características da conversação
espontânea.
Fluência de leitura para a compreensão
do texto.
Autodomínio do processo de leitura.
Educação
financeira.
Preservação do
meio ambiente
Direitos da criança
e do adolescente

Competências geral 5.
Competências específicas
de Língua
Portuguesa: 5, 6, 7 e 9.

Reflexão sobre o léxico do texto.
Localização de informações em textos.
Deduções e inferências de
informações.
Reflexão sobre os procedimentos
estilístico--enunciativos do texto.
Uso do dicionário.
Acentuação.

EFO4LP01
EFO4LPO4
EF35LP05
EF35LP06
EFO4LP13
EFO4LP08
EFO4LP10
EFO4LP16
EFO4LP28
EFO4LP26
EFO4LP12
EFO4LP11
EFO4LP14
EFO4LP20
EFO4LP39
EFO4LP27
EFO4LP30
EF35LP07
EF35LP08
EFO4LP21
EFO4LP22
EF35LP09
EF35LP10
EFO4LP02
EFO4LP05
EF35LP02
EF35LP11

Reflexão sobre o conteúdo temático
do texto.
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Constituição da identidade
psicossocial, em sala de aula, por meio
da oralidade.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
159 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos.
Texto argumentativo.
Recursos de criação de efeitos de
sentido.
Pontuação.
Aposto e vocativo.
Planejamento do texto.
Procedimentos linguístico-gramaticais e ortográficos.
Procedimentos estilístico—
enunciativos.
Parágrafo: aspectos semânticos e
gráficos.
Revisão do texto.
Regras de convivência em sala de
aula.
Gêneros textuais do discurso oral.
Processos de variação linguística.

Constituição da identidade psicossocial,
em sala de aula, por meio da oralidade.
Características da conversação espontânea.
Competências
1, 3 e 9.
Diversidade
cultural.

gerais:

Competências específicas
de Língua Portuguesa: 1,
2, 3, 5 e 10

Reflexão sobre o léxico do texto.
Uso do dicionário.
Fluência de leitura para a
compreensão do texto.
Autodomínio do processo de leitura.
Dimensão social e estética do texto
literário.

EFO4LP01
EFO4LPO4
EFO4LP13
EFO4LP28
EF351P05
EF35LP06
EF35LP14
EF35LP15
EF35LP17
EFO4LP10
EFO4LP34
EF35LP02
EF35LPO4
EF041P39
EFO4LP25
EFO4LP33
EFO4LP09
EFO4LP11
EFO4LP17
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Reescrita do texto.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
160 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

Apreciação de texto literário.
Deduções e inferências de informações.
Elementos constitutivos do discurso
narrativo ficcional em prosa e versos:
estrutura da narrativa e ponto de vista do
narrador.

EFO4LP08
EFO4LP27
EF35LP07
EF35LP08
EFO4LP21
EFO4LP22
EF35LP09
EF35LP10
EF35LP11

Processos de variação linguística.
Recursos de criação de efeitos de sentido.
Consciência grafofonêmica.
Concordância nominal.
Seleção de informações.
Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos.
Avaliação dos efeitos de sentido
produzidos em textos.
Localização de informações em textos.
Pontuação.
Planejamento do texto.
Procedimentos linguístico--gramaticais e
ortográficos.
Procedimentos estilístico—enunciativos.
Parágrafo: aspectos semânticos e gráficos.
Revisão do texto.

Página159

Reescrita do texto.
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Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
161 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Constituição da identidade psicossocial,
em sala de aula, por meio da oralidade.
Características da conversação espontânea.
Reflexão sobre o léxico do texto.
Fluência de leitura para a
compreensão do texto
Autodomínio do processo de leitura.
Localização de informações em textos.
Reflexão sobre o conteúdo temático do
texto.
Elementos constitutivos do discurso
poético em versos: estratos fônico,
semântico e gráfico.
Apreciação de texto literário.
Concordância verbal
Recursos de criação de efeitos de sentido.
Competências gerais: 3, 5
e 8.
Deduções e inferências de informações.
Competências específicas
de Língua Portuguesa: 3,
5, 8 e 10.

Uso do dicionário.
Recuperação da intertextualidade e
estabelecimento de relações entre textos.
Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos.
Pontuação.
Aposto e vocativo.
Derivação sufixai
Seleção de informações.
Planejamento do texto.
Procedimentos linguístico gramaticais e
ortográficos.
Procedimentos estilístico enunciativos.
Parágrafo: aspectos semânticos e gráficos.
Revisão do texto.
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Saúde

EFO4LP01
EFO4LPO4
EFO4LP13
EF35LP05
EF35LP06
EFO4LP08
EFO4LP12
EFO4LP36
EF35LP17
EFO4LP32
EFO4LP38
EFO4LP39
EFO4LP10
EFO4LP28
EFO4LP18
EFO4LP11
EFO4LP27
EFO4LP30
EFO4LP29
EFO4LP09
EF35LP07
EF35LP08
EFO4LP21
EFO4LP22
EF35LP09
EF35LP10
EF35LP11
EF35LP12
EFO4LPO4
EFO4LP07
EF35LP01
EFO4LP09
EF35LP03
EF35LPO4

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
162 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

Reescrita do texto.
Edição do texto.
Características da conversação espontânea.
Jornal falado e entrevista.
Exposição oral.
Seleção de informações.
Processos de variação linguística.

5º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETO(S) DE CONHECIMENTOS
Constituição da identidade psicossocial, em
sala de aula, por meio da oralidade.
Regras de convivência em sala de aula.
Fluência de leitura para a compreensão do
texto.
Reflexão sobre o léxico do texto.
Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos.

Artigo de
opinião

Competência específica de
Língua Portuguesa: 9.

Reflexão sobre o conteúdo temático do texto.
Avaliação dos efeitos de sentido produzidos
em textos.
Formulário.
Conjunção.

HABILIDADES
EFO5LP01
EFO5LP02
EF35LP05
EFO5LP13
EFO5LP11
EFO5LP12
EFO5LP17
EFO5LP22
EFO5LP37
EFO5LP14
EF35LP06
EF35LP17
EFO5LP38
EFO5LP08
EFO5LP10
EFO5LP36
EFO5LP29
EF35LP07
EF35LP08
EFO5LP42
EF35LP09
EF35LP10
EFO5LP25
EFO5LP26
EF35LP11
EF35LP12

Autodomínio do processo de leitura.
Apreciação de texto literário.
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Reflexão sobre a forma, a estrutura e a
organização do texto.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
163 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

Elementos constitutivos do discurso narrativo
ficcional em prosa e versos: estrutura da
narrativa e recursos expressivos.
Localização de informações em textos.
Deduções e inferências de informações.
Concordância nominal e verbal.
Pontuação.
Planejamento do texto.
Parágrafo: aspectos semânticos e gráficos.
Processos de criação.
Revisão do texto.
Procedimentos linguístico gramaticais e
ortográficos.
Procedimentos estilístico enunciativos.
Reescrita do texto.

Constituição da identidade psicossocial,
em sala de aula por meio da oralidade.
Autodomínio do processo de leitura.
Apreciação de texto literário.

Competência específica de
Língua Portuguesa: 9.

Recursos de criação de efeitos de
sentido.
Dimensão social e estética do texto
literário.
Localização de informações em textos.
Avaliação dos efeitos de sentido
produzidos em textos.
Pontuação.

EFO5LP01
EF35LP06
EF35LP17
EFO5LP41
EF35LP15
EFO5LP08
EFO5LP17
EFO5LP18
EFO5LP30
EFO5LP39
EF351P05
EFO5LP36
EFO5LP10
EFO5LP43
EFO5LP12
EFO5LP25
EF35LP07
EF35LP08
EF35LP10
EF35LP11
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Edição do texto.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
164 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Elementos constitutivos do discurso
poético em versos: estratos fônico,
semântico e gráfico.
Fluência de leitura para a compreensão
do texto.
Concordância nominal e verbal.
Deduções e inferências de informações.
Processos de criação.
Reflexão sobre o conteúdo temático do
texto.
Procedimentos linguístico gramaticais e
ortográficos.
Planejamento do texto.
Revisão do texto.

Constituição da identidade psicossocial,
em sala de aula, por meio da oralidade.
Regras de convivência em sala de aula.
Fluência de leitura para a compreensão
do texto.
Autodomínio do processo de leitura.
Competências
específicas de Língua
Portuguesa: 9 e 10.

Localização de informações em textos.
Deduções e inferências de informações.
Reflexão sobre o conteúdo temático do
texto.
Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos.
Reflexão sobre os procedimentos
estilístico enunciativos do texto.
Recuperação da intertextualidade e
estabelecimento de relações entre
textos.

EFO5LP01
EFO5LP03
EF35LP05
EF35LP06
EFO5LP08
EFO5LP10
EFO5LP12
EFO5LP11
EF051P15
EFO5LP19
EFO5LP21
EFO5LP16
EFO5LP35
EFO5LP18
EF35LP17
EFO5LP39
EFO5LP30
EFO5LPO4
EFO5LP05
EF35LP03
EFO5LP28
EFO5LP09
EF35LP07
EFO5LP25
EFO5LP26
EF35LP08
EF35LP09
EF35LP10
EF35LP11
EF35LP12
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Reescrita do texto.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
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Concordância nominal e verbal.
Avaliação dos efeitos de sentido
produzidos em textos.
Apreciação de texto literário.
Elementos constitutivos do discurso
poético em versos: estratos fônico,
semântico e gráfico.
Pontuação.
Características da fala.
Processos de variação linguística.
Acentuação.
Seleção de informações.
Planejamento do texto.
Procedimentos linguístico--gramaticais
e ortográficos.
Procedimentos estilístico—
enunciativos.
Planejamento do texto.
Parágrafo: aspectos semânticos e
gráficos.
Revisão do texto.
Reescrita do texto.

Produzir um
artigo de
opinião Debate

Constituição da identidade psicossocial, em
sala de aula, por meio da oralidade.
Competência específica
de Língua Portuguesa: 9.

Regras de convivência em sala de aula.
Fluência de leitura para a
compreensão do texto.
Autodomínio do processo de leitura.

EFO5LP01
EFO5LP03
EF35LP05
EF35LP06
EFO5LP02
EFO5LP08
EFO5LP10
EFO5LP12
EFO5LP13
EFO5LP11
EFO5LP30
EFO5LP15
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Edição do texto.
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Localização de informações em textos.
Deduções e inferências de informações.
Reflexão sobre o conteúdo temático do texto.
Reflexão sobre o léxico do texto.
Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos.

EFO5LP35
EFO5LP19
EFO5LP28
EF35LP07
EFO5LP23
EF35LP08
EF35LP09
EFO5LP24
EFO5LP25
EF35LP10
EF35LP11
EF35LP12
EFO5LP26

Pontuação.
Reflexão sobre os procedimentos estilístico
enunciativos do texto.
Concordância nominal e verbal.
Recuperação da intertextualidade e
estabelecimento de relações entre textos.
Acentuação.
Planejamento do texto.
Texto argumentativo.
Parágrafo: aspectos semânticos e gráficos.
Texto expositivo-informativo.
Procedimentos linguístico gramaticais e
ortográficos.
Revisão do texto.
Reescrita do texto.
Edição do texto.

Competências específicas
de Língua Portuguesa: 3 e 5.

Constituição da identidade psicossocial, em
sala de aula, por meio da oralidade.
Regras de convivência em sala de aula.
Fluência de leitura para a
compreensão do texto.

EFO5LP01
EFO5LP03
EF35LP05
EF35LP06
EFO5LP30
EFO5LP02
EFO5LP08
EFO5LP10
EFO5LP12
EFO5LP19
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Procedimentos estilístico enunciativos.
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Autodomínio do processo de leitura.
Pontuação.
Localização de informações em textos.
Deduções e inferências de informações.
Reflexão sobre o conteúdo temático do texto.
Recuperação da intertextualidade e
estabelecimento de relações entre textos.

EFO5LP18
EFO5LP20
EFO5LP22
EFO5LP11
EFO5LP13
EFO5LP16
EFO5LP31
EFO5LP14
EFO5LP32
EFO5LP33
EF35LP02
EF35LP03
EF35LP07
EFO5LP07
EF35LPO4
EFO5LP35
EFO5LPO4

Avaliação dos efeitos de sentido produzidos
em textos.
Formulário.
Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos
Reflexão sobre o léxico do texto.
Reflexão sobre os procedimentos estilístico-enunciativos do texto.
Polissemia.
Reflexão sobre a forma, a estrutura e a
organização do texto.
Derivação e composição.
Processos de variação linguística.
Planejamento do texto.
Jornal falado e entrevista.
Concordância nominal e verbal.

Constituição da identidade psicossocial, em
sala de aula, por meio da oralidade.

Crônica
Competência específica
de Língua Portuguesa:
10.

Regras de convivência em sala de aula.
Fluência de leitura para a compreensão do
texto.

EFO3LP01
EFO3LP03
EFO3LP13
EF35LP05
EF35LP06
EF35LP15
EF35LP17
EF35LP13
EFO3LP08
EFO3LP34
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Características da fala.
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Autodomínio do processo de leitura.
Localização de informações em textos.
Reflexão sobre o conteúdo temático do
texto.
Elementos constitutivos do discurso
narrativo ficcional em prosa e versos:
estrutura da narrativa e recursos
expressivos.
Deduções e inferências de informações.
Pontuação.
Apreciação de texto literário.
Avaliação dos efeitos de sentido
produzidos em textos.

EFO3LP35
EF35LP02
EF35LPO4
EFO3LP30
EFO3LP21
EFO3LP14
EFO3LP17
EFO3LP10
EFO3LP12
EFO3LPO4
EFO3LP11
EFO3LP23
EFO3LP05
EF35LP07
EFO3LP06
EFO3LP22
EF35LP10
EF35LP11
EF35LP12
EF35LP09
EFO5LP25
EFO5LP26
EF35LP10
EF35LP11

Derivação e composição
Elementos constitutivos do discurso
dramático em prosa e versos.
Reflexão sobre o léxico do texto.
Processos de criação.
Recursos de criação de efeitos de
sentido.
Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos.
Reflexão sobre os
procedimentos estilístico--enunciativos
do texto.
Planejamento do texto.
Parágrafo: aspectos semânticos e
gráficos.

Procedimentos estilístico—
enunciativos.
Revisão do texto.
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Procedimentos linguístico--gramaticais
e ortográficos.
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Reescrita do texto.
Constituição da identidade psicossocial, em
sala de aula, por meio da oralidade.
Regras de convivência em sala de aula.
Fluência de leitura para a
compreensão do texto.
Autodomínio do processo de leitura.
Localização de informações em textos.
Deduções e inferências de informações.
Reflexão sobre o conteúdo temático do
texto.
Seleção de informações.
Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos.

Competências
específicas de Língua
Portuguesa: 5 e 10.

Reflexão sobre os procedimentos
estilístico--enunciativos do texto.
Tempos verbais.
Dimensão social e estética do texto
literário.
Apreciação de texto literário.
Elementos constitutivos do discurso
narrativo ficcional em prosa e versos:
estrutura da narrativa e recursos.
Expressivos.

EFO5LP01
EFO5LP03
EF35LP05
EF35LP06
EFO5LP02
EFO5LP08
EFO5LP10
EFO5LP12
EFO5LP09
EFO5LP11
EFO5LP16
EFO5LP34
EF35LP13
EF35LP14
EF35LP15
EF35LP17
EFO5LP38
EFO5LP41
EFO5LP13
EF35LP16
EFO5LP27
EF35LP07
EF35LP08
EFO5LP07
EFO5LP24
EF35LP09
EF35LP10
EF35LP11
EF35LP12
EFO5LP25
EFO5LP26

Recursos de criação de efeitos de sentido.
Reflexão sobre o léxico do texto.

Planejamento do texto.
Jornal falado e entrevista.
Texto expositivo-informativo.
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Consciência grafofonêmica.
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Parágrafo: aspectos semânticos e gráficos.
Revisão do texto.
Reescrita do texto.
Edição do texto.
Procedimentos linguístico gramaticais e
ortográficos
Procedimentos estilístico enunciativos.

Constituição da identidade psicossocial, em
sala de aula, por meio da oralidade.
Regras de convivência em sala de aula fluência
de leitura para a compreensão do texto.
Autodomínio do processo de leitura.
Apreciação de texto literário.
Deduções e inferências de informações.
Reflexão sobre o conteúdo temático do texto.
Reflexão sobre o léxico do texto.

Competências especificas
de Linqua Portuguesa: 1,
2. 3. 6, 7 e 9.

Dimensão social e estética do texto literário.
Recursos de criação de efeitos de sentido.
Localização de informações em textos.
Reflexão sobre os procedimentos estilísticoenunciativos do texto.
Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos.
Recuperação da intertextualidade e
estabelecimento de relações entre textos.
Tempos verbais.
Consciência grafofonèmica.
Exposição oral.
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Poema

EFO5LP01
EFO5LP03
EF351P05
EF35LP06
EF35LP17
EFORP10
EF051P12
EF051P13
EF351P13
EF051P41
EF051P02
EF051P08
EF051P15
EF051P11
EF051P21
EF051P34
EF051P27
EF351P01
EF351P07
EF351POS
EFO5LP06
EF351P02
EF051P44
EF351P12
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Planejamento do texto.
Procedimentos de escuta de textos.
Processos de variação linguística.
Processos de criação.
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Edição do texto.
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INGLÊS
O ensino de inglês vem sendo aplicado nas escolas públicas e privadas, e a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) relata que a língua inglesa é primordial no
aprendizado dos alunos porque ela possui um caráter de comunicação internacional, por
apresentar diferentes repertórios culturais e linguísticos. Assim, torna – se obrigatório o
ensino do idioma a partir dos Anos Finais do Ensino Fundamental através de práticas
linguísticas cotidianas, discursivas e da reflexão sobre elas.
Sendo assim, a BNCC diz:
“Aprender a língua inglesa propicia a criação
de novas formas de engajamento e participação
dos alunos em um mundo social cada vez mais
globalizado e plural, em que as fronteiras entre
países e interesses pessoais, locais, regionais,
nacionais e transnacionais estão cada vez mais
difusas e contraditórias. Assim, o estudo da
língua inglesa pode possibilitar a todos o acesso
aos saberes linguísticos necessários para
engajamento e participação, contribuindo para o
agenciamento crítico dos estudantes e para o
exercício da cidadania ativa, além de ampliar as
possibilidades de interação e mobilidade,
abrindo novos percursos de construção de
conhecimentos e de continuidade nos estudos. É
esse caráter formativo que inscreve a
aprendizagem de inglês em uma perspectiva de
educação linguística, consciente e crítica, na
qual as dimensões pedagógicas e políticas estão
intrinsecamente ligadas” - página 241 da
BNCC.

Partindo desse pressuposto, a Base define competências e habilidades essenciais
aos alunos durante toda sua trajetória de ensino/aprendizagem na Educação Básica, isto
é, a área de inglês também é responsável pelo saber – conhecer e o saber – fazer que
cada criança deverá aprimorar, bem como desenvolver nos alunos a reflexão sobre
como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo
globalizado.

como direito e traz maneiras de pesquisar, compartilhar e produzir sentidos em práticas
de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. Isso permite que
seus processos de ensino – aprendizagem sejam adaptáveis ao desenvolvimento social,
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Esse campo aberto de experimentação faz reconhecer a diversidade linguística
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cultural e cognitivo. O que se pretende é uma educação onde o aluno é capaz de
construir a criticidade com a mediação do professor, seguindo o rompimento de uma
educação serialista ou tecnicista, onde a língua inglesa transmita capacidade expressiva
de desenvolver a oralidade com significados entre falantes, a leitura com interpretações
do idioma, uma escrita criativa, uns conhecimentos linguísticos que busquem articular a
língua inglesa e também que apresente uma dimensão intercultural interligada ao
processo cultural e social de cada realidade local ou regional.
Assim, olha o que a BNCC diz a respeito da área da linguagem:
"O objetivo norteador (...) é garantir a todos os
alunos o acesso aos saberes linguísticos
necessários para a participação social e o
exercício da cidadania, pois é por meio da língua
que o ser humano pensa, comunica-se, tem
acesso à informação, expressa e defende pontos
de vista, partilha ou constrói visões de mundo e
produz conhecimento." - Base Nacional
Comum Curricular

Deve-se adotar um planejamento seguindo propostas pedagógicas diferenciadas
para cada etapa escolar da língua inglesa, isto é, é necessário a definição dos objetivos,
das habilidades e das competências que cada aluno deverá adquirir ao longo dos anos
nessa etapa de Ensino, conforme a realidade e identidade da criança, pois a criança é
preparada para exercitar o cérebro e a ser cidadão crítico e ético numa sociedade
contemporânea e desigual, mas cabe a escola desenvolver suas habilidades e funções
cognitivas, como também eleva a autoconfiança de maneira mais lúdica e integrante.
O ensino de Inglês faz o aluno do Ensino Fundamental I aprender conhecer
novas culturas, expandir oportunidades, desenvolver habilidade de compreensão textual,
aperfeiçoar aspectos cognitivos do cérebro e realizar multitarefas em seu convívio social
diário.

estrangeira e que cada professor crie metodologias diferenciadas quanto ao ensino
aplicado dentro e fora da sala de aula, pois cada um está na fase de formação e
adaptação social.
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Portanto, o objetivo é fazer o aluno ir se acostumando aos poucos com a língua
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5º ANO

Interação discursiva

Compreensão oral

Produção oral

Estratégias de leitura

Práticas de leitura e
construção de
repertório lexical.

Estratégias de escrita:
pré-escrita

Práticas de escrita

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
Identificar o lugar de si e o
do outro em um mundo
plurilíngue e multicultural,
refletindo criticamente, sobre
como a aprendizagem da
língua inglesa contribui para
a inserção dos sujeitos no
mundo globalizado, inclusive
no que concerne ao mundo
do trabalho.
Comunicar-se na língua
inglesa, por meio do uso
variado de linguagens em
mídias impressas ou digitais,
reconhecendo-a como
ferramenta de acesso ao
conhecimento, de ampliação
das perspectivas e de
possibilidades para a
compreensão dos valores e
interesses de outras culturas e
para o exercício do
protagonismo social.
Identificar similaridades e
diferenças entre a língua
inglesa e a língua
materna/outras línguas,
articulando-as a aspectos
sociais, culturais e
identitários, em uma relação
intrínseca entre língua,
cultura e identidade.

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTO

Construção de laços
afetivos e convívio
social.

Funções e usos da
língua inglesa em sala
de aula (Classroom
language)

Estratégias de
compreensão de textos
orais: palavras
cognatas e pistas do
contexto discursivo.

Produção de textos
orais, com a mediação
do professor.

Elaborar repertórios
linguístico-discursivos da
língua inglesa, usados em
diferentes países e por grupos
sociais distintos dentro de um
mesmo país, de modo a
reconhecer a diversidade
linguística como direito e
valorizar os usos
heterogêneos, híbridos e
multimodais emergentes nas
sociedades contemporâneas.

Hipóteses sobre a
finalidade de um texto.

Utilizar novas tecnologias,
com novas linguagens e
modos de interação, para
pesquisar, selecionar,
compartilhar, posicionar-se e
produzir sentidos em práticas
de letramento na língua
inglesa, de forma ética,
crítica e responsável.

Planejamento do texto:
brainstorming.

Conhecer diferentes
patrimônios culturais,

Produção de textos
escritos, em formatos

Construção de
repertório lexical e
autonomia leitora.

Planejamento do texto:
organização de ideias.

HABILIDADES
(EF06LI01) 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) Solicitar
esclarecimentos em língua
inglesa sobre o que não
entendeu e o significado de
palavras ou expressões
desconhecidas.
(EF06LI04) Reconhecer, com
o apoio de palavras cognatas
e pistas do contexto
discursivo, o assunto e as
informações principais em
textos orais sobre temas
familiares.
(EF06LI05) 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) Formular
hipóteses sobre a finalidade
de um texto em língua
inglesa, com base em sua
estrutura, organização textual
e pistas gráficas.
(EF06LI10) Conhecer a
organização de um dicionário
bilíngue (impresso e/ou online) para construir repertório
lexical.
(EF06LI11) Explorar
ambientes virtuais e/ou
aplicativos para construir
repertório lexical na língua
inglesa.
(EF06LI13) Listar ideias para
a produção de textos, levando
em conta o tema e o assunto.
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Estudo do léxico

materiais e imateriais,
difundidos na língua inglesa,
com vistas ao exercício da
fruição e da ampliação de
perspectivas no contato com
diferentes manifestações
artístico-culturais.

diversos, com a
mediação do professor.

Construção de
repertório lexical

Pronúncia

(EF06LI14) Organizar ideias,
selecionando-as em função da
estrutura e do objetivo do
texto.

(EF06LI15) 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) 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).
(EF06LI18) Reconhecer
semelhanças e diferenças na
pronúncia de palavras da
língua inglesa e da língua
materna e/ou outras línguas
conhecidas.
(EF06LI24) Investigar o
alcance da língua inglesa no
mundo: como língua materna
e/ou oficial (primeira ou
segunda língua).

A língua inglesa no
cotidiano da sociedade
brasileira/comunidade

Países que têm a língua
inglesa como língua
materna e/ou oficial.

Presença da língua
inglesa no cotidiano

(EF06LI25) 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.
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Língua inglesa no
mundo.
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ARTE

O ensino de arte ocupa posição de direito na vida de todos os estudantes, sendo
ensinada na escola, sendo também uma forma de significação da realidade e expressão
de subjetividades. A arte é conhecimento construído pelo homem através dos tempos e,
com isso, se coloca a importância da presença da arte na cultura, por ser mediadora
entre os conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. Assim, o respeito
à diversidade de saberes, identidades e culturas se evidencia as manifestações artísticas
diversas, com referência para a formação de sujeitos atuantes diante da sociedade.
A arte é um conhecimento que permite a aproximação entre indivíduos, mesmo
os de culturas distintas, pois favorece a percepção de semelhanças e diferenças entre as
culturas, expressas nos produtos artísticos e concepções estéticas [...]. Ostrower (1986,
p. 102).
No entanto, o estudo de arte envolve a cultura visual porque ela busca fazer uma
relação entre a apreensão da realidade cotidiana e suas diversas culturas, sabendo da
importância dessa área nas práticas de multimodalidades em sociedade a escola deve
propor estratégias que façam cada indivíduo aprimorar suas competências e habilidades
necessárias ao processo de construção nos dias de hoje, em prol de um futuro melhor.
Segundo Cunha, 2010, p. 67: “Como propiciar à criança uma experiência de
encontro significativo com o universo da arte e não apenas a um encandeamento de
dados informativos de um artista, uma época ou elementos formais?”
É preciso que os ensinamentos sejam relacionados as características singulares
de cada turma para que ocorra exploração de múltiplos sentidos e significações com o
objetivo de desenvolver em cada aluno o social, cultural e cognitivo. Assim, o ensino de
arte é essencial para fortalecer a criatividade, mas é necessário que cada professor
aplique

em

sua

prática

determinados

eixos,

tais

como:

multiculturalismo,
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multiletramento e imaginação cognitiva.
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1º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS

Artes Visuais

Artes Visuais

Artes Visuais

1e3

Contextos e práticas

1,3 e 9

Elementos da
Linguagem

HABILIDADES
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas
das artes visuais tradicionais e contemporâneas, a
partir de seu contexto artístico cultural e suas
manifestações local, regional e nacional, cultivando a
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e
o repertório imagético.

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos
constitutivos das Artes Visuais (ponto, linha, forma,
cor, espaço, movimento etc).

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de
distintas matrizes estéticas e culturais das Artes
Visuais nas manifestações artísticas das culturas
locais, regionais e nacionais.
1,3 e 4

Matrizes Estéticas e
Culturais

Artes Visuais
Materialidades
1, 4, 5 e 8

( EF15AR04) Experimentar diferentes formas de
expressão artística ( desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc. ), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e
técnicas convencionais e não convencionais.
(EF15AR31BA) Identificar e apreciar formas
distintas das Artes Visuais com a criação de formas
de moldes vazados com elementos ponto, linha,
forma, cor.

Artes Visuais

4

(EF15AR29 BA) Identificar formas distintas das
Artes Visuais tradicionais e contemporâneas, a partir
de seu contexto histórico-artístico-cultural e suas
manifestações, cultivando a linguagem das Artes
Urbanas e do Campo.

Processos de criação

(EF15AR05) Experimentar a criação em Artes
Visuais de modo individual, coletivo e colaborativo,
explorando diferentes espaços da escola e
comunidade.

Artes Visuais

4e8

Sistemas da Linguagem

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do
sistema das Artes Visuais (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos, curadores etc).
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(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos
colegas, para alcançar sentidos plurais.
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Dança

1e3

Contextos e práticas

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas
de manifestações da dança presentes em diferentes
contextos, cultivando a precepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório corporal.
(EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do
corpo e destas com o todo corporal na construção do
movimento dançado.

Dança

Dança

1e3

4e8

Elementos da
Linguagem

Processos de criação

Música

1, 4, 5 e 8

Contexto e práticas

Música

1,4,8 e 9

Elementos da
Linguagem

Música

Música

1, 2, 3 e 4

1e3

Materialidades

Processos de criação

(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de
orientação no espaço ( deslocamento, planos,
direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento(lento,
moderado e rápido) na construção do movimento
dançado.
(EF15AR37BA) Vivenciar práticas de dança e
atividades rítmicas e expressivas culturais locais,
regionais e nacionais, em suas diversas possibilidades
na escola, na comunidade e em espaços culturais da
região.
(EF15AR13) 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.
(EF15AR14) 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.
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como
as existentes no próprio corpo ( palmas, voz,
percussão corporal), na natureza em em objetos
cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos
da música e as características de instrumentos
musicais variados.
(EF15AR17) 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, percebendose em espaço e tempo musical e corporal.
(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida
cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas
entonações de voz, diferentes fisicalidades,
diversidade de personagens e narrativas etc).

Teatro

1, 4 e 8

1,2,3,4 e 5

Contexto e práticas

Elementos da
Linguagem

(EF15AR42BA) Reconhecer e apreciar formas
distintas de manifestações do teatro, aprendendo a ver
e a ouvir histórias dramatizadas e cultivar a
percepção, o imaginario, a capacidade de simbolizar e
o repertório ficcional.
(EF15AR21) 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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Teatro

1,2,4 e 5

Processos de criação

Artes
integradas

1,2,4 e 8

Processos de criação

Artes
integradas

1,2,3,4,5 e 9

Matrizes estéticas
culturais

(EF15AR43BA) Identificar, reconhecer e vivenciar
diferentes estéticas teatrais.
(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos
temáticos, as relações processuais entre as diversas
linguagens artísticas.
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos,
brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de
diferentes matrizes estéticas e culturais.

2ºANO
UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
Reconhecer a
importância da arte
no dia a dia.
Identificar e
comparar temas e
formas para a
desigualdade social.
Conhecer aspectos e
elementos das artes.

Artes Visuais

Posicionar de forma
crítica e construtiva
nas atividades.
Conhecer, criar,
refletir.
Posicionar de forma
criativa nas
atividades.
Desenvolver
estratégias de leitura,
explicação, e
levantamento de
hipóteses.

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS
Experimentar a arte
de fazer retratos e
autorretratos.
Investigar e criar
música com o corpo.
Pesquisar formas e
jeitos de danças pelo
espaço.
Pesquisar e
experimentar o
teatro de sombras.
Conhecer a arte da
dobradura.
Reconhecer e
explorar os sons dos
ambientes.
Explorar diferentes
jogos teatrais.
Conhecer e praticar
a arte de contar e
ouvir história.

HABILIDADES

(EF15AR101) Identificar e apreciar
formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório
imagético. Elementos da linguagem.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer
elementos constitutivos das artes visuais
(ponto, linha, forma, cor, espaço,
movimento e etc).
(EF15AR14) Perceber e explorar os
elementos constitutivos e as
propriedades sonoras da música (altura,
timbre, intensidade, melodia, ritmo, etc).
(EF15AR18) Reconhecer e apreciar
formas distintas de manifestações do
teatro, presentes em diferentes contextos,
aprendendo a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório
ficcional.

3º ANO

Como contar
uma história

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1, 4, 5 e 8

OBJETOS DE
CONHECIMENTOS
ARTES VISUAIS Contextos e
práticas
(EF15AR01) Identificar e apreciar
formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório imagético.
Elementos da linguagem
(EF15AR02) Explorar e reconhecer

HABILIDADES
A atividade que abre o bloco busca
qualificar e sistematizar os
procedimentos de apreciação de
obras de arte e leitura de imagens
(EF15AR01) (EF15AR02)
(EF15AR04) (EF15AR07).
Na seção seguinte, os estudantes
farão a apreciação e leitura coletiva
da obra
A ventania, de Anita Malfatti,
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elementos constitutivos das artes
visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).

explorando seus aspectos figurativos
e formais e criando hipóteses para
interpretações possíveis (EF15AR01)

Matrizes estéticas e culturais
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a
influência de distintas matrizes
estéticas e culturais das artes visuais
nas manifestações artísticas das
culturas locais, regionais e nacionais.

(EF15AR02). A seguir, os estudantes
serão convidados a refletir sobre as
escolhas estéticas observadas na obra
em relação ao seu contexto de
produção (EF15AR03)

Processos de criação
(EF15AR05) Experimentar a criação
em artes visuais de modo individual,
coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da
comunidade, (EF15AR06) Dialogar
sobre a sua criação e as dos colegas,
para alcançar sentidos plurais.
Sistemas da linguagem
(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das artes
visuais (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.).

Possibildades de diálogo
com outras linguagens ou
disciplinas.
Como contar
uma história

É possível explorar a
temática da ancestralidade
africana na nossa cultura de
uma perspectiva histórica e,
portanto, em diálogo com a
disciplina de História.

MÚSICA
Contexto e práticas
(EF15AR13) Identificar e apreciar
diversas formas e gêneros de
expressão musical, tanto tradicionais
quanto contemporâneos,
reconhecendo e analisando os usos e
as funções da música em diversos
contextos de circulação, em especial,
aqueles da vida cotidiana.
Elementos da linguagem
(EF15AR14) Perceber e explorar os
elementos constitutivos e as
propriedades sonoras da música
(altura, intensidade, timbre, melodia,
ritmo etc.), por meio de jogos,
brincadeiras, canções e práticas
diversas de composição/criação,
execução e apreciação musical.
Materialidades
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras
diversas, como as existentes no
próprio corpo (palmas, voz,
percussão corporal), na natureza e
em objetos cotidianos, reconhecendo

(EF15AR07). Ainda como forma de
contextualização da obra, serão
estudados materiais como suportes e
pigmentos e elementos da pintura,
com ênfase nas cores como elemento
formal das artes visuais.
(EF15AR02).
Finalizando o bloco, os estudantes
experimentarão, em uma atividade
individual, a criação de duas
pinturas.
(EF15AR02), explorando dois
procedimentos de trabalho: a criação
de uma pintura com esboços prévios
e a criação de uma pintura sem
esboços prévios (EF15AR04) .
(EF15AR05) (EF15AR07)
A atividade encerra-se com uma roda
de conversa que retoma os conteúdos
aprendidos pelos estudantes desde o
início do bloco a partir de seus
repertórios pessoais (EF15AR06).

Os estudantes entrarão em contato
com instrumentos musicais de
diferentes origens e usados em
práticas musicais igualmente
diferentes (EF15AR13) .
(EF15AR15). A partir da escuta das
sonoridades produzidas por esses
instrumentos, os estudantes vão
descrever os sons que perceberam
usando como base parâmetros
sonoros, além de classificar esses
instrumentos de acordo com a
maneira como produzem sons
(EF15AR14)
(EF15AR15).
Na seção seguinte, os estudantes
conhecerão as características sonoras
do berimbau por meio do repertório
de Naná Vasconcelos, músico que
explorou temas e elementos da
cultura de matriz africana em seu
trabalho (EF15AR25).
Aprenderão a respeito da
música instrumental (EF15AR13) e
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Materialidades
(EF15AR04) Experimentar
diferentes formas de expressão
artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura,
modelagem, instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas
convencionais e não convencionais.
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ARTES INTEGRADAS Processos
de criação
(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos temáticos,
as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas.
Patrimônio cultural
(EF15AR25) 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.

DANÇA
Contextos e práticas
(EF15AR08) 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.

Como contar
uma história

Organização dos
movimentos na linguagem da
dança; contar uma história
por meio da dança.

Elementos da linguagem
(EF15AR09) Estabelecer relações
entre as partes do corpo e destas com
o todo corporal na construção do
movimento dançado. (EF15AR10)
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.
Processos de criação
(EF15AR11) 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.
(EF15AR12) Discutir as
experiências corporais pessoais e
coletivas desenvolvidas em aula, de
modo a problematizar questões de
gênero e corpo.

sobre a classificação dos
instrumentos a partir de suas
características (EF15AR14).
Na seção seguinte, a duração,
entendida inicialmente como
parâmetro sonoro, ganha contornos
de parâmetro musical, ou seja, os
estudantes aprendem os conceitos de
pulsação, ritmo e duração no
contexto musical (EF15AR14).
Para finalizar, a turma terá a
oportunidade de experimentar a
construção de instrumentos musicais
usando materiais diversos,
considerando a funcionalidade
e a estética do instrumento
(EF15AR23).

Após a construção dos instrumentos,
os estudantes poderão vivenciar, por
meio do movimento corporal, uma
prática musical que lhes esclareça as
noções de ritmo e pulso (EF15AR14)
(EF15AR15).
No início do bloco, os estudantes
serão convidados a perceber os
movimentos que realizam no
cotidiano. Em seguida, eles
organizarão uma pequena cena em
que deverão reproduzir uma ação
apenas com movimentos. Essa ação
terá referência em algo que fazem
todos os dias ou com que tenham
familiaridade (EF15AR09).
Na seção seguinte, por meio da
apresentação das características do
espetáculo A tarde de um fauno,
coreografado por Vaslav Nijinsky,
inspirado na música de Claude
Debussy e em poema de Stéphane
Mallarmé, refletirão sobre
os sentidos possíveis criados em
cena como resultado das diferentes
formas de organizar o movimento na
linguagem da dança (EF15AR08).
Em seguida, explorarão a noção de
organização do movimento
refletindo sobre as mudanças
realizadas na linguagem do balé por
Nijinsky, com base na arte grega
(EF15AR25).
Na seção final do bloco, os
estudantes serão convidados a pensar
diferentes formas de organizar o
movimento,
criando uma cena para depois contála na linguagem da dança
(EF15AR10) (EF15AR11).
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(EF15AR02) Explorar e reconhecer
elementos constitutivos das artes
visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.). Matrizes
estéticas e culturais.
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a
influência de distintas matrizes
estéticas e culturais das artes visuais
nas manifestações artísticas das
culturas locais, regionais e nacionais.

Possibildades de diálogo
com outras linguagens ou
disciplinas

Materialidades
(EF15AR04) Experimentar
diferentes formas de expressão
artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura,
modelagem, instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas
convencionais e não convencionais.
Sistemas da linguagem
(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das artes
visuais (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.).
TEATRO
Contextos e práticas
(EF15AR18) 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.
Elementos da linguagem
(EF15AR19) Descobrir teatralidades
na vida cotidiana, identificando

Por último, finalizando a atividade
de experimentação, os estudantes
vão refletir sobre a singularidade dos
sentidos produzidos pelo movimento
na dança, que identificamos como as
histórias que o movimento nos conta
(EF15AR12).

Na atividade inicial, a turma
apreciará vestimentas tradicionais de
dois países, Peru e Africa do Sul,
contextualizando-as como parte do
patrimônio cultural dos povos e que
representam diferentes matrizes
estéticas e culturais (EF15AR03)
(EF15AR25).
Em seguida, os estudantes realizarão
um trabalho de pesquisa sobre
vestimentas tradicionais de povos de
diversos lugares do mundo
(EF15AR25), cujo resultado final
serão imagens com legendas que
apresentarão diversos aspectos das
vestimentas pesquisadas, como
estéticos,históricos, socioculturais,
etc.
(EF15AR19). Na seção seguinte, os
estudantes serão convidados a
apreciar diversas fotografias do
espetáculo Áfricas .
(EF15AR18), com especial enfoque
nos figurinos da peça,
contextualizando seus elementos
técnicos, a relação dos figurinos com
a matriz da cultura africana
(EF15AR03)
(EF15AR25) e iniciando o debate
sobre a categoria de criação do
figurino.
Na seção seguinte, a turma verá um
desdobramento técnico-teórico sobre
o universo do figurino, explorando
seus elementos constitutivos e
processos de criação (EF15AR02)
(EF15AR07) e apreciando croquis do
espetáculo Áfricas (EF15AR18).
Como atividade de encerramento, os
estudantes, organizados em duplas,
criarão croquis multiculturais
(EF15AR02) (EF15AR03)
(EF15AR04) (EF15AR18)
(EF15AR20), partindo das pesquisas
realizadas ao longo do bloco
e dos debates em torno dos diferentes
usos que fazemos das roupas
(EF15AR19) e a importância das
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ARTES INTEGRADAS
Patrimônio cultural
(EF15AR25) 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.
ARTES VISUAIS
Contextos e práticas
(EF15AR01) Identificar e apreciar
formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório imagético.
Elementos da linguagem.
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elementos teatrais (variadas
entonações de voz, diferentes
fisicalidades, diversidade de
personagens e narrativas etc.).
Processos de criação.

diferentes culturas e suas heranças
(EF15AR23) (EF15AR25). Para
finalizar, farão uma apreciação
coletiva dos trabalhos, fechando com
uma conversa de contextualização.

(EF15AR20) 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.
ARTES INTEGRADAS
Processos de criação
(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos temáticos,
as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas. Patrimônio
cultural.

Elementos da linguagem
(EF15AR02) Explorar e reconhecer
elementos constitutivos das artes
visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).
Materiais naturais; esculturas
feitas com materiais naturais

Matrizes estéticas e culturais
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a
influência de distintas matrizes
estéticas e culturais das artes visuais
nas manifestações artísticas das
culturas locais, regionais e nacionais.
Materialidades
(EF15AR04) Experimentar
diferentes formas de expressão
artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura,
modelagem, instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas

Esse bloco se inicia com uma
atividade coletiva de criação de uma
coleção de materiais naturais para
estudar suas características de cor,
forma e textura (EF15AR02).
Na sequência, a obra Opa Nula Babá
lgi, de Mestre Didi (EF15AR01)
(EF15AR07), será foco de um estudo
de apreciação formal (EF15AR02) e
contextualização simbólica e
histórica da produção de arte
contemporânea brasileira de matriz
africana (EF15AR03) (EF15AR25).
A proposta de prática individual de
criar uma escultura com elementos
naturais (EF15AR04) (EF15AR05)
previamente coletados é uma forma
de experimentar na prática o
processo de criação de esculturas
apresentado ao longo do bloco. As
esculturas serão criadas com
inspiração em contos de tradição oral
(EF15AR03) (EF15AR25). No fim
da experimentação, os estudantes
refletirão coletivamente sobre suas
criações (EF15AR06).
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(EF15AR25) 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.
ARTES VISUAIS
Contextos e práticas
(EF15AR01) 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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convencionais e não convencionais.
Processos de criação
(EF15AR05) Experimentar a criação
em artes visuais de modo individual,
coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da
comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua
criação e as dos colegas, para
alcançar sentidos plurais.
Sistemas da linguagem
(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das artes
visuais (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.).

Paisagem e pontos de vista;
apropriação e colagem

(EF15AR04) Experimentar
diferentes formas de expressão
artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura,
modelagem, instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas
convencionais e não convencionais.
Processos de criação
(EF15AR05) Experimentar a criação
em artes visuais de modo individual,
coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da
comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua
criação e as dos colegas, para

Para começar o bloco, os estudantes
vár., fazer um exercício individual de
exploração das possibilidades de
registro de diversos pontos de vista
(de cima, de frente, de baixo) que
podemos ter de um mesmo objeto,
com a realização de desenhos de
observação (EF15AR04)
(EF15AR05).
Para explorar a representação de
paisagens, os estudantes farão a
leitura de imagem
da obra A praia, da artista Leda
Catunda, explorando seus aspectos e
elementos formais (EF15AR02),
contextualizando sua produção
(EF15AR07) e conhecendo os
procedimentos de apropriação e
colagem (EF15AR01) nos trabalhos
da artista e na história da arte.
No final do bloco, as crianças farão
uma atividade prática individual de
criação (EF15AR05) usando
fragmentos de materiais diversos
para fazer uma obra de arte com
pintura e colagem (EF15AR02)
(EF15AR04).
Depois, conversarão em grupo
(EF15AR06) sobre os aprendizados
realizados nas propostas do bloco.
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Como criar arte
com o corpo e o
espaço

Estabelecer relações com
conhecimentos de Língua
Portuguesa, especificamente
sobre o gênero textual
tirinha/história em
quadrinhos, permitindo que
se aprofundem suas
características como forma
composicional, finalidade
comunicativa, etc.

ARTES INTEGRADAS
Patrimõnio cultural
(EF15AR25) 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.
ARTES VISUAIS Contextos e
práticas
(EF15AR01) Identificar e apreciar
formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório imagético.
Elementos da linguagem
(EF15AR02) Explorar e reconhecer
elementos constitutivos das artes
visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).
Materialidades
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alcançar sentidos plurais.
Sistemas da linguagem
(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das artes
visuais (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.).

Elementos da linguagem
(EF15AR14) Perceber e explorar os
elementos constitutivos e as
propriedades sonoras da música
(altura, intensidade, timbre, melodia,
ritmo etc.), por meio de jogos,
brincadeiras, canções e práticas
diversas de composição/criação,
execução e apreciação musical.

Como criar arte
com o corpo e o
espaço

Percussão corporal; timbre.

Materialidades
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras
diversas, como as existentes no
próprio corpo (palmas, voz,
percussão corporal), na natureza e
em objetos cotidianos, reconhecendo
timbres e características de
instrumentos musicais variados.
Processos de criação
(EF15AR17) 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.
ARTES INTEGRADAS
Património cultural
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o
patrimônio culturakl, material e
imaterial, de culturas diversas, em
especial a brasileira, incluindo-se sua
matrizes indígenas, africanas e
europeias, de diferentes épocas,
favorecendo a construção de
vocabulário e repertório às diferentes
linguagens artísticas.

Relações entre
espaço e
movimento em
propostas

Possibildades de diálogo
com outras linguagens ou
disciplinas

DANÇA
Contextos e práticas
(EF15AR08) Experimentar e
apreciar formas distintas de

Os estudantes vão experimentar os
diferentes timbres (EF15AR15) que
a percussão corporal pode nos
oferecer (EF15AR14).
Para isso, explorarão a sonorização
de um fenômeno natural: a chuva
(EF15AR17).
Em seguida, eles conhecerão o
trabalho do grupo paulista
Barbatuques, que explora os timbres
da percussão corporal de forma
particular (EF15AR13). A
apreciação da música do grupo
levará os estudantes a conhecer
e explorar a música de diferentes
matrizes culturais.
(EF15AR25) que incorporam a
percussão corporal como prática.
Os parãmetros sonoros serão então
explorados a partir de sua dimensão
musical. Assim, os estudantes
compreenderão o conceito de timbre
a partir do entendimento da onda
sonora, concluindo que esse
elemento é fundamental na escolha
da instrumentação de uma
composição musical (EF15AR14).
Por fim, os estudantes
experimentarão a sonorização de
uma história a partir da exploração
de elementos da percussão vocal e
corporal (EF15AR14) (EF15AR17).

(EF15AR10) (EF15AR11).
Na seção seguinte, por meio do
estudo do espetáculo Cesena, da
Companhia Rosas, abre-se a reflexão
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MÚSICA
Contexto e práticas
(EF15AR13) Identificar e apreciar
diversas formas e gêneros de
expressão musical, tanto tradicionais
quanto contemporâneos,
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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manifestações da dança presentes em
diferentes contextos, cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório corporal.
Elementos da linguagem
(EF15AR09) Estabelecer relações
entre as partes do corpo e destas com
o todo corporal na construção do
movimento dançado.
(EF15AR10) 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.
Processos de criação
(EF15AR11) 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. (EF15AR12) Discutir as
experiências corporais pessoais e
coletivas desenvolvidas em aula, de
modo a problematizar questões de
gênero e corpo.
TEATRO
Contextos e práticas
(EF15AR18) 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.

Arte / Corpo

Elementos da linguagem
(EF15AR19) Descobrir teatralidades
na vida cotidiana, identificando
elementos teatrais (variadas
entonações de voz, diferentes
físicalidades, diversidade de
personagens e narrativas etc.).
Processos de criação
(EF15AR20) 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.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o
faz de conta, ressignificando objetos
e fatos e experímentando-se no lugar

sobre a ideia de coreografia como
uma estrutura que
organiza e dá sentido à dança
(EF15AR08).
Apresentam-se diferentes noções do
uso do movimento — como passos
ou movimentos sem modelo préestabelecidos — como base para
coreografias.
Os estudantes, então, em pequenos
grupos, experimentarão alguns
movimentos e farão propostas de
organização de pequenas frases de
movimento (EF15AR09).
Depois de ensaiar, escolherão como
organizar a sequência criada em um
espaço da escola para apresentá-la
aos outros grupos (EF15AR11).
Para finalizar, a turma realizará uma
reflexão sobre as dificuldades
envolvidas na criação de
coreografias e sobre suas vivências
nas atividades realizadas
(EF15AR12).

O bloco se inicia com dois jogos
teatrais. O primeiro explora aquilo
que cotidianamente dizemos somente
com o corpo (EF15AR19)
(EF15AR22); o segundo, a criação
de ações com objetos imaginários,
que devem ser expressas somente
com a linguagem
corporal e compartilhadas com os
colegas (EF15AR20) (EF15AR21).
Na seção seguinte, os estudantes
serão convidados a apreciar uma
imagem com rotina de mímica de
Marcel Marceau (EF15AR18).
Depois, observarão fotos dos atores e
da cenografia de um dos espetáculos
da companhia de Marcel Marceau
(EF15AR18) para interpretar a
história que as imagens
representariam e retextualizá-la em
linguagem verbal (EF15AR20).
Na seção seguinte, trava-se uma
discussão de caráter técnico em torno
da mímica (EF15AR18),
investigando-se seus elementos de
composição.
Na atividade que finaliza o bloco, a
turma será convidada a experimentar
algumas rotinas de
mímica(EF15AR20) (EF15AR21)
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coreográficas.
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do outro, ao compor e encenar
acontecimentos cénicos, por meio de
músicas, imagens, textos ou outros
pontos de partida, de forma
intencional e reflexiva.

(EF15AR22), partindo da
composição da fisicalidade dos
estudantes (EF15AR19), que podem
ensaiar as rotinas e criar uma
apresentação coletiva de mímica.

(EF15AR22) Experimentar as
possibilidades criativas do corpo e da
voz, discutindo questões de género e
corpo.

Elementos da linguagem
(EF15AR02) Explorar e reconhecer
elementos constitutivos das artes
visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).
Materialidades
(EF15AR04)
Experimentar diferentes formas de
expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura,
escultura, modelagem, instalação,
vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas
convencionais e não convencionais.

Pontos, linhas e
formas; arte
colaborativa e
arte interativa

Processos de criação
(EF15AR05) Experimentar a criação
em artes visuais de modo individual,
coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da
comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua
criação e as dos colegas, para
alcançar sentidos plurais.
Sistemas da linguagem
(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das artes
visuais (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.).

Como criar arte
com o corpo e o
espaço

Possibildades de diálogo
com outras linguagens ou
disciplinas.

ARTES VISUAIS Contextos e
práticas
(EF15AR01) Identificar e apreciar
formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório imagético.
Matrizes estéticas e culturais

A experiência vivenciada na
atividade inicial do bloco será
retomada durante o estudo da obra
Quatro côvados,
do artista Hugo Curti (EF15AR02)
(EF15AR07). O trabalho de Curti
pode ser contextualizado
(EF15AR01) de acordo com a noção
de colaboração nas artes visuais
(EF15AR07), noção que os
estudantes poderão aprofundar,
juntamente com a de interação, pela
observação de obras de outros
artistas.
Para colocar em prática os conceitos
estudados, a atividade que encerra
o bloco propõe a realização coletiva
de exercícios de medição dos trajetos
realizados diariamente pelos
estudantes no espaço escolar.
(EF15AR02)
(EF15AR04)
(EF15AR05).

Após as medições, os estudantes
farão o registro dos resultados,
discutindo-os coletivamente
(EF15AR06).
A capoeira é uma rnanifestaçáo
cultural que une dança, luta e jogo e
é considerada patrimônio cultural
imaterial do Brasil (EF15AR24)
(EF15AR25).
A seção que abre o bloco explora os
elementos musicais dessa
manifestação (EF15AR13) e também
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ARTES VISUAIS
Contextos e práticas
(EF15AR01) Identificar e apreciar
formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório imagético.

A primeira proposta do bloco é uma
prática individual de exercícios de
desenho a partir da conexão de
pontos para criar linhas que darão
origem a formas. Por meio dessa
atividade, os estudantes
reconhecerão as relações entre esses
elementos constitutivos da
linguagem das artes visuais
(EF15AR02) (EF15AR05)
(EF15AR06).
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(EF15AR03) Reconhecer e analisar a
influência de distintas matrizes
estéticas e culturais das artes visuais
nas manifestações artísticas das
culturas locais, regionais e nacionais.
DANÇA
(EF15AR08) 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.
MÚSICA
Contexto e práticas
(EF15AR13) Identificar e apreciar
diversas formas e gêneros de
expressão musical, tanto tradicionais
quanto contemporâneos,
reconhecendo e analisando os usos e
as funções da música em diversos
contextos de circulação, em especial,
aqueles da vida cotidiana.
Materialidades
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras
diversas, como as existentes no
próprio corpo (palmas, voz,
percussão corporal), na natureza e
em objetos cotidianos, reconhecendo
timbres e características de
instrumentos musicais variados.

os instrumentos mais utilizados nas
rodas de capoeira (EF15AR15). Os
estudantes serão então convidados a
apreciar a imagem de alguns
movimentos da capoeira e tentar
reproduzi-los com o corpo para
aproximar o repertório físico dos
movimentos dessa manifestação
(EF15AR22).
Na seção seguinte, os estudantes
observarão pinturas de dois artistas
plásticos que têm como tema comum
a capoeira (EF15AR01), mas que
exploram técnicas distintas de
representação dessa temática
(EF15AR03) (EF15AR25).
Os estudantes conhecerão em
seguida a história da capoeira desde
seu surgimento, passando pelo
processo de criminalização, até ser
reconhecida como patrimônio
nacional e praticada no mundo
inteiro (EF15AR24) (EF15AR25).
Na atividade que encerra o bloco, os
estudantes pesquisarão alguns
movimentos em dupla e
experimentarão uma roda de
capoeira com toda a turma
(EF15AR08) (EF15AR24).

TEATRO
Processos de criação
(EF15AR22) Experimentar as
possibilidades criativas do corpo e da
voz, discutindo questões de gênero e
corpo.
ARTES INTEGRADAS Processos
de criação
(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos temáticos,
as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas.

Patrimõnio cultural
(EF15AR25) 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,
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Matrizes estéticas culturais
(EF15AR24) Caracterizar e
experimentar brinquedos,
brincadeiras, jogos, danças, canções
e histórias de diferentes matrizes
estéticas e culturais.
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favorecendo a construção de
vocabulário e repertório relativos às
diferentes linguagens artísticas.
ARTES VISUAIS
Materialidades
(EF15AR04) Experimentar
diferentes formas de expressão
artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura,
modelagem, instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas
convencionais e não convencionais.
Processos de criação
(EF15AR05) Experimentar a criação
em artes visuais de modo individual,
coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da
comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua
criação e as dos colegas, para
alcançar sentidos plurais.
DANÇA
Contextos e práticas
Relações entre
movimento
dançante, artes
visuais, formas
geométricas e
espaço.

(EF15AR08) 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.
Elementos da linguagem
(EF15AR10) 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.

A seção explora a relação entre
movimento e espaço por meio da
observação do projeto Segni Mossi,
que envolve dança e artes visuais
(EF15AR23).
Os estudantes apreciarão os trabalhos
do projeto, realizados com base em
vivências que integram o corpo que
dança e os rastros visuais que ele
deixa pelo espaço (EF15AR05)
(EF15AR08) (EF15AR10).
Finalizando a seção, os estudantes
vão realizar uma intervençãoinstalação, criando um mural de
formas geométricas a partir de um
repertório de movimentos
estabelecidos como ação disparadora
(EF15AR04)
(EF15AR11).
No final, a turma discutirá as
percepções que tiveram da instalação
resultante dessa ação (EF15AR06).

ARTES INTEGRADAS
Processos de criação
(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos temáticos,
as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas
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Processos de criação
(EF15AR11) 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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4º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS

HABILIDADES

ARTES VISUAIS
Contextos e práticas
(EF15AR01) Identificar e apreciar
formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório
imagético.
Elementos da linguagem
(EF15AR02) Explorar e reconhecer
elementos constitutivos das artes visuais
(ponto, linha, forma, cor, espaço,
movimento etc.). Matrizes estéticas e
culturais

(EF15AR04), com a criação de texturas
em suas superfícies (EF15AR02).
O exercício explora as possibilidades
do material, e
as esferas produzidas serão utilizadas na
proposta de experimentação coletiva que
encerra o bloco, com a criação e
apreciação de uma instalação na escola .
(EF15AR02)
(EF15AR04) (EF15AR05)

Modelagem em argila;
instalação artística.

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a
influência de distintas matrizes estéticas
e culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das culturas
locais, regionais e nacionais.
Materialidades
(EF15AR04) Experimentar diferentes
formas de expressão artística (desenho,
pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas
convencionais e não convencionais.
Processos de criação
(EF15AR05) Experimentar a criação
em artes visuais de modo individual,
coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da
comunidade.
MÚSICA
Contexto e práticas

Compreender a Música
de matriz indígena;
melodia.

(EF15AR13) Identificar e apreciar
diversas formas e gêneros de expressão
musical, tanto tradicionais quanto
contemporâneos, reconhecendo e
analisando os usos e as funções da
música em diversos contextos de
circulação, em especial, aqueles da vida
cotidiana.

(EF15AR06).
Antes da atividade de experimentação,
os estudantes farão um exercício de
investigação da instalação Aqui e lá, de
Anna Maria Maiolino
(EF15AR01)
(EF15AR02).
(EF15AR03)
(EF15AR07), momento em que
explorarão o conceito de instalação nas
artes visuais, conhecendo em seguida
três técnicas de modelagem em argila:
bola, rolo e placa (EF15AR01)
(EF15AR02)
(EF15AR03).
Os estudantes vão conhecer ou retomar
o conceito de paisagem sonora e criar
uma sonorização vocal para os espaços
da escola (EF15AR17) como forma de
perceber os sons do ambiente e as
possibilidades do aparelho vocal
humano (EF15AR15).

Elementos da linguagem

Em seguida, entrarão em contato com a
cultura do povo indígena Suruí
Paiter (EF15AR25), compreendendo sua
manifestação musical como produto da
relação que esse povo estabelece com o
ambiente ao seu redor (EF15AR13).

(EF15AR14) Perceber e explorar os
elementos constitutivos e as
propriedades sonoras da música (altura,

Os Suruí Paiter exploram de forma
intensa as possibilidades da voz como
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Arte e
natureza se
misturam

Arte e
natureza se
misturam

A proposta de abertura do bloco é uma
atividade individual (EF15AR05) de
modelagem de esferas em argila.
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intensidade, timbre, melodia, ritmo
etc.), por meio de jogos, brincadeiras,
canções e práticas diversas de
composição/ criação, execução e
apreciação musical.
Materialidades
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras
diversas, como as existentes no próprio
corpo (palmas, voz, percussão
corporal), na natureza e em objetos
cotidianos, reconhecendo timbres e
características de instrumentos musicais
variados.

fala e como canto. Com essa percepção,
os estudantes compreenderão o conceito
de melodia (EF15AR14), partindo
de experiências com entonação.
A oportunidade de falar sobre esse
conceito também possibilita a definição
de canção (EF15AR14).
Por fim, os estudantes serão convidados
a experimentar as possibilidades da sua
voz. Partindo de uma canção indígena,
experimentarão diferentes posturas
Vocais (EF15AR15) por meio de
improvisos
(EF15AR17) sobre o timbre vocal.

Processos de criação
(EF15AR17) 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.
ARTES INTEGRADAS
Patrimônio Cultural
(EF15AR25) 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.

Contextos e práticas

Arte e
natureza se
misturam

Compreender a
Consciência corporal e
a construção do
movimento.

(EF15AR08) 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.
Elementos da linguagem
(EF15AR09) Estabelecer relações entre
as partes do corpo e destas com o todo
corporal na construção do movimento
dançado.
(EF15AR10) Experimentar diferentes
formas de orientação rio espaço
(deslocamentos, planos, direções,
caminhos etc.) e ritmos de movimento
(lento, moderado e rápido) na
construção do movimento dançado.
Processos de criação

Para começar, os estudantes serão
convidados a se movimentar sem
"pensar muito". Com isso, poderão
perceber a possibilidade de deixar fluir o
movimento (EF15AR09).
Por meio do espetáculo SIM, da
companhia key zeta e cia., os estudantes
conhecerão algumas maneiras como
artistas da dança procuram ampliar a
consciência sobre
sua movimentação e a possibilidade de
construção de um movimento com mais
fluidez, com maior relação com o tempo
e o espaço (EF15AR08). Também
perceberão a influência de técnicas de
diferentes matrizes culturais vindas da
Ásia (EF15AR24)
(EF15AR25) na dança desses artistas.
Seguindo a reflexão, será apresentada a
ideia de como o movimento é afetado
por uma percepção mais atenta e
profunda
de si mesmo, do espaço a sua volta e do
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DANÇA
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(EF15AR11) 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.
(EF15AR12) Discutir as experiências
corporais pessoais e coletivas
desenvolvidas em aula, de modo a
problematizar questões de gênero e
corpo.

tempo presente (EF15AR08). Será
proposto então aos estudantes
experimentarem se movimentar de olhos
fechados, buscando ampliar sua
percepção dos diversos estímulos do
ambiente e sobre seu próprio corpo
(EF15AR10) (EF15AR11).
Para finalizar, os estudantes refletirão
sobre os movimentos experimentados na
proposta e sobre a importância da
consciência do movimento na dança e
no cotidiano (EF15AR12).

ARTES INTEGRADAS
Matrizes estéticas e culturais
(EF15AR24) Caracterizar e
experimentar brinquedos, brincadeiras,
jogos, danças, canções e histórias de
diferentes matrizes estéticas e culturais.
Patrimônio cultural
(EF15AR25) 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.
Contextos e práticas
(EF15AR18) 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.
Arte e
natureza se
misturam

Elementos da linguagem
Compreender os
Animais, personagens e
a dramaturgia.

(EF15AR19) Descobrir teatralidades na
vida cotidiana, identificando elementos
teatrais (variadas entonações de voz,
diferentes fisicalidades, diversidade de
personagens e narrativas etc.).
Processos de criação
(EF15AR20) 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.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o

O bloco se inicia com uma conversa
coletiva para que os estudantes
compartilhem conhecimentos prévios
sobre animais personagens em
produções culturais voltadas para
crianças
(EF15AR18). Em seguida, a turma
realizará um exercício coletivo de leitura
teatral
de Os saltimbancos, que propiciará uma
primeira aproximação aos elementos
de elaboração do texto dramatúrgico
(EF15AR18) (EF15AR22).
Na seção seguinte, os estudantes
conhecerão um pouco mais de
Os saltimbancos e algumas de suas
montagens, explorando assim
a história dessa peça, em especial seu
caráter de teatro musical (EF15AR18).
Na sequência, explorarão os conceitos e
técnicas de composição da dramaturgia,
debatendo suas principais convenções
(EF15AR18).
Como pesquisa de encerramento, com a
turma dividida em duplas, os estudantes
vão criar e escrever um pequeno diálogo
entre dois animais personagens por eles
inventados, apresentando sua criação
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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.

para a turma em uma leitura encenada
(EF15AR19) (EF15AR20) (EF15AR21)
(EF15AR22).

(EF15AR22) Experimentar as
possibilidades criativas do corpo e da
voz, discutindo questões de gênero e
corpo.
ARTES VISUAIS
Contextos e práticas
(EF15AR01) Identificar e apreciar
formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório
imagético. Elementos da linguagem.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer
elementos constitutivos das artes visuais
(ponto, linha, forma, cor, espaço,
movimento etc.). Matrizes estéticas e
culturais.

Arte

A representação da
passagem do tempo em
imagens.

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a
influência de distintas matrizes estéticas
e culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das culturas
locais, regionais e nacionais.
Materialidades
(EF15AR04) Experimentar diferentes
formas de expressão artística (desenho,
pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas
convencionais e não convencionais.
Processos de criação
(EF15AR05) Experimentar a criação
em artes visuais de modo individual,
coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da
comunidade.

Na atividade que abre o bloco, os
estudantes farão um exercício de ditado
de desenhos (EF15AR04)
(EF15AR05), tendo como elemento
disparador palavras que indicam ações,
devendo encontrar formas de representar
em imagens essas ações (EF15AR02).
Finalizada a atividade, os estudantes
discutirão o processo e
os resultados em uma roda de conversa
(EF15AR06).
Essa atividade é uma preparação para a
observação e análise da pintura As
respigadoras, de Jean-François Millet
(EF15AR01) (EF15AR03), em um
processo que explora a maneira como o
artista fez a representação pictórica de
uma sequência de movimentos.
(EF15AR02). O recurso de escala
também é analisado como elemento para
construir a perspectiva na pintura.
Por fim, os estudantes serão desafiados
a observar a fotografia de uma pessoa
em movimento e criar fisicamente uma
sequência de movimentos que mostre as
possíveis posturas corporais anteriores e
posteriores à postura retratada na
fotografia (EF15AR02). Um colega vai
fotografar

DANÇA
Arte e
natureza se
misturam

Estudo e prática da
meditação.

Elementos da linguagem
(EF15AR09) Estabelecer relações entre
as partes do corpo e destas com o todo
corporal na construção do movimento

Neste bloco os estudantes investigarão a
prática da meditação, estabelecendo
relações entre o corpo, as dinâmicas
cotidianas e os estados de relaxamento e
tensão, bem como outros referenciais de
parâmetros do corpo (EF15AR09).
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(EF15AR06) Dialogar sobre a sua
criação e as dos colegas, para alcançar
sentidos plurais.
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dançado.
Processos de criação
(EF15AR12) Discutir as experiências
corporais pessoais ecoletivas
desenvolvidas em aula, de modo a
problematizar questões de gênero e
corpo.
ARTES INTEGRADAS
Matrizes estéticas culturais

Além disso, nos momentos de troca
coletiva sobre a experiência, debaterão
sobre o corpo, em uma discussão que
será feita em múltiplas direções,
estabelecendo-se sentidos plurais para as
dinâmicas físicas (EF15AR12).
A prática da meditação é recorrente em
diferentes matrizes culturais,
possibilitando um convívio plural com
práticas para além daquelas comuns ao
universo da turma (EF15AR24).

(EF15AR24) Caracterizar e
experimentar brinquedos, brincadeiras,
jogos, danças, canções e histórias de
diferen es matrizes estéticas e culturais.
ARTES VISUAIS
Contextos e práticas

(EF15AR02) Explorar e reconhecer
elementos constitutivos das artes visuais
(ponto, linha, forma, cor, espaço,
movimento etc.). Materialidades.

Diversidade,
participação e
cultura
popular

Diversidade étnica e
cultural; composição
e enquadramento em
retratos.

(EF15AR04) Experimentar diferentes
formas de expressão artística (desenho,
pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas
convencionais e não convencionais.
Processos de criação
(EF15AR05) Experimentar a criação
em artes visuais de modo individual,
coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da
comunidade.
EF15AR06) Dialogar sobre a sua
criação e as dos colegas, para alcançar
sentidos plurais.
Sistemas da linguagem

Como uma primeira abordagem do
tema, será realizada uma atividade
individual (EF15AR05) de criação de
um álbum ilustrado do corpo,
explorando diferentes formas de
enquadrar o próprio corpo e criar
imagens a partir de formas escolhidas
(EF15AR02).
Uma conversa em grupo (EF15AR06)
sobre a experiência durante a apreciação
dos álbuns criados ampliará os sentidos
e percepções de cada estudante. A partir
da leitura e apreciação da obra Humanae
(work in progress), de Angélica Dass
(EF15AR01) (EF15AR02), os
estudantes refletirão sobre o retrato
como expressão artística e sobre sua
presença na história da arte
(EF15AR07).
Também por meio
da leitura da obra de Angélica Dass, eles
discutirão o tema da diversidade
humana. Fechando o bloco, os
estudantes vão criar uma galeria de
fotografias de partes do corpo para
representar a diversidade humana
(EF15AR04) (EF15AR05)
(EF15AR26), discutindo e apreciando
coletivamente os trabalhos realizados
(EF15AR06).

(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das artes visuais
(museus, galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.).
ARTES INTEGRADAS
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(EF15AR01) Identificar e apreciar
formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório
imagético. Elementos da linguagem.
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Arte e tecnologia
(EF15AR26) Explorar diferentes
tecnologias e recursos digitais
(multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações em áudio e
vídeo, fotografia, softwares etc.) nos
processos de criação artística.
MÚSICA
Contexto e práticas

Elementos da linguagem
(EF15AR14) Perceber e explorar os
elementos constitutivos e as
propriedades sonoras da música (altura,
intensidade, timbre, melodia, ritmo
etc.), por meio de jogos, brincadeiras,
canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e
apreciação musical.
Materialidades

Diversidade,
participação e
cultura
popular

Analisar as Músicas
da cultura popular;
ciranda; altura como
parâmetro musical

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras
diversas, como as existentes no próprio
corpo (palmas, voz, percussão
corporal), na natureza e em objetos
cotidianos, reconhecendo timbres e
características de instrumentos musicais
variados.
Notação e registro musical
(EF15AR16) 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.
Processos de criação
(EF15AR17) 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.

No início do bloco, os estudantes farão
um exercício de memória musical,
explorando seu repertório de canções da
cultura popular
(EF15AR13).
A seguir, criarão uma sequência de sons
vocais, registrando sua notação por meio
de vocábulos e onomatopeias
(EF15AR16) (EF15AR17).
Em seguida, os estudantes entrarão em
contato com a ciranda, manifestação da
cultura popular brasileira (EF15AR13).
Os termos música popular e música
erudita serão tratados de maneira crítica,
discutindo-se a tendência de
supervalorização da cultura de matriz
europeia em detrimento da cultura
popular (EF15AR25).
O parâmetro musical explorado no
bloco é o de altura. Também
relacionados a esse conceito e
analisados do ponto de vista da música,
o bloco explicita os conceitos de
tessitura e extensão, exemplificados por
meio da prática vocal (EF15AR14). Por
fim, os estudantes experimentarão tocar
e cantar a ciranda (EF15AR13).
Ao tocar, vão explorar palmas,
instrumentos musicais
ou outros objetos que façam a parte do
surdo da ciranda, marcando o ritmo com
movimentos corporais correspondentes
ao compasso quaternário (EF15AR15).
Além de ser uma prática musical, a
ciranda incorpora outras linguagens,
assim como outras manifestações da
cultura popular. Dessa maneira, os
estudantes também vivenciarão a dança
em roda da ciranda em sua articulação
com a música (EF15AR23).

ARTES INTEGRADAS
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(EF15AR13) Identificar e apreciar
diversas formas e gêneros de expressão
musical, tanto tradicionais quanto
contemporâneos, 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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Processos de criação
(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos temáticos, as
relações processuais entre diversas
linguagens artísticas.
Patrimônio cultural
(EF15AR25) 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.
DANÇA
Contextos e práticas

Elementos da linguagem
(EF15AR10) 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.
Processos de criação
Diversidade,
participação e
cultura
popular

Danças tradicionais:
o Cavalo-Marinho.
1, 4, 5 e 8

(EF15AR11) 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.
(EF15AR12) Discutir as experiências
corporais pessoais e coletivas
desenvolvidas em aula, de modo a
problematizar questões de gênero e
corpo.
ARTES INTEGRADAS
Matrizes estéticas culturais
(EF15AR24) Caracterizar e
experimentar brinquedos, brincadeiras,
jogos, danças, canções e histórias de
diferentes matrizes estéticas e culturais.

O bloco se inicia com a apresentação
aos estudantes do Cavalo-Marinho, uma
manifestação da cultura popular
brasileira que integra música, dança,
teatro e diferentes técnicas artesanais na
construção de instrumentos, figurinos e
objetos de cena (EF15AR08).
Os estudantes serão convidados a se
movimentar no ritmo de uma música da
brincadeira (EF15AR10) (EF15AR24).
Em seguida, eles conhecerão o enredo
que conduz a brincadeira e algumas
de suas características estruturais. Por
fim, aprenderão os principais passos e
movimentos do Cavalo-Marinho
(EF15AR08), compreendendo-o ainda
como uma manifestação da cultura
popular brasileira (EF15AR25).
Na atividade de experimentação que
encerra o bloco, os estudantes serão
convidados
a construir arcos — tais como os
utilizados no Cavalo-Marinho — para
inventar com eles, em pequenos grupos,
sua própria dança (EF15AR08)
(EF15AR10) (EF15AR11)
(EF15AR24).
Para finalizar, refletirão sobre seus
movimentos na proposta realizada
(EF15AR12).

Patrimônio cultural
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(EF15AR08) 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.
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(EF15AR25) 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.
TEATRO
Contextos e práticas

Elementos da linguagem

O bloco se inicia com uma sequência de
jogos teatrais que exploram os
princípios da manipulação de bonecos,
em que os estudantes criarão
personagens utilizando as mãos, sem
paramentações de apoio, explorando
suas possibilidades criativas e
expressivas e sua imaginação
(EF15AR19) (EF15AR21)
(EF15AR22).

(EF15AR19) Descobrir teatralidades na
vida cotidiana, identificando elementos
teatrais (variadas entonações de voz,
diferentes fisicalidades, diversidade de
personagens e narrativas etc.).

Os personagens criados serão
apresentados para a turma, em uma
interação com caráter de improviso
(EF15AR20).

Processos de criação

Diversidade,
participação e
cultura
popular

Compreender o
Teatro de formas
animadas e
mamulengo.

(EF15AR20) 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.
(EF15AR21) 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.
(EF15AR22) Experimentar as
possibilidades criativas do corpo e da
voz, discutindo questões de gênero e
corpo.
ARTES INTEGRADAS
Processos de criação
(EF15AR24) Caracterizar e
experimentar brinquedos, brincadeiras,
jogos, danças, canções e histórias de
diferentes matrizes estéticas e culturais.

Em seguida, os estudantes serão
convidados a apreciar e conhecer a arte
do mamulengo (EF15AR18), que é um
teatro de bonecos popular tipicamente
brasileiro, presente sobretudo no
Nordeste, considerado Patrimônio
Cultural Brasileiro (EF15AR25).
Depois, exploram-se os elementos
técnicos constitutivos do teatro de
mamulengo (EF15AR18), que mistura
elementos do teatro, da música e das
artes visuais (EF15AR19), além de
explorar aspectos históricos dessa forma
teatral popular.
Por fim, cada estudante será convidado a
criar e construir seu próprio
mamulengo, elaborando seu nome,
personalidade, história, explorando suas
possiblidades técnicas e expressivas
(EF15AR20) (EF15AR21)
(EF15AR23).
Depois de criados, os mamulengos serão
apresentados em duplas em
improvisos livres para a turma
(EF15AR22) (EF15AR24). Finalizando
a atividade, os estudantes discutirão a
experiência e retomarão sua
aprendizagem sobre os bonecos
populares no Brasil (EF15AR25).

Patrimônio cultural
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(EF15AR18) 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.
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(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos temáticos, as
relações processuais entre diversas
linguagens artísticas.
Matrizes estéticas e culturais
(EF15AR25) 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.
ARTES VISUAIS
Contextos e práticas
(EF15AR01) Identificar e apreciar
formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório
imagético. Elementos da linguagem
(EF15AR02) Explorar e reconhecer
elementos constitutivos das artes visuais
(ponto, linha, forma, cor, espaço,
movimento etc.). Matrizes estéticas e
culturais

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

Partindo da apreciação de imagens do
filme Uma escola Yawanawá, do
cineasta Wewito Piyãko, os estudantes
poderão investigar os elementos
formais e processuais da obra
(EF15AR01) (EF15AR02),
contextualizando sua realização e
conhecendo os processos de criação e
realização de um filme documentário
(EF15AR03) (EF15AR07).
Para experimentar a realização de
documentários e sua exibição
(EF15AR04) (EF15AR26), os
estudantes organizarão coletivamente
um festival de vídeos sobre a escola
(EF15AR05) (EF15AR06).

(EF15AR05) Experimentar a criação
em artes visuais de modo individual,
coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da
comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua
criação e as dos colegas, para alcançar
sentidos plurais.
Sistemas da linguagem
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Diversidade,
participação e
cultura
popular

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a
influência de distintas matrizes estéticas
e culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das culturas
locais, regionais e nacionais.
Materialidades

Como atividade inicial, os estudantes
realizarão uma roda de memórias para
que possam tomar contato com as
ideias da turma sobre comunidade,
memória coletiva e registro
(EF15AR06).
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NOMES
(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das artes visuais
(museus, galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.).
Arte e tecnologia
(EF15AR26) Explorar diferentes
tecnologias e recursos digitais
(multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações em áudio e
vídeo, fotografia, softwares etc.) nos
processos de criação artística.

Contextos e práticas
(EF15AR01) Identificar e apreciar
formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório
imagético. Elementos da linguagem
(EF15AR02) Explorar e reconhecer
elementos constitutivos das artes visuais
(ponto, linha, forma, cor, espaço,
movimento etc.). Matrizes estéticas e
culturais

Diversidade,
participação e
cultura
popular

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a
influência de distintas matrizes estéticas
e culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das culturas
locais, regionais e nacionais.
Materialidades
A linguagem do
cinema.

(EF15AR04) Experimentar diferentes
formas de expressão artística (desenho,
pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas
convencionais e não convencionais.
Processos de criação
(EF15AR05) Experimentar a criação
em artes visuais de modo individual,
coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da
comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua
criação e as dos colegas, para alcançar
sentidos plurais.
Sistemas da linguagem
(EF15AR07) Reconhecer algumas

O bloco se inicia com a aproximação
dos estudantes, por meio da criação de
um folioscópio (EF15AR04), a
recursos e princípios básicos da
criação da ilusão de movimento
(EF15AR02), base para a invenção do
cinema. Os estudantes apreciarão os
folioscópios uns dos outros no
momento seguinte, realizando uma
conversa de contextualização
(EF15AR06).
Depois, a turma será convidada a
observar algumas imagens do filme
Viagem à Lua (EF15AR01), clássico
do cinema dirigido por Georges
Méliès, seguindo-se uma investigação
sobre a invenção do cinema e os
primeiros filmes dos irmãos Lumière
(EF15AR03) (EF15AR07).
Na seção seguinte, os estudantes
investigarão elementos da linguagem
do cinema, como planos e
enquadramentos (EF15AR02), além
da sonoplastia (EF15AR02)
(EF15AR13).
As atividades de encerramento do
bloco envolvem a produção de um
curta¬-metragem de ficção, com a
turma dividida em grupos
(EF15AR04) (EF15AR05)
(EF15AR23) (EF15AR26).
A experimentação será dividida em
etapas de produção, e,
na pré-produção, os estudantes
primeiro realizarão um roteiro e um
storyboad, por meio do qual tomarão
decisões sobre elementos da
linguagem, como planos e
enquadramentos (EF15AR02).
Depois, os
estudantes realizarão as etapas de
produção e pós-produção dos filmes,
organizando por fim uma mostra de
cinema com todas produções da
turma, seguida de debate sobre toda a
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categorias do sistema das artes visuais
(museus, galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.).

experimentação e apreciação das obras
(EF15AR05) (EF15AR06).

MÚSICA
Contexto e práticas
(EF15AR13) Identificar e apreciar
diversas formas e gêneros de expressão
musical, tanto tradicionais quanto
contemporâneos, reconhecendo e
analisando os usos e as funções da
música em diversos contextos de
circulação, em especiál, aqueles da vida
cotidiana.
ARTES INTEGRADAS
Processos de criação
(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos temáticos, as
relações processuais entre diversas
linguagens artísticas. Arte e tecnologia
(EF15AR26) Explorar diferentes
tecnologias e recursos digitais
(multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações em áudio e
vídeo, fotografia, softwares etc.) nos
processos de criação artística.
ARTES INTEGRADAS
Processos de criação
(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos temáticos, as
relações processuais entre diversas
linguagens artísticas.

Nesse bloco, os estudantes criarão
uma rádio escolar, projeto
relativamente comum nas escolas
públicas, que possibilita uma prática
temática que pode aliar diversas
linguagens e disciplinas, engajando a
turma em um processo coletivo
(EF15AR23).

Matrizes estéticas culturais
Rádio escolar

(EF15AR24) Caracterizar e
experimentar brinquedos, brincadeiras,
jogos, danças, canções e histórias de
diferentes matrizes estéticas e culturais.
Arte e tecnologia
(EF15AR26) Explorar diferentes
tecnologias e recursos digitais
(multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações em áudio e
vídeo, fotografia, softwares etc.) nos
processos de criação artística.

Para realizar a programação, os
estudantes poderão criar diversas
obras e produtos culturais e artísticos,
como jogos, canções, contação de
histórias, que sejam do interesse
da comunidade escolar e seu entorno
(EF15AR24).
Para isso, poderão utilizar diversos
recursos tecnológicos, tanto para
pesquisas como para gravação dos
programas e sua veiculação
(EF15AR26).
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Diversidade,
participação e
cultura
popular
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5º ANO
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS
ARTES VISUAIS
Contextos e práticas
(EF15AR01) Identificar e
apreciar formas distintas das
artes visuais tradicionais e
contemporâneas, cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.

Compreender a relação
entre a linguagem musical.
Explorar neste bloco a
partir da apreciação de
instalações multimídias
que apresentem recursos
sonoros.

A ARTE QUE
TRANSFORMA
OS LUGARES

Estudar as convenções dos
espaços pode ser ampliado
para uma discussão
interdisciplinar com
Geografia sobre
mobilidade urbana, com
uma reflexão sobre como
o planejamento urbano
condiciona os modos de
ocupação e de
movimentação nos
espaços públicos.
Analisar a relações entre o
movimento, as
convenções e a
materialidade dos espaços.

HABILIDADES
Primeiramente, os estudantes serão
estimulados a reconhecer o grafite como
manifestação artística (EF15AR01).
Em seguida, farão pinturas com o uso de
estêncil, em uma atividade prática
individual (EF15AR04)

Elementos da linguagem

(EF15AR05).
No final, vão discutir coletivamente o
processo de criação de imagens com o
uso de estêncil (EF15AR06).

(EF15AR02) Explorar e
reconhecer elementos
constitutivos das artes visuais
(ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).

Nas duas seções seguintes, observarão
diversas manifestações do grafite em
cidades da América Latina, discutindo
seus suportes, processos de criação e
contextos de circulação (EF15AR01)
(EF15AR02) (EF15AR03) (EF15AR07).

Matrizes estéticas e culturais
(EF15AR03) Reconhecer e
analisar a influência de
distintas matrizes estéticas e
culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das
culturas locais, regionais e
nacionais.
Materialidades
(EF15AR04) Experimentar
diferentes formas de expressão
artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem, instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e
técnicas convencionais e não
convencionais.
Processos de criação
(EF15AR05) Experimentar a
criação em artes visuais de
modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e
da comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a
sua criação e as dos colegas,
para alcançar sentidos plurais.
Sistemas da linguagem

Encerrando o bloco, os estudantes farão
uma atividade prática de criação coletiva
de um mural na escola, utilizando a
técnica do estêncil (EF15AR02)
(EF15AR04) (EF15AR05). No final, a
turma discutirá a atividade e refletirá
sobre o processo de criação de um mural
por meio do estêncil (EF15AR06).
Os estudantes se aproximarão do
conceito de intensidade como parâmetro
sonoro em uma atividade prática de
medição de decibéis de paisagens
sonoras da escola (EF15AR14).
Em seguida, aprofundarão o
conhecimento sobre intensidade sonora
explorando o trabalho de instalação
multimídia dos
artistas George Bures Miller e Janet
Cardiff (EF15AR13).
Em seguida, compreenderão como o
parâmetro sonoro da intensidade se
transforma no conceito musical de
dinâmica (EF15AR14).
Por fim, na atividade que finaliza o
bloco, os estudantes serão convidados a
criar sons usando a voz, percussão
corporal, instrumentos e objetos da sala
de aula, fazendo experimentações com a
dinâmica musical e explorando as
relações do som com o espaço
(EF15AR14)
(EF15AR17).
No início do bloco, os estudantes
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(EF15AR07) Reconhecer
algumas categorias do sistema
das artes visuais (museus,
galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.).
Como manifestação
cultural tipicamente
urbana, o grafite
possibilita um trabalho
conjunto com a
disciplina de Geografia
em torno do tema dos
processos de
urbanização e as
mudanças sociais,
econômicas e culturais
que provocam.
MÚSICA
Contexto e práticas
(EF15AR13) Identificar e
apreciar diversas formas e
gêneros de expressão musical,
tanto tradicionais quanto
contemporâneos,
reconhecendo e analisando os
usos e as funções da música
em diversos contextos de
circulação, em especial,
aqueles da vida cotidiana.

experimentarão, em uma atividade em
grupo, as possibilidades de
movimentação que a organização dos
elementos do espaço oferece, discutindo
em grupo a experiência (EF15AR10)
(EF15AR12).
Para aprofundar a reflexão sobre as
relações entre espaço e movimento, os
estudantes conhecerão uma coreografia
que foi criada e realizada em uma praça
na cidade do Rio de Janeiro
(EF15AR08).
A turma será então convidada a criar uma
intervenção para um espaço da escola, a
ser realizada na hora do intervalo
(EF15AR11). Antes, os estudantes
estudarão o modo como o espaço molda
determinadas possibilidades de ação e
movimento, refletindo sobre como
gostariam de interferir nessas relações
(EF15AR10).
Depois de realizada a atividade, a turma
fará uma reflexão relacionando a
impressão das pessoas que assistiram à
intervenção, a experiência de realização
dessa ação e a maneira como as diversas
possibilidades de relação entre o
movimento e o espaço podem ser assunto
da dança (EF15AR12).

Elementos da linguagem
(EF15AR14) Perceber e
explorar os elementos
constitutivos e as propriedades
sonoras da música (altura,
intensidade,timbre, melodia,
ritmo etc.), por meio de jogos,
brincadeiras, canções e
práticas diversas de
composição/criação, execução
e apreciação musical.
Processos de criação

DANÇA
Contextos e práticas
(EF15AR08) Experimentar e
apreciar formas distintas de
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(EF15AR17) 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.
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manifestações da dança
presentes em diferentes
contextos, cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório corporal.
Elementos da linguagem
(EF15AR10) 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.
Processos de criação
(EF15AR11) 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.
(EF15AR12) Discutir as
experiências corporais
pessoais e coletivas
desenvolvidas em aula, de
modo a problematizar
questões de gênero e corpo.

Contextos e práticas
Abordar o universo da
cenografia, realiza-se em
um terreno híbrido entre
as artes visuais e o teatro.

A ARTE QUE
TRANSFORMA
OS LUGARES

Possibilitar o diálogo com
outras linguagens ou
disciplinas.
Experimentar a eficácia de
sistemas de classificação,
ou taxonomias, em função
da existência de critérios
comuns aos agrupamentos
que compõem esses
sistemas.

(EF15AR01) Identificar e
apreciar formas distintas das
artes visuais tradicionais e
contemporâneas, cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.
Elementos da linguagem
(EF15AR02) Explorar e
reconhecer elementos
constitutivos das artes visuais
(ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).
Materialidades
(EF15AR04) Experimentar
diferentes formas de expressão
artística (desenho, pintura,

Iniciando o bloco, os estudantes vão
realizar uma atividade prática em dupla
de criação de colagens (EF15AR04)
(EF15AR05) com base em uma
investigação do potencial imagético de
narrativas de sonhos, em um trabalho que
envolve o exercício de escuta atenta de
um colega (EF15AR06).
Depois, os estudantes farão uma
atividade coletiva de leitura de imagem
com as fotomontagens de Grete Stern
(EF15AR01), a partir da qual discutirão
seu potencial simbólico de representação
poética da questão da opressão contra a
mulher, por meio de elementos da
linguagem das artes visuais, em um
contexto sociocultural específico
(EF15AR02)
(EF15AR03). Os alunos conhecerão
também dados biográficos de Grete Stern
e as condições de produção de sua obra
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colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem, instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e
técnicas convencionais e não
convencionais.
Processos de criação
(EF15AR05) Experimentar a
criação em artes visuais de
modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e
da comunidade.

(EF15AR07).
Em seguida, conhecerão as etapas
do processo de criação de uma
fotomontagem, por meio da investigação
das formas de trabalho de Grete Stern
(EF15AR01)
(EF15AR02).
No final do bloco, os estudantes criarão
cartazes de denúncia ou reivindicação
social, compostos por texto e imagens
(EF15AR02) (EF15AR04)
(EF15AR05), que serão expostos na sala
de aula ou em outro espaço da escola.
Para finalizar, discutirão o processo
coletivamente (EF15AR06).

(EF15AR06) Dialogar sobre a
sua criação e as dos colegas,
para alcançar sentidos plurais.
MÚSICA
Contexto e práticas
(EF15AR13) Identificar e
apreciar diversas formas e
gêneros de expressão musical,
tanto tradicionais quanto
contemporâneos,
reconhecendo e analisando os
usos e as funções da música
em diversos contextos de
circulação, em especial,
aqueles da vida cotidiana.
TEATRO
Contextos e práticas
(EF15AR18) 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.

(EF15AR19) Descobrir
teatralidades na vida cotidiana,
identificando elementos
teatrais (variadas entonações
de voz, diferentes
fisicalidades, diversidade de
personagens e narrativas etc.).
Processos de criação
(EF15AR20) Experimentar o
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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.
(EF15AR21) 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.
(EF15AR22) Experimentar as
possibilidades criativas do
corpo e da voz, discutindo
questões de gênero e corpo.
ARTES INTEGRADAS
Processos de criação
(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos
temáticos, as relações
processuais entre diversas
linguagens artísticas.
ARTES VISUAIS
Contextos e práticas
(EF15AR01) Identificar e
apreciar formas distintas das
artes visuais tradicionais e
contemporâneas, cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.
Elementos da linguagem
(EF15AR02) Explorar e
reconhecer elementos
constitutivos das artes visuais
(ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).

(EF15AR03) Reconhecer e
analisar a influência de
distintas matrizes estéticas e
culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das
culturas locais, regionais e
nacionais.
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Materialidades
(EF15AR04) Experimentar
diferentes formas de expressão
Artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem, instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e
técnicas convencionais e não
convencionais.
Processos de criação
(EF15AR05) Experimentar a
criação em artes visuais de
modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e
da comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a
sua criação e as dos colegas,
para alcançar sentidos plurais.
Sistemas da linguagem
(EF15AR07) Reconhecer
algumas categorias do sistema
das artes visuais (museus,
galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.).
ARTES VISUAIS
Contextos e práticas
(EF15AR01) Identificar e
apreciar formas distintas das
artes visuais tradicionais e
contemporâneas, cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.
Elementos da linguagem

(EF15AR03) Reconhecer e
analisar a influência de
distintas matrizes estéticas e
culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das
culturas locais, regionais e
nacionais. Materialidades
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(EF15AR02) Explorar e
reconhecer elementos
constitutivos das artes visuais
(ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).
Matrizes estéticas e culturais
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(EF15AR04) Experimentar
diferentes formas de expressão
artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem, instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e
técnicas convencionais e não
convencionais.
Processos de criação
(EF15AR05) Experimentar a
criação em artes visuais de
modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e
da comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a
sua criação e as dos colegas,
para alcançar sentidos plurais.
ARTES VISUAIS
Contextos e práticas
(EF15AR01) Identificar e
apreciar formas distintas das
artes visuais tradicionais e
contemporâneas, cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.
Elementos da linguagem
(EF15AR02) Explorar e
reconhecer elementos
constitutivos das artes visuais
(ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).
Matrizes estéticas e culturais

(EF15AR04) Experimentar
diferentes formas de expressão
artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem, instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e
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(EF15AR03) Reconhecer e
analisar a influência de
distintas matrizes estéticas e
culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das
culturas locais, regionais e
nacionais. Materialidades
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técnicas convencionais e não
convencionais.
Processos de criação
(EF15AR05) Experimentar a
criação em artes visuais de
modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e
da comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a
sua criação e as dos colegas,
para alcançar sentidos plurais.
Sistemas da linguagem
(EF15AR07) Reconhecer
algumas categorias do sistema
das artes visuais (museus,
galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.).

Contexto e práticas

Possibilitar o diálogo com
outras linguagens ou
disciplinas.

Arte e sociedade

Compreender as relações
entre manifestações
artísticas e culturais e seus
contextos de surgimento e
circulação, condições de
produção, recepção, entre
outros aspectos, podem ser
exploradas em conjunto
com as disciplinas de
Língua Portuguesa e
História.

(EF15AR13) Identificar e
apreciar diversas formas e
gêneros de expressão musical,
tanto tradicionais quanto
contemporâneos,
reconhecendo e analisando os
usos e as funções da música
em diversos contextos de
circulação, em especial,
aqueles da vida cotidiana.
Elementos da linguagem
(EF15AR14) Perceber e
explorar os elementos
constitutivos e as propriedades
sonoras da música (altura,
intensidade, timbre, melodia,
ritmo etc.), por meio de jogos,
brincadeiras, canções e
práticas diversas de
composição/criação, execução
e apreciação musical.
Processos de criação
(EF15AR17) 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.

No início do bloco, os estudantes
identificarão características e
contexto de circulação de diferentes
gêneros musicais para perceber que
esses gêneros atendem a realidades
de diferentes públicos (EF15AR13).
Em seguida, os estudantes terão
contato com
o rap (EF15AR13), por meio do
trabalho de Emicida. Entenderão
que essa manifestação cultural,
entre outros aspectos, traduz muitas
vezes a realidade das comunidades
em que surgem e em que circulam
(EF15AR13).
A partir da manifestação cultural do
rap, os estudantes se aproximarão
do conceito de prosódia, um tema
comum à música e à poesia,
compreendendo a relação entre o
pulso musical e o texto das canções
e raps (EF15AR14).
No boxe Passeando pelo passado, a
turma terá contato com a obra de
Vinicius de Moraes, poeta e
compositor que personifica a rica
integração entre música e poesia
brasileiras (EF15AR13).
Por fim, os estudantes terão a
oportunidade de criar e apresentar
um rap de autoria própria
(EF15AR14) (EF15AR17).
A proposta deste bloco é perceber o
vasto horizonte englobado pela
palavra "dança" e instigar o
questionamento sobre como as
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DANÇA
Contextos e práticas
(EF15AR08) 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.
Elementos da linguagem
(EF15AR10) 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.
Processos de criação
(EF15AR11) 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.

diferentes formas e pensamentos da
dança são estruturados. Para isso, os
estudantes farão uma pesquisa e
partilha das informações
encontradas sobre a dança e suas
características, estilos ou artistas de
seu interesse (EF15AR08).
Em seguida, a turma conhecerá o
espetáculo Pororoca, da Lia
Rodrigues Companhia de Danças, e
o contexto de elaboração do
espetáculo envolvendo a Escola
Livre de Dança da Maré
(EF15AR08).
No encerramento do bloco, os
estudantes serão convidados a
elaborar uma composição em que
brinquem com a ideia de executar
ações juntos e separados
(EF15AR10)
(EF15AR11).
Por meio dessa ação, serão
instigados a pensar sobre tudo
aquilo que envolve uma proposta de
dança: os movimentos, a
organização cênica, o local para o
público, o título e os sentidos que a
coreografia pretende explorar. Na
reflexão final, a turma vai explorar
a percepção das singularidades
envolvidas na criação e realização
da dança e de suas possibilidades de
sentido enquanto linguagem
(EF15AR12).

(EF15AR12) Discutir as
experiências corporais pessoais
e coletivas desenvolvidas em
aula, de modo a problematizar
questões de gênero e corpo.

Contextos e práticas

Arte e sociedade

Possibilitar o diálogo com
outras linguagens ou
disciplinas.

(EF15AR18) 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.
Elementos da linguagem
(EF15AR19) Descobrir
teatralidades na vida cotidiana,
identificando elementos
teatrais (variadas entonações
de voz, diferentes

No jogo teatral da seção de abertura
do bloco, os estudantes explorarão
composições de teatro-imagem para
debater diferentes situações de
convívio social de seu cotidiano
(EF15AR19).
Na composição das cenas,
explorarão as possibilidades
criativas do corpo
(EF15AR22), ressignificando
teatralmente o cotidiano da turma
(EF15AR21) em um jogo coletivo e
colaborativo (EF15AR20).
Na seção seguinte, a turma terá a
oportunidade de apreciar,
contextualizar e debater a
metodologia do Teatro do Oprimido
(EF15AR18).
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Processos de criação
(EF15AR20) 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.
(EF15AR21) 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.
(EF15AR22) Experimentar as
possibilidades criativas do
corpo e da voz, discutindo
questões de gênero e corpo.
ARTES VISUAIS
Contextos e práticas
(EF15AR01) Identificar e
apreciar formas distintas das
artes visuais tradicionais e
contemporâneas, cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.
Elementos da linguagem
(EF15AR02) Explorar e
reconhecer elementos
constitutivos das artes visuais
(ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).
Matrizes estéticas e culturais
(EF15AR03) Reconhecer e
analisar a influência de
distintas matrizes estéticas e
culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das
culturas locais, regionais e
nacionais.
Materialidades

Depois, a turma realizará uma
conversa para definir conceitos em
torno da expressão "jogos teatrais";
essa conceituação é disparadora
para uma retomada coletiva dos
jogos teatrais realizados pela turma
em sua trajetória de ensinoaprendizagem em teatro
(EF15AR18).
Com encerramento do bloco, a
turma será convidada a realizar um
jogo teatral inspirado na
metodologia do Teatro do
Oprimido, chamado "teatro-fórum".
Divididos em grupos, os estudantes
vão escolher uma situação de
opressão que reconhecem no
cotidiano da turma (EF15AR19),
criando a seguir coletivamente uma
cena baseada nessa situação
(EF15AR20)
(EF15AR21)
(EF15AR22). As cenas serão
apresentadas para a turma, que
poderá interferir e sugerir soluções
para a opressão apresentada,
seguindo as regras do jogo teatral
experimentado
(EF15AR20)(EF15AR21)
(EF15AR22).
Para começar o bloco, os estudantes
experimentarão um processo de
impressão básico por meio da
criação de matrizes de carimbos,
desenvolvendo posteriormente uma
atividade de criação de estampas,
com os carimbos que foram criados
por eles (EF15AR02)
(EF15AR04)
(EF15AR05).
No final da atividade, a turma
discutirá como foi todo o processo
(EF15AR06).
Nas seções seguintes, por meio da
leitura apreciativa dos elementos
formais e figurativos de uma
natureza-morta de Oswaldo Goeldi
e da contextualização da técnica de
xilogravura, os estudantes
ampliarão
seu repertório acerca dos usos
possíveis de matrizes para a criação
de obras nas artes visuais
(EF15AR01) (EF15AR02)
(EF15AR03) (EF15AR07).
Por fim, os estudantes podem
experimentar os processos de
criação de matrizes e impressão por
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(EF15AR04) Experimentar
diferentes formas de expressão
artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem, instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e
técnicas convencionais e não
convencionais.
Processos de criação
(EF15AR05) Experimentar a
criação em artes visuais de
modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e
da comunidade. (EF15AR06)
Dialogar sobre a sua criação e
as dos colegas, para alcançar
sentidos plurais.
Sistemas da linguagem
(EF15AR07) Reconhecer
algumas categorias do sistema
das artes visuais (museus,
galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.).
ARTES VISUAIS
Processos de criação
(EF15AR05) Experimentar a
criação em artes visuais de
modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e
da comunidade.

meio de duas técnicas (EF15AR02)
(EF15AR04) (EF15AR05)
monotipia e isogravura, encerrando
a atividade com uma conversa
coletiva (EF15AR06).
A atividade de criar um centro de
memória da escola envolve a
valorização do patrimônio cultural
local, próprio
da comunidade escolar, sendo por
excelência um trabalho processual
interdisciplinar, a depender dos
materiais e entrevistas produzidos
para compor
o acervo desse centro (EF15AR23)
(EF15AR25).
Para sua realização, os estudantes
devem analisar diferentes formas de
registro e materialidade, discutindo
coletivamente o que deve participar
do centro de memória e como
produzir/ coletar essas produções e
objetos, sempre em diálogo com os
colegas, alcançando sentidos plurais
para a
atividade (EF15AR05)
(EF15AR06). Por fim, para o
desenvolvimento desse trabalho, a
turma deve investigar essa
modalidade de acervo, debatendo a
ideia de que um centro de memória
constitui uma espacialidade
institucional dentro da escola
(EF15AR07).

(EF15AR06) Dialogar sobre a
sua criação e as dos colegas,
para alcançar sentidos plurais.
Sistemas da linguagem
(EF15AR07) Reconhecer
algumas categorias do sistema
das artes visuais (museus,
galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.).
ARTES INTEGRADAS
(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos
temáticos, as relações
processuais entre diversas
linguagens artísticas.
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Patrimônio cultural
(EF15AR25) 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.
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EDUCAÇÃO FÍSICA

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de Educação Física entende que
essa área de conhecimento é responsável por desenvolver as práticas de esportes e
atividades físicas aos alunos e que assume uma visão ampla de seu conceito, isto é,
através dessa disciplina o aluno obtém conhecimentos técnicos, práticas motoras e o
desenvolvimento do intelecto.
A Educação Física no Ensino Fundamental I é desejada pela maioria dos alunos
porque seus ensinamentos são voltados para à saúde e bem – estar de todos. O objetivo
central dessa área de conhecimento é inserir e adaptar o saber corporal do movimento
como também disponibilizar habilidades de práticas esportivas, bem como o exercício
dos direitos e deveres do cidadão para garantir a qualidade de vida.
Através das áreas psicomotoras, dos eixos temáticos, como: jogos, autonomia,
conhecimentos, solidariedade e também com as competências motoras, cognitivas e
sociais, bem como o desenvolvimento das habilidades como planejar, exercitar e
raciocinar, é que o aluno aprende a si tornar um ser construtivo, crítico e preparado para
atender as demandas de uma sociedade injusta e com obstáculos desafiadores.
A Educação Física é muito significativa para o ensino Fundamental I e que
deveria ser mais valorizada na grade curricular porque faz despertar o interesse pelos
exercícios corporais e o respeito pelas características físicas, bem como garante o
respeito mútuo em diferentes grupos e convívios sociais e culturais. Quando essa área é
aplicada no ambiente escolar favorece o desenvolvimento motor, melhora a autoestima,
aprimora as questões e as discussões vivenciadas sobre o seu convívio diário, ajuda a
compreender o seu condicionamento físico, reduz o risco de determinadas doenças,
como: doenças cardiovasculares.
Assim, a aprendizagem em sala de aula, tanto nas aulas teóricas quanto nas

ensina a reduzir riscos de doenças, como adquirir hábitos alimentares saudáveis e
também que o desenvolvimento de habilidades e competências dessa área contribuem
para uma aprendizagem que visa um estilo de vida saudável e prazeroso.
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É importante que o professor assuma uma prática que garanta conhecimentos
que faça aprimorar sua resistência física e psicológica para saber lidar com os desafios
que a vida poderá lhe ofertar, porque o professor é o mediador entre o aluno e o
processo de aprendizagem. Sendo assim, as aulas de educação física são essenciais, pois
ela promove o desenvolvimento integral do aluno, a vida saudável, a socialização, o
espírito de equipe e a prática do desporto.
O aluno aprende no ensino de educação física a socializar com outros sujeitos,
através dos jogos e brincadeiras dirigidas, mas é necessário a colaboração do educador,
ou seja, cabe ao professor despertar determinados valores no aluno sem deixar de inserir
limitações porque a inclusão faz parte desse processo de construção de valores e
habilidades do indivíduo, já que precisamos aprender a lidar e respeitar a diversidade a
qual faz parte de toda sociedade.
Assim, descreve Falkenbach (2002), “é na escola o lugar de desenvolver a
educação física que provoca as trocas e as aprendizagens entre as pessoas. Ela é
responsável pelo aprendizado das relações entre as pessoas por via corporal.” Então,
fica evidente que o espaço escolar é responsável por essa prática corporal que de certa
forma desenvolve melhora na autoestima, no bem – estar e na saúde de todos, pois os
objetos de conhecimentos são aplicados para atingir as habilidades e competências
necessárias para o sucesso profissional do aluno e também proporciona a vivência de
diferentes culturas.

1º ANO
PRÁTICAS DIDÁTICOPEDAGÓGICAS
-As brincadeiras cantadas: movimentos e
sons.
Brincar de roda com as cantigas da
tradição popular e parlendas. Criar novos
movimentos e sons para essas
brincadeiras. Vivenciar as brincadeiras
com algumas limitações físicas.
Danças
A importância do ritmo e
brincadeiras cantadas
Experimentar movimentos e
ritmos diferentes em cantigas da
tradição popular, como rap, forró
e samba. Experimentar
diferentes ritmos com os olhos
vendados.

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS

Danças do contexto
comunitário e regional.

HABILIDADES

(EF12EF11) Experimentar e fruir diferentes
danças do contexto comunitário e regional
(rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e
expressivas), e recriá-las, respeitando as
diferenças individuais e de desempenho
corporal.
(EF12EF12) Identificar os elementos
constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças
do contexto comunitário e regional,
valorizando-as, sem preconceitos de qualquer
natureza.
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Ginásticas

Os elementos básicos da ginástica:
deslocamentos e equilíbrios
Experimentar diferentes
deslocamentos e posições de
equilíbrio em brincadeiras infantis.
Vivenciar uma brincadeira como se
tivesse uma limitação física.

(EF12EF07) Experimentar, fruir e
identificar diferentes elementos
básicos da ginástica (equilíbrios,
saltos, giros, rotações, acrobacias, com
e sem materiais) e da ginástica geral,
de forma individual e em pequenos
grupos, adotando procedimentos de
segurança.
(EF12EF08) Planejar e utilizar
estratégias para a execução de
diferentes elementos básicos da
ginástica e da ginástica geral.
Ginástica geral

Os elementos básicos da ginástica:
acrobacias Praticar rolamentos para
a frente e para trás e roda. Realizar
rolamentos e deslocamentos com
obstáculos.

(EF12EF09) Participar da ginástica
geral, identificando as potencialidades
e os limites do corpo, e respeitando as
diferenças individuais e de
desempenho corporal.
(EF12EF10) Descrever, por meio de
múltiplas linguagens (corporal, oral,
escrita e audiovisual, as características
dos elementos básicos da ginástica e
da ginástica geral, identificando a
presença desses elementos em distintas
práticas corporais.

No mundo dos esportes.
Apresentar características de diversas
modalidades esportivas. Distinguir, por
meio de imagens, atividades que são
consideradas esportes das que não são.

(EF12EF05) Experimentar e fruir, prezando pelo
trabalho coletivo e pelo protagonismo, a prática
de esportes de marca e de precisão, identificando
os elementos co- muns a esses esportes.

Identificar esportes adaptados para pessoas
com deficiência física.
Esportes de precisão.

Esportes
Esportes de precisão.

(EF12EF06) Discutir a importância da
observação das normas e regras dos esportes de
marca e de precisão para assegurar a integridade
própria e as dos demais participantes.

Refletir sobre esportes que envolvem
precisão. Experimentar brincadeiras que
simulam o jogo de boliche. Realizar as
mesmas atividades sem mobilidade nas
pernas.

As brincadeiras e os jogos da
cultura popular.

Brincadeiras
e jogos

Vivenciar brincadeiras da
comunidade e outras de
origens indígena e africana.
Vivenciar algumas
brincadeiras com os olhos
vendados e de modo
colaborativo.

Brincadeiras
e jogos da cultura
popular presentes
no contexto comunitário
e regional.

(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas
linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as
brincadeiras e jogos populares do contexto
comunitário e regional, reconhe-cendo e
valorizando a importân-cia desses jogos e
brincadeiras para suas culturas de origem.
(EF12EF03) Planejar e utilizar es-tratégias para
resolver desafios de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional,
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(EF12EF01) Experimentar e fruir diferentes
brincadeiras e jogos
da cultura popular presentes no contexto
comunitário e regional, reconhecendo e
respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas.
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com base no reconhecimento das características
dessas práticas.
(EF12EF04) Colaborar na propo-sição e na
produção de alterna-tivas para a prática, em
outros momentos e espaços, de brinca-deiras e
jogos e demais práticas corporais tematizadas
na escola, produzindo textos (orais, escritos,
audiovisuais) para divulgá-las na escola e na
comunidade.

2º ANO

Danças

Ginásticas

PRÁTICAS DIDÁTICOPEDAGÓGICAS
Danças em diferentes
formações.
Experimentar formações
em T, V e retângulo em
danças ao som de cantigas
populares.

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS

Danças do contexto
comunitário e regional.

Vivenciar a dança com
limitação auditiva e com
auxílio dos colegas.
- Danças circulares
Experimentar as danças
circulares entoando cantiga
de roda e da MPB.
Os elementos básicos da
ginástica: os saltos e os giros
Realizar saltos grupado, carpado
e estendido, individualmente e
em grupo. Vivenciar os saltos
com os olhos vendados. Realizar
giros por meio de brincadeiras
em duplas e em grupos.

Os elementos básicos da
ginástica: as acrobacias (parada
de cabeça e parada de mãos)
Realizar rolamentos para a
frente e para trás e roda,
posições de equilíbrio com
apoio de mãos e cabeça.
Vivenciar a percepção da
posição do corpo com os olhos
vendados.

HABILIDADES
(EF12EF11) Experimentar e fruir
diferentes danças do contexto
co¬munitário e regional (rodas
canta¬das, brincadeiras rítmicas e
expres¬sivas), e recriá-las,
respeitando as diferenças individuais
e de desem-penho corporal.
(EF12EF12) Identificar os elemen¬tos
constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças
do contexto comunitário e regional,
valorizando-as, sem preconceitos de qualquer
natureza.

Ginástica geral.

(EF12EF07) Experimentar, fruir e
identificar diferentes elementos
básicos da ginástica (equilíbrios, saltos,
giros, rotações, acrobacias, com e sem
materiais) e da ginástica geral, de forma
individual e em pequenos grupos,
adotando procedimentos de
segurança.
(EF12EF08) Planejar e utilizar 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
desempenho corporal.
(EF12EF10) Descrever, por meio de
múltiplas linguagens (corporal, oral,
escrita e audiovisual), as características
dos elementos básicos da ginástica e
da ginástica geral, identificando a
presença desses elementos em
distintas práticas corporais.
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Esportes assistidos ou
praticados por familiares
Realizar pesquisa com
familiares identificando os
esportes mais assistidos ou
praticados. Vivenciar
esporte escolhido pelo
grupo.
Esportes de marca.
Esportes

Esportes de marca.
(EF12EF05) Experimentar e fruir,
prezando pelo trabalho coletivo e
pelo protagonismo, a prática de
esportes de marca e de precisão,
identificando os elementos comuns a
esses esportes.
(EF12EF06) Discutir a importância
da observação das normas e regras
dos esportes de marca e de precisão
para assegurar a integridade própria e
as dos demais participantes.

Conhecer as modalidades
do atletismo. Experimentar
corridas em retas e curvas,
com e sem obstáculos.
Realizar saltos e arremessos
por meio de brincadeiras.
Vivenciar arremesso em
situação de mobilidade
reduzida.

Experimentar jogos
populares.

Brincadeiras
e jogos

Brincadeiras
e jogos da cultura
popular presentes
no contexto
comunitário e
regional.

(EF12EF01) Experimentar e fruir
Diferentes brincadeirase jogos da
cultura popular presentes no contexto
comunitário e regional, reconhecendo
e respeitando as diferenças
individuais de desem- penho dos
colegas.
(EF12EF02) Explicar, por meio de
múltiplas linguagens (corporal,
visual, oral e escrita), as
brincadei¬ras e jogos populares do
contexto comunitário e regional,
reconhe-cendo e valorizando a
importância desses jogos e
brincadeiras para suas culturas de
origem.
(EF12EF03) Planejar e utilizar
estratégias para resolver desafios de
brincadeiras e jogos populares do
contexto comunitário e regional, com
base no reconhecimento das
características dessas práticas.
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As brincadeiras e os
jogos no contexto
regional Realizar
Pesquisa sobre
brincadeiras e jogos da
região onde vivem.
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(EF12EF04) Colaborar na propo-sição e na
produção de alterna-tivas para a prática, em
outros momentos e espaços, de brinca-deiras e
jogos e demais práticas corporais tematizadas
na escola, produzindo textos (orais, escritos,
audiovisuais) para divulgá-las na escola e na
comunidade.

3º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA

PRÁTICAS DIDÁTICOPEDAGÓGICAS

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS

Danças do Brasil e de
matriz indígena.
Danças indígenas
Brincar de danças indígenas, como o
bate-pau e o Matipú.
Danças

HABILIDADES
(EF35EF09)
Experimentar,recriare
fruir danças populares do Brasil
e do mundo e danças de matriz
africana e indígena, valorizando
e respeitando os diferentes
sentidos e significados dessas
danças em suas culturas de
origem.
(EF35EF10) Comparar e
identificar os elementos
constitutivos comuns e
diferentes (ritmo, espaço,
gestos) em danças populares do
Brasil e do mundo e danças de
matriz africana e indígena.

Explorar gestos, ritmos e espaços.
As danças populares do Brasil: a
catira
Experimentar passos e ritmos da
catira.

(EF35EF11) Formular e utilizar
estra- tégias para a execução de
elementos constitutivos das
danças populares do Brasil e do
mundo, e das danças de matriz
africana e indígena.

Vivenciar variação dessa dança e
ampliar as experiências corporais.
Sensibilizar para a questão da
deficiência física.

(EF35EF12) Identificar
situaçõesde injustiça e
preconceito geradas e/ou
presentes no contexto das danças
e demais práticas corporais e
discutir alternativas para superálas.

Ginásticas
A ginástica rítmica
Manipular aparelhos utilizados na
ginástica rítmica: a corda, a bola, o arco,
a fita e as maças. Atuar de forma
individual e coletiva. Realizar
movimentos com limitações diversas.

Ginástica geral.

(EF35EF07) Experimentar e fruir,
de forma coletiva, combinações de
diferentes elementos da ginástica
geral (equilíbrios, saltos, giros,
rotações,
acrobacias, com e sem materiais),
propondo coreografias com
diferentes temas do cotidiano.
(EF35EF08) Planejar e utilizar
estratégias para resolver desafios
na execução de elementos básicos
de apresentações coletivas de
ginástica geral, reconhecendo as
potencialidades e os limites do
corpo e adotando procedi- mentos
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Os elementos básicos da ginástica:
acrobacias rodante e ponte
Experimentar os elementos básicos
da ginástica: acrobacias.
Vivenciar circuito de acrobacias.
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de segurança.

Diferença entre jogo e esporte.
Esportes de invasão.

(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de
jogo e esporte, identificando as
características que os constituem na
contemporaneidade e suas manifestações
(profissional e comunitária/lazer).

Esportes de invasão
Refletir sobre esportes que envolvem invasão.
Experimentar minijogos de futebol e handebol.
Realizar jogos de futebol para meninas e meninos.

Brincadeiras e jogos
populares do Brasil.

Brincadeiras e jogos da cultura
popular brasileira.

Brincadeiras
e jogos

Vivenciar brincadeiras e jogos
populares do Brasil, reconhecendoos como patrimônio cultural.

(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação
segura de todos os alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de
matriz africana e indígena.

Vivenciar algumas brincadeiras,
como queimada e variações, piquebandeira e variação, peteca, pula
sela e escravos de Jó. Experimentar
queimada com limitações físicas.

(EF35EF03) Descrever, por meio de
múltiplas linguagens (corporal, oral,
escrita, audiovisual), as brincadeiras e
jogos populares do Brasil e de matriz
africana e indígena, explicando suas
características e a importãncia desse
patrimônio histórico cultural na
preservação das diferentes culturas.

Jogos cooperativos
Vivenciar jogos cooperativos e
entender suas características.
Conhecer as diferenças entre os
jogos competitivos e os
cooperativos.

(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e
fora dela, brincadeiras e jogos populares
do Brasil e do mundo, incluindo aqueles
de matriz africana e indígena, e demais
práticas corporais tematizadas na escola,
adequando-as aos espaços públicos
disponíveis.

Experimentar jogos cooperativos,
como a travessia do rio,
agrupando, balões de festa ao ar,
paraquedas.

Lutas

O que são lutas?
Reconhecer as lutas como prática
da cultura corporal de movimento.
Diferenciar lutas e brigas.

(EF35EF01) Experimentar e fruir
brincadeiras e jogos populares do Brasil
e do mundo, incluindo aqueles de matriz
africana e indígena, e recriá-los,
valorizando a importância desse
patrimônio histórico cultural.

Lutas do contexto
comunitário
e regional.

(EF35EF13) Experimentar e fruir diferentes
lutas presentes no contexto comunitário e
regional.
(EF35EF14) Planejar e utilizar estratégias
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Esportes

Entender o que caracteriza uma prática corporal
como jogo ou esporte, bem como a
transformação de um jogo em esporte. Vivência
do basquetebol e do basquetebol para
cadeirantes.

(EF35EF05) Experimentar e fruir
diversos tipos de esportes de campo e
taco, rede/parede e invasão, identificando
seus elementos comuns e criando
estratégias individuais e coletivas básicas
para sua execução, prezando pelo
trabalho coletivo e pelo protagonismo.
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básicas das lutas do contexto co- munitário e
regional experimentadas, respeitando o colega
como oponen- te e as normas de segurança.

Valorizar a prática de lutas por
mulheres.
Esquiva e imobilização
Experimentar movimentosde
esquivas e mobilizações por meio
de jogos, como pega o rabo e
variação, estoura bexigas, pisapé,
pega-prendedores e variação e
captura do coelho. Valorizar a
participação das pessoas com
deficiência física nas lutas.

(EF35EF15) Identificar as característi- cas das
lutas do contexto comunitário e regional,
reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas
e entre lutas e as demais práticas corporais.

4º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA

PRÁTICAS DIDÁTICOPEDAGÓGICAS

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS

(EF35EF09) Experimentar, recriare
fruir danças populares do Brasil e do
mundo e danças de matriz africana e
indígena, valorizando e respeitando
os diferentes sentidos e significados
des- sas danças em suas culturas de
origem.

As quadrilhas juninas.
Experimentar a quadrilha
juninae sua recriação.
Vivenciar a dança com
limitação de movimentos
nos membros inferiores.
Danças

HABILIDADES

Danças do Brasil.

Festival de danças populares
Experimentar danças
populares brasileiras, como
o carimbó e o pau de fitas.
Vivenciar dança com
deficiências física, visual e
auditiva.

(EF35EF10) Comparar e identificar
os elementos constitutivos comuns e
diferentes (ritmo, espaço, gestos) em
danças populares do Brasil e do
mundo e danças de matriz africana e
indígena.
(EF35EF11) Formular e utilizar
estra- tégias para a execução de
elementos constitutivos das danças
populares do Brasil e do mundo, e
das danças de matriz africana e
indígena.

A ginástica artística e seus
aparelhos.
Ginásticas

Realizar movimentos que
simulam o uso de barra fixa,
barras paralelas, trave de
equilíbrio, solo e salto sobre a
mesa. Vivenciar apoio

Ginástica geral.

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de
forma coletiva, combinações de diferentes elementos da ginástica geral
(equilíbrios, saltos, giros, rotações,
acrobacias com e sem materiais),
propondo coreografias com diferentes
temas do cotidiano.
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(EF35EF12) Identificar situaçõesde
injustiça e preconceito geradas e/ou
presentes no contexto das danças e
demais práticas corporais e discutir
alternativas para superá-las.
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invertido com os olhos
fechados.

(EF35EF08) Planejar e utilizar
estratégias para resolver desafios na
execução de elementos básicos de
apresentações coletivas de ginástica
geral, reconhecendo as potencialidades e
os limites do corpo e adotando
procedimentos de segurança.

A ginástica acrobática
Realizar os equilíbrios
individualmente. Vivenciar
figuras com número de apoios
predeterminados.
Formar figuras acrobáticas em
duplas, trios e quartetos.
Experimentar formação de
figura simulando limitação
física.

Esportes

Esportes de campo e taco.

Identificar modalidades esportivas
que são exclusivamente femininas
ou masculinas. Vivenciar
movimentos com a bola e o arco,
bem como jogos de lutas.
Experimentar movimentos da
ginástica rítmica com os olhos
vendados.

(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos tipos
de esportes de campo e taco, rede/parede e
invasão, identificando seus elementos comuns e
criando estratégias individuais e coletivas
básicas para sua execução, prezando pelo
trabalho coletivo e pelo protagonismo.
(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e
esporte, identificando as características que os
constituem na contemporaneidade e suas
manifestações (profissional e comunitária/lazer).

Esportes de campo e taco.
Conhecer os elementos comuns a
esses esportes. Experimentar jogos
de rebater com implemento, como o
taco e o jogo de base quatro. Criar
jogos com formações mistas.

Brincadeiras e jogos
populares da cultura
popular do mundo.
Brincadeiras
e jogos

Reconhecer e vivenciar
brincadeiras e jogos
populares do mundo.
Experimentar a
brincadeira cabra-cega.
Conhecer e vivenciar um
jogo popular do Japão.
Os espaços de brincadeiras
e jogos
Propor análise dos espaços
de lazer na comunidade
(públicos e privados).

Brincadeiras e jogos
populares do Brasil e do
mundo.

(EF35EF01) Experimentar e fruir
brin-cadeiras e jogos populares do
Brasil e do mundo, incluindo aqueles
de ma-triz africana e indígena, e
recriá-los, valorizando a importância
desse pa-trimônio histórico cultural.
(EF35EF02) Planejar e utilizar
estraté¬gias para possibilitar a
participação segura de todos os
alunos em brinca¬deiras e jogos
populares do Brasil e de matriz
africana e indígena.
(EF35EF03) Descrever, por meio de
múltiplas linguagens (corporal, oral,
escrita, audiovisual), as brincadeiras
e jogos populares do Brasil e de
matriz africana e indígena,
explicando suas características e a
importância desse patrimônio
histórico cultural na pre¬servação das
diferentes culturas.
(EF35EF04) Recriar, individual e
coletivamente, e experimentar, na
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Esporte não tem gênero!
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escola e fora dela, brincadeiras e
jogos popu¬lares do Brasil e do
mundo, incluindo aqueles de matriz
africana e indígena, e demais práticas
corporais tematiza¬das na escola,
adequando-as aos es¬paços públicos
disponíveis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
223 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

5º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA

Danças

PRÁTICAS DIDÁTICOPEDAGÓGICAS

No passo do hip-hop
Experimentar diferentes
tipos de danças de rua,
como o hip-hop, e toda a
cultura que envolve essa
prática corporal.

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS

Danças do Brasil e do
mundo.
Dançasde matriz
africana e indígena.

Explorar gestos, ritmos e
espaços. Vivenciar uma
apresentação de dança de
rua sem utilizar os membros
inferiores.

HABILIDADES
(EF35EF09) Experimentar, recriar e
fruir danças populares do Brasil e do
mundo e danças de matriz africana e
indígena, valorizando e respeitando os
diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem.
(EF35EF10) Comparar e identificar os
elementos constitutivos comuns e
diferentes (ritmo, espaço, gestos) em
danças populares do Brasil e do mundo
e danças de matriz africana e indígena.
(EF35EF11) Formular e utilizar
estratégias para a execução de
elementos constitutivos das danças
populares do Brasil e do mundo, e das
danças de matriz africana e indígena.

Maculelê
Experimentar passos e
ritmos do maculelê.
Vivenciar essa dança da
cultura afro-brasileira.
Sensibilizar para a questão
da deficiência física.

(EF35EF12) Identificar situações de
injustiça e preconceito geradas e/ou
presentes no contexto das danças e
demais práticas corporais e discutir
alternativas para superá-las.
Ginástica geral.

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de
forma coletiva, combinações de diferentes
elementos da ginástica geral (equilíbrios,
saltos, giros, rotações,
acrobacias, com e sem materiais),
propondo coreografias com diferentes
temas do cotidiano.

A classificação da ginástica.

(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias
para resolver desafios na execução de
elementos básicos de apresentações
coletivas de ginástica geral, reconhecendo
as potencialidades e os limites do corpo e
adotando procedimentos de segurança.

Conhecer uma proposta de
classificação da ginástica.
Ginásticas para a saúde, para
competições e demonstrações.
Vivenciar ginástica localizada.
Praticar ginástica com os
olhos vendados.

Esportes de rede/quadra dividida e
parede de rebote/muro.

Esportes

Identificar os elementos comuns
dessa categoria de esporte.
Vivenciar o voleibol de quadra e o
vôlei sentado.

Esportes de rede/ parede.

(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos tipos
de esportes de campo e taco, rede/parede e
invasão, identificando seus elementos comuns e
criando estratégias individuais e coletivas básicas
para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo
e pelo protagonismo.
(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e
esporte, identificando as características que os
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Ginásticas

Ginástica geral.
Experimentar combinações de
diferentes elementos da
ginástica geral. Reconhecer os
limites do corpo. Vivenciar
coreografias.
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Classificação dos esportes
Entender um modelo de
classificação dos esportes.
Classificar diferentes modalidades
esportivas.

constituem na contemporaneidade e suas
manifestações (profissional e comunitária/lazer).

Brincadeiras ejogos de
matriz africana
e indígena.

Brincadeiras
e jogos
Jogos africanos e
indígenas.
Vivenciar jogos afrobrasileiros e indígenas,
como MyGod, terra-mar,
Bon kidi, Ketinho
mitselü, Kolidihô e Heiné
kuputisü.

(EF35EF02) Planejar e utilizar
estratégias para possibilitar a
participação segura de todos os alunos
em brincadeiras ejogos populares do
Brasil e de matriz africana e indígena.
(EF35EF03) Descrever, por meio de
múltiplas linguagens (corporal, oral,
escrita, audiovisual), as brincadeiras e
jogos populares do Brasil e de matriz
africana e indígena, explicando suas
características e a importância desse
patrimônio histórico cultural na preservação das diferentes culturas.

Jogos digitais.
Jogos digitais, como
quadribol, campo minado
e boliche.
Reconhecer os benefícios
e os malefícios dos jogos
digitais. Transformar
jogos digitais em jogos de
quadra.

Variações dos elementos
das lutas.
Vivenciar movimentos de
esquivas, imobilizações,
agarramentos, equilíbrios
e desequilíbrios.

(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e
fora dela, brincadeiras e jogos populares
do Brasil e do mundo, incluindo aqueles
de matriz africana e indígena, e demais
práticas corporais tematizadas na escola,
adequando-as aos espaços públicos
disponíveis.

Lutas do contexto
comunitário
e regional.

(EF35EF13) Experimentar e fruir
diferentes lutas presentes no contexto
comunitário e regional.

(EF35EF14) Planejar e utilizar
estratégias básicas das lutas do contexto
comunitário e regional experimentadas,
respeitando o colega como oponente e
as normas de segurança.

A origem das lutas.
Conhecer a origem,
Milenar dessa prática
corporal. Dramatizar a
origem pré-histórica.
Compreender que a
discriminação nas lutas é
algo antigo.

(EF35EF15) Identificar as
características das lutas do contexto
comunitário e regional, reconhecendo as
diferenças entre lutas e brigas e entre
lutas e as demais práticas corporais.
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Lutas

Transformar jogos em
lutas. Experimentar
situação de luta e
deficiência visual.

(EF35EF01) Experimentar e fruir
brincadeiras e jogos populares do Brasil
e do mundo, incluindo aqueles de matriz
africana e indígena, e recriá-los,
valorizando a importância desse
patrimônio histórico cultural.
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MATEMÁTICA

A Matemática é uma atividade eminentemente humana, ou seja é uma
construção continua realizada por homens e mulheres em todo o decurso histórico,
social e cultural da humanidade. No contexto cientifico/acadêmico e escolar a
Matemática como disciplina está caracterizada como uma linguagem humana e, como
forma linguística têm potencialidades para expressar o pensamento humano de distintas
formas.
Nesse sentido, a Matemática nos processos de educação no contexto escolar
deve possibilitar aos estudantes condições de compreensão, desenvolvimento e
apropriação dessa linguagem para expressar pensamentos e desenvolver raciocínios e
conhecimentos que potencializem sua a autonomia e capacidade de agir para além da
sobrevivência. Nessa conjuntura escolar, a Matemática mais que uma disciplina, é uma
forma de pensar e, portanto cabe à escola não, apenas, apresentar ou transferir práticas
matemáticas historicamente constituídas, mas sobretudo, mobilizar práticas pedagógicas
que assegurem aos estudantes as condições de resinificar a Matemática como linguagem
capaz de promover uma sociedade mais justa e igualitária.
A educação escolar é incumbida de articular dois grandes atributos humanos,
“aprender e ensinar”, tais atributos são complementares entre si e, precisam ser
indissociáveis das realidades retrospectivas e prospectivas, ou seja, aprendizagens e
ensinos, especialmente de matemática, precisam estar ancorado nas dimensões do
homem enquanto ser, nesse sentido, passado, presente e futuro são pilares das
aprendizagens matemáticas porque ensinar, mais que um ato é um processo intencional
que obrigatoriamente deve contemplar os sujeitos estudantes em sua integralidade.
Nessa perspectiva, o ensino de matemática não é neutro, não pode ser acrítico
nem apolítico afinal, a matemática é pratica, é construção humana, é uma herança
cultural e, sobretudo é uma linguagem que historicamente tem se mostrado capaz de
materializar ideias que podem dizimar à humanidade e à vida planetária, mas que muito

justos, sustentáveis e equilibrados. Daí a importância da escola como um lugar onde as
matemáticas sejam pensadas, construídas, praticadas em uma tessitura que garanta a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página224

tem potencial para contribuir também para modelos de sociedades e sociabilidades mais
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vida e a vida em sua plenitude. Tudo isso, perpassa pelos processos de escolhas
intermediados por reflexões; do que é, para quem, para quantos, como e para quê.

1º ANO
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Geometria
1,2,3,4,5,6,7 e 8

Grandezas e
medidas

1,2,3,4,5,6,7 e 8

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS

Localização de objetos e
pessoas no espaço, utilizando
diversos pontos de referência
e vocabulário apropriado.

Medidas de comprimento,
massa e capacidade:
comparações e unidades de
medida não convencionais.

Contagem de rotina. Contagem
ascendente e descendente.

Números

1,2,3,4,5,6,7 e 8

Reconhecimento de números no
contexto diário: indicação de
quantidades, indicação de
ordem ou indicação de código
para a organização de
informações.

Números

1,2,3,4,5,6,7 e 8

Números
1,2,3,4,5,6,7 e 8

1,2,3,4,5,6,7,e 8

Leitura, escrita e comparação de
números naturais
(até 100) Reta numérica.

Leitura, escrita e comparação de
números naturais
(até 100) Reta numérica.

Quantificação de elementos de

HABILIDADES
(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.
(EF01MA15) 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.
( EF01MA01) 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.
Ex.: número do registro de
nascimento, RG, CPF, nº da
matrícula da escola e outros, que
devem ser retomados no segundo
ano.
(EF01MA04) 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, brincadeiras regionais, entre
outros.
(EF01MA07) Compor e decompor
número de até duas ordens, por meio
de diferentes adições, com o suporte
de material manipulável,
contribuindo para a compreensão de
características do sistema de
numeração decimal e o
desenvolvimento de estratégias de
cálculo.
( EF01MA03) Estimar e comparar
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UNIDADE
TEMÁTICA
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uma coleção: estimativas,
contagem um a um, pareamento
ou outros agrupamentos e
comparação.

Números
1,2,3,4,5,6,7,e 8

Construção de fatos básicos da
adição.

1,2,3,4,5,6,7,e 8

Sequências recursivas:
observação de regras usadas
utilizadas em seriações
numéricas (mais 1, mais 2,
menos 1, menos 2, por
exemplo).

Álgebra

Números

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”.
(EF01MA06) Construir fatos
básicos da adição e utilizá-los em
procedimentos de cálculo para
resolver problemas.
(EF01MA10) Descrever, após o
reconhecimento e a explicitação de
um padrão (ou regularidade), os
elementos ausentes em sequências
recursivas de números naturais,
objetos ou figuras.
( EF01MA08) 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.

1,2,3,4,5,6,7,e 8

Problemas envolvendo
diferentes significados da adição
e da subtração (juntar,
acrescentar, separar, retirar).

1,2,3,4,5,6,7,e 8

Figuras geométricas planas:
reconhecimento do formato das
faces de figuras geométricas
espaciais.

1,2,3,4,5,6,7,e 8

Figuras geométricas espaciais:
reconhecimento e relações com
objetos familiares do mundo
físico.

(EF01MA13) Relacionar figuras
geométricas espaciais (cones,
cilindros, esferas e blocos
retangulares) a objetos familiares do
mundo físico.

1,2,3,4,5,6,7,e 8

Medidas de tempo: unidades de
medida de tempo, suas relações
e o uso do calendário.

(EF01MA17) Reconhecer e
relacionar períodos do dia, dias da
semana e meses do ano, utilizando
calendário, quando necessário.

1,2,3,4,5,6,7,e 8

Medidas de tempo: unidades de
medida de tempo, suas relações
e o uso do calendário.

(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.

Grandezas e
medidas

1,2,3,4,5,6,7,e 8

Sistema monetário brasileiro:
reconhecimento de cédulas e
moedas.

Probabilidade

1,2,3,4,5,6,7,e 8

Leitura de tabelas e de gráficos

Geometria

Geometria

Grandezas e
medidas

Grandezas e
medidas

(EF01MA14) Identificar e nomear
figuras planas (círculo, quadrado,
retângulo e triângulo) em desenhos
apresentados em diferentes
disposições ou em contornos de
faces de sólidos geométricos.

(EF01MA19) Reconhecer e
relacionar valores de moedas e
cédulas do sistema monetário
brasileiro para resolver situações
simples do cotidiano do estudante.
(EF01MA21) Ler dados expressos
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Números
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NOMES
e estatística

de colunas simples.

em tabelas e em gráficos de colunas
simples.
(EF01MA21 BA) Construir gráficos
tendo como base a idade dos alunos
da turma e elaborar situaçõesproblema, coletivamente, e fazendo
a resolução delas.

2º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Localização e
movimentação

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS
Localização e
movimentação de pessoas
e objetos o espaço,
segundo pontos de
referência, e indicação de
mudanças de direção e
sentido.

HABILIDADES
(EFO2MAl2) 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.

Esboço de roteiros e de
plantas simples.

Sistema monetário brasileiro:
reconhecimento de cédulas e
moedas e equivalência de
valores.

Compreender e
registrar localizações
de pessoas e de objetos
no espaço,
considerando mais de
um ponto de referência.
Localizar termos como
direita, esquerda, em
cima, embaixo etc.

Análise da ideia de
aleatório em situações do
cotidiano.

(EFO2MA21) Classificar resultados
de eventos cotidianos aleatórios
como "pouco prováveis", "muito
prováveis", "improváveis" e
"impossíveis".

Leitura, escrita,
comparação e ordenação de
números de até três ordens pela
compreensão de características.
Construção de fatos
fundamentais da adição e da
subtração.
Problemas envolvendo
significados da adição e da
subtração: juntar, acrescentar,
separar,
retirar, comparar e completar
quantidades.
Construção de sequências
repetitivas e de sequências
recursivas.

(EFO2MA20) Estabelecer a
equivalência de valores entre moedas
e cédulas do sistema monetário
brasileiro para resolver situações
cotidianas.

(EFO2MA21) Classificar resultados
de eventos cotidianos aleatórios
como "pouco prováveis", "muito
prováveis", "improváveis" e
"impossíveis".

Identificação de regularidade
de sequências e determinação
de elementos ausentes na
sequência.
Sistema monetário brasileiro:
Reconhecimento de cédulas e
moedas e equivalência de
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.

(EFO2MA13) Esboçar roteiros a ser
seguidos ou plantas de ambientes
familiares, assinalando entradas, saídas e
alguns pontos de referência.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
229 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
valores.
Coleta, classificação e
representação de dados em
tabelas simples e de dupla
entrada e em gráficos de
colunas.

(EFO2MA01) 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).

Números

Compreender a ideia de
dezena, dúzia, meia dúzia
e centena. Assim, saber a
contagem um a um
relacionada à adição.

(EFO2MA02) Registrar o
resultado da contagem ou
estimativa da quantidade de
objetos em coleções de até 1000
unidades, realizada por meio de
diferentes estratégias.

Comparar e ordenar os
números naturais.

(EFO2MA03) 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.

Composição e decomposição de
números naturais (até 1000).
Adição e
subtração

Registrar resultados de
contagens ou de
estimativas.

Representar e localizar de
números na reta
numérica.

(EFO2MA04) Compor e decompor
números naturais de até três ordens, com
suporte de material manipulável, por
meio de diferentes adições.

Análise da ideia de aleatório em
situações do cotidiano.

SISTEMA DE
NUMERAÇÃO

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
Identificar os conhecimentos
matemáticos como meios para
compreender e atuar no mundo,

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS
Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números naturais de
quatro ordens.

HABILIDADES
(EF03MA01) Ler, escrever
e comparar números
naturais de até ordem de
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3º ANO
UNIDADE
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NOMES
DECIMAL

reconhecendo também que a
matemática, independentemente
de suas aplicações práticas,
favorece o desenvolvimento do
raciocínio lógico, do espírito de
investigação e da capacidade de
produzir argumentos
convincentes.

Composição de decomposição de
números naturais.

unidade de milhar,
estabelecendo relações entre
os registros numéricos e em
materna.

Reta numérica.

(EF03MA02) Identificar
características do sistema de
numeração decimal,
utilizando a composição e a
decomposição de número de
até quatro ordens.

Identificação e descrição de
regularidades em sequencias
numéricas recursivas.

(EF03MA03) Construir e
utilizar fatos básicos da
adição e da multiplicação
para cálculo mental ou
escrito.

Construção de fatos fundamentais
da adição, subtração e
multiplicação.

Sistema monetário brasileiro:
estabelecimentos de equivalências
de um mesmo valor na utilização de
diferentes cédulas e moedas

Leitura, interpretação e
representação de dados em tabelas
de duplas entrada e gráficos de
barras

(EF03MA04) Estabelecer a
relação entre números
naturais e pontos da reta
numérica para utilizá-la na
ordenação dos números
naturais e também na
construção de fatos da
adição e da subtração,
relacionando-os com
deslocamentos para a direita
ou para a esquerda.
(EF03MA10) Identificar
regularidades em sequencias
ordenadas de números
naturais, resultantes da
realização de adição ou
subtrações sucessivas, por
um mesmo número,
descrever uma regra de
formação da sequencia e
determinar elementos
faltantes ou seguintes.
(EF03MA24) Resolver e
elaborar problemas que
envolvam a comparação e a
equivalência de valores
monetários do sistema
brasileiro em situações de
compra, e venda e troca.

Adição e
subtração

Estabelecer relações entre
conceitos e procedimentos dos
diferentes campos da
matemática (Aritmética,
Álgebra, Geometria, Estatísticas
e Probabilidade) e de outras
áreas do conhecimento e
comunica-las por meio de
representações adequadas.

Composição e decomposição de
números naturais.
Construção de fatos fundamentais
da adição, subtração e
multiplicação.
Reta numérica.

(EF03MA02) Identificar
características do sistema de
numeração decimal,
utilizando a composição e a
decomposição de número
natural de até quatro ordens.
(EF03MA03) Construir e
utilizar fatos básicos da
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(EF03MA26) Resolver
problemas cujos dados estão
apresados em tabelas de
dupla entrada, gráficos de
barras ou de colunas.
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NOMES
Procedimentos de cálculo (mental e
escrito) com números naturais:
adição e subtração

Problemas envolvendo significados
da adição e da subtração: juntar,
acrescentar, separar, retirar e
completar quantidades.

Relação de igualdade

Leitura, interpretação e
representação de dados em tabelas
de dupla entrada e gráficos.

adição e da multiplicação
para o cálculo mental ou
escrito.
(EF03MA04) Estabelecer s
relação entre números
naturais e pontos da reta
numérica para utilizá-la na
ordenação dos números
naturais e também na
construção de fatos da
adição e da subtração,
relacionando-0s com
deslocamentos para a direita
ou para a esquerda.
(EF03MA05) Utilizar
diferentes procedimentos de
cálculo mental e escrito para
resolver problemas
significativos envolvendo
adição e subtração com
números naturais.
(EFMA0306) Resolver e
elaborar problemas de
adição e subtração com os
significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar,
comparar e completar
quantidades, utilizando
diferentes estratégias de
cálculos, incluindo cálculo
mental e estimativo.
(EFMA03011)
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.

(EFMA0327) Ler,
interpretar e comparar
dados apresentados em
tabelas de dupla entrada,
gráficos de barras ou
colunas, envolvendo
resultados de pesquisas
significativas, utilizando
termos como maior e menor
frequência, apoiando-se
desse tipo de linguagem
para compreender aspectos
da realidade sociocultural
significativos.
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(EFMA0326) Resolver
problemas cujos dados estão
apresentados em tabelas de
duplas entradas, gráficos de
barras ou de colunas.
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Grandezas e
medidas

Enfrentar situações-problemas
em múltiplos contextos,
incluindo-se situações
imaginadas, não diretamente
relacionadas com aspectos
práticos-utilitários, expressar
suas respostas e sintetizar
conclusões, utilizando
diferentes registros e
linguagens: gráficos, tabelas,
esquema, além de textos
escritos na língua resultados.

Medidas de tempo: leitura de horas
em relógios digitais e analógicos,
duração de eventos e
reconhecimentos de relações entre
unidade de medida de tempo.

Sistema monetário brasileiro:
estabelecimentos de equivalências
de um mesmo valor na utilização de
diferentes cédulas e moedas.

Leitura, interpretação e
representação de dados em tabelas
de dupla entrada e gráficos de
barras.

Localização e
movimentação

Utilizar processos e
ferramentas matemáticas,
inclusive tecnologias digitais
disponíveis, para modelas e
resolver problemas cotidianos,
sociais e de outras áreas de
conhecimento.

Validando estratégias e
resultados.

Multiplicação

Agir individual ou
cooperativamente com
autonomia, responsabilidade e
flexibilidade, no
desenvolvimento e /ou
discussão de projetos, que
abordem, sobretudo, questões
de urgência social, com base em
princípios éticos, democráticos,
sustentáveis e solidários,
valorizando a diversidade de
opiniões de indivíduos e de

Localização e movimentação:
representação de objetos e pontos de
referência.

Analise de ideia de acaso em
situações do cotidiano: espaço
amostral.

Construção de fatos fundamentais
da adição, subtração e
multiplicação.

Problemas envolvendo diferentes
significados da multiplicação e da
divisão: adição de parcelas iguais,
configuração retangular, repartição
em partes iguais e medida.

(EF03MA22) Ler e registrar
medidas e intervalos de
tempo, utilizando relógios
(analógico e digital) para
informar os horários de
início e termino de
realização de uma atividade
e sua duração.
(EF03MA 24) Resolver e
elaborar problemas que
envolva a comparação e
equivalência de valores
monetários do sistema
brasileiro em situações de
compra venda e troca).
(EF03MA26) Resolver
problemas cujos dados estão
apresentados em tabelas de
dupla entrada, gráficos de
barra ou de colunas.

(EF03MA12) 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.
(EF03MA25) Identificar,
em eventos familiares
aleatórios, todos os
resultados possíveis,
estimando os que têm
maiores ou menores
chances de ocorrência.

(EF03MA03) Construir e
utilizar fatos básicos da
adição e da multiplicação
para o cálculo mental ou
escrito.
(EF03MA07) 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
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Procedimentos de cálculos (mental
e escrito) com números naturais:
adição e subtração.

(EF03MA05) Utilizar
diferentes procedimentos de
cálculos mental e escrito
para resolver problemas
significativos envolvendo
adição e subtração com
números naturais.
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NOMES
grupos sociais, sem
preconceitos de natureza.

Identificação e descrição de
regularidades em sequencias
numéricas recursivas.

disposição retangular,
utilizando diferentes
estratégias de cálculos e
registros.

Leitura, interpretação e
representação de dados em tabelas
de dupla entrada e gráficos de
barras.

(EF03MA10) Identificar
regularidades em sequencias
ordenadas de números
naturais, resultantes da
realização de adições ou
subtrações sucessivas, por
um mesmo numero,
descrever uma regra de
formação da sequencia e
determinar elementos
faltantes ou seguintes.

Coleta, classificação e
representação de dados referentes a
variáveis categóricas por meio de
tabelas e gráficos

(EF03MA26) Resolver
problemas cujos dados estão
apresentados em tabelas de
dupla entrada, gráficos de
barras ou de colunas.
(EF03MA27) Ler,
interpretar e comparar
dados apresentados em
tabelas de 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) Realizar
pesquisa envolvendo
variáveis categóricas em um
universo de até 50
elementos, organizar os
dados coletados utilizando
listas, tabelas simples ou
duplas entrada e representalos em gráficos de colunas
simples, com e sem uso de
tecnologias digitais.

Figuras geométricas espaciais
(cubo, bloco, retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera:
reconhecimento, análise de
características e planificações.
Figuras geométricas planas
(triangulo, retângulo, trapézio e
paralelogramo):reconhecimento e
análise de característica

Congruência de figuras geométricas

(EF03MA13) 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, cilindro, cones)
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Geometria

Interagir com seus pares de
forma de forma cooperativa,
trabalhando coletivamente no
planejamento e
desenvolvimentos de pesquisas
para responder a
questionamentos e na busca de
soluções para problemas, de
modo de pensar dos colegas e
aprendendo com eles.
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planas.

Leitura, interpretação de dados em
tabelas de dupla entrada e gráficos
de barras.

relacionando-as com suas
planificações.

(EF03MA15) Classificar e
comparar figuras planas
(triangulo, quadrado,
retângulo, trapézio e
paralelogramo) em relação a
seus lados (quantidade,
posições relativas e
comprimento) e vértices.
(EF03MA16) Reconhecer
figuras congruentes, usando
sobreposição e desenhos em
malhas quadriculadas ou
triangulares, incluindo o uso
de tecnologias digitais.

(EF03MA26) Resolver
problemas cujos dados estão
apresentados em tabelas de
dupla entrada, gráficos de
barras ou de colunas.
(EF03MA27) Ler,
interpretar e comparar
dados apresentados em
tabelas de dupla entrada,
gráficos de barras ou
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.

Sentir-se seguro da própria
capacidade de construir e
aplicar conhecimentos
matemáticos, desenvolvimento
a autoestima e a perseverança
na busca de soluções.
Mais grandezas

Medida de cumprimento (Unidades
não convencionais e
convencionais): registros,
estimativas e comparações.

Medidas de capacidade e de massa
(Unidades não convencionais e
convencionas): registros estimativos
e comparações.

(EF03MA17) Reconhecer
que resultado de uma
medida depende de unidade
de medida utilizada.
(EF03MA18) Escolher a
unidade de medida e o
instrumento mais
apropriado para medições
de comprimento, tempo e
capacidade.
(EF03MA19) Estimar,
medir e comparar
comprimentos, utilizando
unidades de medida não
padronizadas e
padronizadas mais usuais
(metro, centímetro e
milímetro) e diversos
instrumentos de medida

Comparação de área por
superposição.
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Significado de medida e de unidade
de medida.
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Analise da ideia de acaso em
situações do cotidiano: espaço
amostral.

Leitura, interpretação de dados em
tabelas de dupla entrada e gráficos
de barras.

(EF03MA20) Estimar,
medir e compara
capacidades de massa,
utilizando unidades de
medida não padronizadas
mais usuais (litro, mililitro,
quilograma, grama,
miligrama), em leitura de
rótulos e embalagens, entre
outros.
(EF03MA21) Comparar
visualmente ou por
superposição, de áreas de
faces de objetos, de figuras
planas ou de desenhos.
(EF03MA25) Identificar,
em eventos familiares
aleatórios, todos os
resultados possíveis,
estimando os que têm
maiores ou menores
chances de ocorrência.
(EF03MA26) Resolver
problemas cujos dados estão
apresentados em tabelas de
dupla entrada, gráficos de
barras ou de colunas.

Multiplicação e
divisão

Reconhecer que a matemática é
uma ciência humana, fruto das
necessidades e preocupações de
diferentes culturas, em
diferentes momentos históricos,
e é uma ciência viva, que
contribui para solucionar
problemas científicos e
tecnológicos e para alicerçar
descobertas e construções,
inclusive com impactos no
mundo do trabalho.

Construção de fatos fundamentais
da adição, subtração e
multiplicação.

(EF03MA03) Construir e
utilizar fatos básicos da
adição e da multiplicação
para o cálculo mental ou
escrito.

Problemas envolvendo diferentes
significados da multiplicação e da
divisão: adição de parcelas iguais,
configuração retangular, repartição
em partes iguais e medida.

(EF03MA07) 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 e com
diferente de zero, com os
significados de repetição
equitativa e de medida por
meio de estratégias e

Significado de metade, terça parte
quarta parte, quinta parte e décima
parte.

Leitura, interpretação e
representação de dados em tabelas
de dupla entrada e gráficos de barra.
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Composição e decomposição de
números naturais.

(EF03MA02) Identificar
características do sistema de
numeração decimal,
utilizando a composição e a
decomposição de número
natural de até quatro ordens.
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registro pessoais.
(EF03MA09) Associar o
quociente de uma divisão
com resto zero de um
numero natural por 2,3,4,5
e 10 ás ideias de metade,
terça, quarta, quinta, e
decima partes.

(EF03MA26) Resolver
problemas cujos dados estão
apresentados em tabelas de
dupla entrada, gráficos de
barras ou de colunas.

4º ANO

Sistema de
numeração
decimal

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS

HABILIDADES

Compreender os números
decimais e aplicar o uso em vida
diária.

Sistema de numeração decimal:
leitura, escrita, comparação e
ordenação de números naturais de
até cinco ordens.

(EFO4MA01) Ler, escrever e ordenar
números naturais até a ordem de dezenas
de milhar.

Identificação de
características do sistema de
numeração decimal,
utilizando decomposição e
composição de números de
até cinco ordens.

Utilizar características do sistema
de numeração para resolução de
problemas.

Realização de cálculos que
possibilitam reconhecer
características e regularidades do
sistema de numeração decimal.

Reconhecimento e descrição de
uma regra de formação de uma
sequência numérica e determinar
elementos faltantes ou seguintes.

Composição e decomposição
de um número natural de até
cinco ordens, por meio de
adições e multiplicações por
potências de 10.

Problemas de contagem.

Sequência numérica recursiva
formada por múltiplos de um
número natural.

(EFO4MA02) Mostrar, por decomposição
e composição, que todo número natural
pode ser escrito por meio de adições e
multiplicações por potências de dez, para
compreender o sistema de numeração
decimal e
desenvolver estratégias de cálculo.

(EFO4MA08) 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.

(EF04MA11) Identificar regularidades
em sequências numéricas compostas
por múltiplos de um número natural.
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UNIDADE
TEMÁTICA
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Análise de dados de uma
tabela.

Cálculo de resultados de adições
e de subtrações por meio de
cálculo mental e escrito
(algoritmo usual e por
decomposição).

Leitura, interpretação e
representação de dados em tabelas
de dupla entrada, gráficos de
colunas simples e agrupadas,

Usar a decomposição como
estratégia de cálculo de resultados
de adições e de subtrações.

gráficos de barras e colunas e
gráficos pictóricos.

(EFO4MA27) 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.

Resolução e elaboração de
problemas que envolvem
significados da adição e da
subtração.
Estratégias diversificadas para
o cálculo de resultados de
adições e de subtrações.
Identificação de termos da
Adição e da subtração.
Compreensão e utilização de
propriedades da adição para
resolver problemas.

Identificação, entre eventos
aleatórios, daqueles em que
há maior chance de
ocorrência, reconhecendo
características de resultados
mais prováveis.

Usar a decomposição como
estratégia de cálculo de
resultados de adições e de
subtrações.
Resolução e elaboração de
problemas que envolvem
significados da adição e da
subtração.
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Resultados de adições e de
subtrações por meio de cálculo
mental e escrito (algoritmo
usual e por decomposição).
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Estratégias diversificadas para
o cálculo de resultados de
adições e de subtrações.
Estimativas e arredondamentos
de resultados de adições e
subtrações.
Identificação de termos da
adição e da subtração.
Compreensão e utilização de
propriedades da adição para
resolver problemas.
Relação entre adição e
subtração.
Compreensão de que uma
igualdade não se altera quando
se adiciona um mesmo número
a seus dois termos ou quando
se subtrai um mesmo número
de seus dois termos.
Identificação, entre eventos
aleatórios, daqueles em que há
maior chance de ocorrência,
reconhecendo características de
resultados mais prováveis.
Reconhecimento de figuras
geométricas planas e de figuras
geométricas não planas por meio de
suas características.
Identificação de planificações de figuras
geométricas não planas.
Nomeação e identificação de elementos
de figuras geométricas não planas:
vértices, faces e arestas.

(EFO4MA17) Associar prismas e
pirâmides a suas planificações e analisar,
nomear e comparar seus atributos,
estabelecendo relações entre as
representações planas e espaciais.

Representação de figuras geométricas
planas e de figuras geométricas não
planas em malhas quadriculadas.
Representação de figuras geométricas
planas e de figuras geométricas não
planas por meio de desenhos.
Identificação de giros de uma volta, de
meia-volta e de um quarto de volta.
Desenvolvimento da noção de ângulos,
também a partir de giros.
Identificação de ângulos: agudo, reto e
obtuso.
Identificação de polígonos.

Ângulos retos e
não retos: uso de dobraduras,
esquadros e softwares.

(EFO4MA18) Reconhecer ângulos retos e
não retos em figuras poligonais com o uso
de dobraduras, esquadros ou softwares de
geometria.

Reconhecimento de ângulos retos e de
ângulos não retos em figuras poligonais.
Identificação de lados, ângulos e vértices
em polígonos.
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Geometria

Figuras geométricas espaciais
(prismas
e pirâmides): reconhecimento,
representações, planificações e
características.
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Identificação de representações de figuras
geométricas em obras de arte.

(EFO4MA27) 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.

Realização de pesquisa
envolvendo variáveis categóricas e
numéricas.

Diferenciação entre variáveis
categóricas e variáveis numéricas
Coleta, classificação e
representação de dados de pesquisa
realizada.

(EFO4MA28) 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.

Identificação de
propriedades da
multiplicação.
Relação entre
multiplicação e divisão.

Resolução de problemas envolvendo
relações numéricas multiplicativas,
empregando estratégias pessoais e
convencionais.

Propriedades das operações
para o desenvolvimento de
diferentes estratégias de
cálculo com números naturais.

Sequência numérica recursiva
formada por múltiplos de um
número natural.

(EFO4MA06) Resolver os problema
envolvendo diferentes significados da
multiplicação (adição de parcelas iguais,
organização retangular e
proporcionalidade), utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos.
(EFO4MA07) 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.

(EFO4MA11) Identificar
regularidades em sequências
numéricas compostas por
múltiplos de um número natural.
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Multiplicação
e divisão

Organização de dados em tabelas.

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.
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Exploração de situações que
envolvem divisões.

Resolução de problemas
envolvendo a relação entre
multiplicação e divisão.

Identificação de probabilidade de
ocorrência de eventos.

Compreensão da ideia
de área.

EFO4MAl2) 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.

Relação entre adição e subtração e entre
multiplicação e divisão.

(EFO4MA13) 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.

Análise de chances eventos aleatórios.

(EFO4MA26) Identificar, entre eventos
aleatórios cotidianos, aqueles que têm
maior chance de ocorrência,
reconhecendo características de
resultados mais prováveis, sem utilizar
frações

Medidas de comprimento, massa e
capacidade: estimativas, utilização
de instrumentos de medida
e de unidades de medida
convencionais mais usuais.

EFO4MA20) Medir e estimar
comprimentos (incluindo perímetros),
massas e capacidades, utilizando unidades
de medidas padronizadas mais usuais,
valorizando e respeitando a cultura local.

Áreas de figuras construídas em
malhas quadriculadas.

(EFO4MA21) 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.
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Grandezas e
medidas

Determinação de
medidas de
comprimento:
quilômetro, metro,
centímetro e
milímetro.
Determinação de
perímetro de figuras
geométricas planas.

Sequência numérica recursiva
formada por números que deixam
o mesmo resto ao ser divididos por
um mesmo número natural
diferente de zero.
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Identificação de usos de medidas
de temperatura.

Interpretação de dados
apresentados em textos e em
tabelas.
Construção e interpretação de
gráficos pictóricos.

Medidas de temperatura em grau
Celsius: construção de gráficos
para indicar a variação da
temperatura (mínima e máxima)
medida
em um dado dia ou em uma
semana.

(EFO4MA24) Determinar 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.

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.

Leitura e escrita de frações.

EFO4MA09) Reconhecer as
frações
unitárias mais usuais —1 —1 —1 —1 —1 e
2 ' 3 ' 4' 5' 10

Compreensão dos significados de
fração.

100 como unidades de medida
menores do que uma unidade,
utilizando a reta numérica como
recurso.

Localização de frações em retas
numéricas.
Relação entre representações de
frações e de números na forma
decimal.
Leitura e escrita de números na
forma decimal.
Uso de números na forma
decimal no contexto no sistema
monetário brasileiro.
Uso de números na forma
decimal no contexto de
medidas.

Análise de situações de
compra e venda e formas de
pagamento.

Leitura e intepretação de dados
em tabela e em gráfico de barras.

(EFO4MA27) 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.

Números racionais:
frações unitárias mais usuais
1
1 1 1 1
2' 3' 4' 5' 10 e 100

1

Números racionais: representação
decimal para escrever valores do
sistema monetário brasileiro.

Problemas utilizando o sistema
monetário brasileiro.

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.

(EFO4MA10) 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.

(EFO4MA25) 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.

(EFO4MA27) 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
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Frações e
números na
forma decimal

(EFO4MA23) 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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síntese de sua análise.

Leitura e compreensão de medidas
de tempo.

Leitura e compreensão de
medidas de massa: tonelada,
quilograma, grama e
miligrama.
Leitura e compreensão de
medida de capacidade: litro e
mililitro.

Leitura e análise de dados em rótulos.

Realização de pesquisa e
organizar dados em tabela,
gráfico de colunas utilizando
o recurso da planilha
eletrônica.

Medidas de comprimento,
massa e capacidade: estimativas,
utilização de instrumentos de
medida e de unidades de medida
convencionais mais usuais.

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.

Diferenciação entre variáveis
categóricas e variáveis
numéricas.
Coleta, classificação e
representação de dados de
pesquisa realizada.

(EFO4MA22)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.

(EFO4MA20) Medir e estimar
comprimentos (incluindo perímetros),
massas e capacidades, utilizando
unidades de medidas padronizadas
mais usuais, valorizando e respeitando
a cultura local.

(EFO4MA27) 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.

(EFO4MA28) Realizar pesquisa
envolvendo variáveis categóricas e
numéricas e organizar dados
coletados por meio de tabelas e
gráficos de colunas simples ou
agrupados, com e sem uso de
tecnologias digitais.
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Mais
grandezas
e medidas

Medidas de tempo: leitura de
horas em relógios digitais e
analógicos, duração de eventos
e relações entre unidades de
medida de tempo.
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Leitura, elaboração e
descrição de trajetos e
movimentações em malhas
quadriculadas.
Leitura, elaboração e
descrição de trajetos em
mapas.
Mais
Geometria

EFO4MA16) 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.

Localização e movimentação:
pontos de referência, direção e
sentido.
Paralelismo e
perpendicularismo.

Compreensão do
significado de reta e
segmento de reta.
Compreensão, com o uso
de mapas, as relações entre
retas: paralelas,
concorrentes e
perpendiculares.

(EFO4MA19) 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.

Identificação de eixos de simetria
de uma figura.
Exploração de simetria em figuras
apresentadas em malhas
quadriculadas.
Compreensão de simétricas de
uma figura.

Interpretação de gráfico de
barras ou de colunas duplas.

Simetria de reflexão.

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.

(EFO4MA27) 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.

5º ANO

Números

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
Reconhecer que a Matemática é
uma ciência humana, fruto das
necessidades e preocupações de
diferentes culturas, em diferentes
momentos históricos, e é uma
ciência viva, que contribui para
solucionar problemas científicos e
tecnológicos e para alicerçar
descobertas e construções,
inclusive com impactos no mundo
do trabalho.
Compreender as relações entre
conceitos e procedimentos dos

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS
Sistema de numeração
decimal: leitura, escrita e
ordenação de números
naturais (de até seis ordens).
Números racionais
expressos na forma decimal
e sua representação na reta
numérica.
Representação fracionária
dos números racionais:
reconhecimento,
significados, leitura e

HABILIDADES
(EF05MA01) Ler,
escrever e ordenar
números naturais até a
ordem das centenas de
milhar com compreensão
das principais
características do sistema
de numeração decimal.
(EF05MA02) Ler,
escrever e ordenar
números racionais na
forma decimal com
compreensão das
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Desenvolver o raciocínio lógico, o
espírito de investigação e a
capacidade de produzir
argumentos convincentes,
recorrendo aos conhecimentos
matemáticos para compreender e
atuar no mundo.

representação na reta
numérica.
Comparação e ordenação de
números racionais na
representação decimal e na
fracionária utilizando a
noção de equivalência.
Cálculo de porcentagens e
representação fracionária.

Problemas: adição e
subtração de números
naturais e números racionais
cuja representação decimal é
finita.
Problemas: multiplicação e
divisão de números
racionais cuja representação
decimal é finita por números
naturais.
Problemas de contagem do
tipo: “Se cada objeto de uma
coleção A for combinado
com todos os elementos de
uma coleção B, quantos
agrupamentos desse tipo
podem ser formados?”

principais características
do sistema de numeração
decimal, utilizando,
como recursos, a
composição e
decomposição e a reta
numérica.
(EF05MA03) Identificar
e representar frações
(menores e maiores que a
unidade), associando-as
ao resultado de uma
divisão ou à ideia de
parte de um todo,
utilizando a reta
numérica como recurso.

(EF05MA04) Identificar
frações equivalentes.
(EF05MA05) Comparar
e ordenar números
racionais positivos
(representações
fracionária e decimal),
relacionando-os a pontos
na reta numérica.
(EF05MA06) 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.
(EF05MA07) 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) 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
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diferentes campos da Matemática
(Aritmética, Álgebra, Geometria,
Estatística e Probabilidade) e de
outras áreas do conhecimento,
sentindo segurança quanto à
própria capacidade de construir e
aplicar conhecimentos
matemáticos, desenvolvendo a
autoestima e a perseverança na
busca de soluções.
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estratégias diversas,
como cálculo por
estimativa, cálculo
mental e algoritmos.

(EF05MA09)
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.

Utilizar processos e ferramentas
matemáticas, inclusive
tecnologias digitais disponíveis,
para modelar e resolver problemas
cotidianos, sociais e de outras
áreas de conhecimento, validando
estratégias e resultados.

Propriedades da igualdade e
noção de equivalência.

Grandezas diretamente
proporcionais Problemas
envolvendo a partição de um
todo em duas partes
proporcionais.

(EF05MA11) Resolver e
elaborar problemas cuja
conversão em sentença
matemática seja uma
igualdade com uma
operação em que um dos
termos é desconhecido.
(EF05MA12) 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
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Álgebra

Fazer observações sistemáticas de
aspectos quantitativos e
qualitativos presentes nas práticas
sociais e culturais, de modo a
investigar, organizar, representar
e comunicar informações
relevantes, para interpretá-las e
avaliá-las crítica e eticamente,
produzindo argumentos
convincentes.

(EF05MA10) 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.
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partes, de modo que uma
seja o dobro da outra,
com compreensão da
ideia de razão entre as
partes e delas com o
todo.
(EF05MA14) 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.

Plano cartesiano:
coordenadas cartesianas (1º
quadrante) e representação
de deslocamentos no plano
cartesiano.
Enfrentar situações-problema em
múltiplos contextos, incluindo-se
situações imaginadas, não
diretamente relacionadas com o
aspecto prático-utilitário,
expressar suas respostas e
sintetizar conclusões, utilizando
diferentes registros e linguagens
(gráficos, tabelas, esquemas, além
de texto escrito na língua materna
e outras linguagens para descrever
algoritmos, como fluxogramas, e
dados).

Geometria

Figuras geométricas
espaciais: reconhecimento,
representações,
planificações e
características.
Figuras geométricas planas:
características,
representações e ângulos.
Ampliação e redução de
figuras poligonais em
malhas quadriculadas:
reconhecimento da
congruência dos ângulos e
da proporcionalidade dos
lados correspondentes.

(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) Associar
figuras espaciais a suas
planificações (prismas,
pirâmides, cilindros e
cones) e analisar, nomear
e comparar seus
atributos.

(EF05MA17)
Reconhecer, nomear e
comparar polígonos,
considerando lados,
vértices e ângulos, e
desenhá-los, utilizando
material de desenho ou
tecnologias digitais.

Grandezas e

Desenvolver e/ou discutir projetos
que abordem, sobretudo, questões
de urgência social, com base em
princípios éticos, democráticos,
sustentáveis e solidários,

Medidas de comprimento,
área, massa, tempo,
temperatura e capacidade:
utilização de unidades
convencionais e relações

(EF05MA19) Resolver e
elaborar problemas
envolvendo medidas das
grandezas comprimento,
área, massa, tempo,
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(EF05MA18)
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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Medidas

valorizando a diversidade de
opiniões de indivíduos e de
grupos sociais, sem preconceitos
de qualquer natureza.

entre as unidades de medida
mais usuais.
Áreas e perímetros de
figuras poligonais: algumas
relações.
Noção de volume.

temperatura e
capacidade, recorrendo a
transformações entre as
unidades mais usuais em
contextos socioculturais.
(EF05MA20) 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)
Reconhecer volume
como grandeza associada
a sólidos geométricos e
medir volumes por meio
de empilhamento de
cubos, utilizando,
preferencialmente,
objetos concretos.
(EF05MA22) Apresentar
todos os possíveis
resultados de um
experimento aleatório,
estimando se esses
resultados são igualmente
prováveis ou não.

Cálculo de probabilidade de
eventos equiprováveis.
Leitura, coleta,
classificação interpretação
e representação de dados
em tabelas de dupla
entrada, gráfico de colunas
agrupadas, gráficos
pictóricos e gráfico de
linhas

(EF05MA24) 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
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Probabilidade e
Estatística

Interagir com seus pares de forma
cooperativa, trabalhando
coletivamente no planejamento e
desenvolvimento de pesquisas
para responder a questionamentos
e na busca de soluções para
problemas, de modo a identificar
aspectos consensuais ou não na
discussão de uma determinada
questão, respeitando o modo de
pensar dos colegas e aprendendo
com eles.

Espaço amostral: análise de
chances de eventos
aleatórios.

(EF05MA23) Determinar
a probabilidade de
ocorrência de um
resultado em eventos
aleatórios, quando todos
os resultados possíveis
têm a mesma chance de
ocorrer (equiprováveis).
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apresentar texto escrito
sobre a finalidade da
pesquisa e a síntese dos
resultados.
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CIÊNCIAS
O estudo da ciência no Ensino Fundamental I apresenta as melhores práticas de
como ensinar o componente alinhada à Base Nacional Comum Curricular, onde são
vistos eixos temáticos relacionados a Terra e Universo, a Matéria e Energia e a Vida e
Evolução, com o objetivo de construir gradativamente cada conceito, respeitando cada
etapa de ensino do aluno e suas diferentes necessidades e convívio social, cultural e
econômico.
É válido dizer que, ao aprender em ciências determinada origem, localização,
movimentos e forças, dimensões, características, processo evolutivo e integração dos
seres de modo geral, fica nítido que é de suma importância que cada aluno tenha
habilidades e competências excessivas ao processo de evolução humana, pois quando o
professor ensina Ciências em sala de aula, ele ultrapassa limites e fronteiras, vai além
dos horizontes, colocando em reverência as práticas e teorias que serão essenciais para
cada aluno adquirir determinadas habilidades e competências para o seu sucesso e uma
sociedade cada vez melhor.
Cabe ao professor nesse exato momento aplicar ações investigativas e a
manusear ferramentas necessárias para analisar conceitos científicos para compreender
o avanço tecnológico e humano, onde faça construir argumentos com base em dados ou
informações confiáveis, assim o aluno poderá alcançar uma aprendizagem que faça
despertar a curiosidade, a buscar investigações para respostas aos problemas. Seguindo
a BNCC, cada escola deve inserir ao currículo abordagem de temas relevantes a vida
dos alunos em diferentes espaços porque são importantíssimos na formação global de
todo ser humano.
Mas para obtermos um resultado significante é fundamental que o professor faça
a aprendizagem acontecer com estratégias e recursos que mostrem as transformações do
mundo ao qual está inserido cada sujeito.
Partindo desse pressuposto a ciência é uma construção de aprendizagem a qual
faz o aluno despertar a emoção e a imaginação porque ambos são maneiras de mostrar o

à memorização teórica. Assim, é visto a necessidade de dinamizar os conteúdos
aplicados e inserir metodologias eficazes na construção do conhecimento científico.
O autor Libaneo relata em seus estudos que, “a educação escolar assume papel de
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aprendizado usando a complexidade e a diversidade das ciências sem limitar – se apenas
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prover conhecimentos e habilidades necessárias para o acesso do homem na cultura, na
cidadania, na tecnologia e na ciência em prol de oportunidades e aprendizagens para
conseguir um futuro melhor”, mas é necessário possuir transposição didática do
conhecimento científico resultante de uma vida escolar onde foi desenvolvido análise
crítica e reflexiva e ressignificação do conhecimento científico para aprimorar as
habilidades e competências adquiridas no decorrer dos estudos da ciência.

1º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS

HABILIDADES
(EFO1C102)Localizar e nomear partes do corpo
humano, representá-las por meio de desenhos e
explicar oralmente suas funções.

Partes do
corpo

Corpo humano.
Compreender a ciência
como algo histórico.

Respeito à diversidade.

(EFO1C103)Discutir as razões pelas quais os
hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos antes
de comer, lavar os dentes, limpar olhos, nariz e
orelhas etc.) são necessários para a manutenção
da saúde.
(EFO1C104) Comparar características físicas
entre os colegas, de modo a constatar a
diversidade de características, reconhecendo a
importância da valorização, do acolhimento e do
respeito a essas diferenças.

Dias e noites.
Reconhecer o
conhecimento científico
sobre o Universo.

Seres do dia e seres da
noite.

Hábitos de
higiene
Reconhecer a importância
de uma vida saudável.

Corpo humano.
O modo de vida das
crianças em diferentes
lugares.

Animais e
seus abrigos

Reconhecer a identidade e
ambiente de diferentes
seres vivos.

Diferentes tipos de
trabalho existentes no seu
dia a dia.
Pontos de referência e o
Corpo.

(EFO1C105) Identificar e nomear diferentes
escalas de tempo: os períodos diários (manhã,
tarde, noite) e a sucessão dos dias, semanas,
meses e anos.
(EFO1C1061) Selecionar exemplos de como a
sucessão de dias e noites orienta o ritmo de
atividades diárias de seres humanos e de outros
seres vivos.
(EFO1C103) Discutir as razões pelas quais os
hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos
antes de comer, lavar os dentes, limpar olhos,
nariz e orelhas etc.) são necessários para a
manutenção da saúde.
(EFO1C101) Comparar características de
diferentes materiais presentes em objetos de
uso cotidiano.

(EFO1C101) Comparar características de
diferentes materiais presentes em objetos de
uso cotidiano.
(EFO1C102) Localizar e nomear partes do corpo
humano, representá-las por meio de desenhos e
explicar oralmente suas funções.
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Escalas de
tempo
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Pontos de referência.

Dia a dia na
escola

Reconhecer os ambientes
escolares.

A escola e a
diversidade do
grupo social
envolvido.
A vida em família e
os diferentes
vínculos e
configurações.
.

(EFO1C105)
Identificar e nomear diferentes escalas de tempo:
os períodos diários (manhã, tarde, noite) e a
sucessão dos dias, semanas, meses e anos.

Escalas de tempo

2º ANO
UNIDADE TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS

HABILIDADES
(EF02CI03) Discutir os
cuidados necessários à
prevenção de acidentes
domésticos (objetos
cortantes e inflamáveis,
eletricidade, produtos de
limpeza e medicamentos
etc.).

Agir com respeito e
responsabilidade em
diferentes ambientes
terrestre.

Seres vivos no
ambiente.
Seres vivos no
ambiente
Plantas.
Seres vivos no
ambiente.

(EFO2C104)
Descrever
características de
plantas e animais
(tamanho, forma, cor,
fase da vida, local
onde se desenvolvem
etc.) relacionados à
sua vida cotidiana.
(EFO2C105)
Descobrir e relatar
o que acontece
com plantas na
presença e
ausência de água
e luz.
(EFO2C106)
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Prevenção de
acidentes domésticos.

OS
AMBIENTES
DA TERRA

(EFO2C104)
Descrever
características de
plantas e animais
(tamanho, forma, cor,
fase da vida, local
onde se desenvolvem
etc.) relacionados à
sua vida cotidiana.
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Identificar as
principais partes de
uma planta (raiz,
caule, flores e frutos)
e a função
desempenhada por
cada uma delas e
analisar as relações
entre as plantas, os
demais seres vivos e
outros elementos
componentes do
ambiente.
(EFO2C104)
Descrever
características de
plantas e animais
(tamanho, forma, cor,
fase da vida, local
onde se desenvolvem
etc.) relacionados à
sua vida cotidiana.
(EFO2C107) Descrever as
posições do Sol em
diversos horários do dia e
associa-las ao tamanho de
sua própria sombra e da
sombra de diferentes
objetos.

Movimento do Sol
no céu.
Identificar as
intervenções do
homem.

Experiências da
comunidade no tempo
e no espaço.
O sol como fonte de
luz e calor.

(EFO2C101) Identificar
de que materiais (metais,
madeira, vidro etc.) são
feitos os objetos que fazem
parte da vida cotidiana,
como esses objetos são
utilizados e com quais
materiais eram produzidos
no passado.
(EFO2C102) Justificar o
uso de diferentes
materiais em objetos de
uso cotidiano, tendo em
vista algumas propriedades
desses materiais
(flexibilidade, dureza,
transparência etc.).
(EFO2C103) Discutir os
cuidados necessários à
prevenção de acidentes
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CONHECER
AS
PLANTAS

(EFO2C101) Identificar
de que materiais (metais,
madeira, vidro etc.) são
feitos os objetos que fazem
parte da vida cotidiana,
como esses objetos são
utilizados e com quais
materiais eram produzidos
no passado.
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domésticos (objetos
cortantes e inflamáveis,
eletricidade, produtos de
limpeza e medicamentos
etc.).
(EFO2C104) Descrever
características de plantas e
animais (tamanho, forma,
cor, fase da vida, local onde
se desenvolvem etc.)
relacionados à sua vida
cotidiana.
(EFO2C108) Comparar e
registrar o efeito da
radiação solar
(aquecimento) em
diferentes tipos de
superfície (água, areia,
solo, superfície escura,
superfície clara etc.).
(EFO2C101) Identificar de
que materiais (metais,
madeira, vidro etc.) são
feitos os objetos que fazem
parte da vida cotidiana,
como esses objetos são
utilizados e com quais
materiais eram produzidos
no passado.

Reconhecer
aplicações
socioambientais.
OS ANIMAIS NO AMBIENTE
Comparar
características do
mundo animal.

Propriedades e usos
dos materiais.
Prevenção de
acidentes
domésticos.
Seres vivos no
ambiente.

(EFO2C102) Justificar o
uso de diferentes
materiais em objetos de
uso cotidiano, tendo em
vista algumas
propriedades desses
materiais (flexibilidade,
dureza, transparência
etc.).
(EFO2C103) Discutir
os cuidados necessários
à prevenção de
acidentes domésticos
(objetos cortantes e
inflamáveis, eletricidade,
produtos de limpeza e
medicamentos etc.).

O DIA A DIA EM
FAMÍLIA

Construir argumentos
com base em
evidências, relatos,

Seres vivos no
ambiente.

(EFO2C101) Identificar
de que materiais (metais,
madeira, vidro etc.) são
feitos os objetos que
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(EFO2C104) Descrever
características de plantas e
animais (tamanho, forma,
cor, fase da vida, local
onde se desenvolvem
etc.) relacionados à sua
vida cotidiana.
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NOMES
experiências e
informações
discursivas e
confiáveis.

fazem parte da vida
cotidiana, como esses
objetos são utilizados e
com quais materiais
eram produzidos no
passado.

(EFO2C104) Descrever
características de plantas e
animais (tamanho, forma,
cor, fase da vida, local
onde se desenvolvem
etc.) relacionados à sua
vida cotidiana.

3º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS

HABILIDADES
(EFO3C108) Observar, identificar e
registrar os períodos diários (dia e/ou noite)
em que o Sol, demais estrelas, Lua e
planetas estão visíveis no céu.
(EFO3C107) Identificar características da
Terra (como seu formato esférico, a
presença de água, solo etc.), com base na
observação, manipulação e comparação de
diferentes formas de representação do
planeta (mapas, globos, fotografias etc.).

Observação do céu.
Analisar e avaliar as
implicações da formação
do sistema solar.

A cidade e o campo:
aproximações e
diferenças.

Compreender conceitos
históricos e geográficos.

Características da Terra.

Comparar determinados
acontecimentos do
presente e passado.

Características e
desenvolvimento dos
animais.

(EFO3C110) Identificar os diferentes usos
do solo (plantação e extração de materiais,
dentre outras possibilidades), reconhecendo
a importância do solo para a vida.
(EFO3C104) Identificar características
sobre o modo de vida (o que comem, como
se reproduzem, como se deslocam etc.) dos
animais mais comuns no ambiente próximo.
(EFO3C105) Descrever e comunicar as
alterações desde o nascimento que ocorrem
em animais de diferentes meios terrestres ou
aquáticos, inclusive o homem.
(EFO3C106) Comparar alguns animais e
organizar grupos com base em
características externas comuns (presença
de penas, pelos, escamas, bico, garras,
antenas, patas etc.).
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O SISTEMA
SOLAR

(EFO3C109) Comparar diferentes amostras
de solo do entorno da escola com base em
algumas características (cor, textura, cheiro,
tamanho das partículas, permeabilidade
etc.).
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A TERRA
POR
DENTRO E
POR FORA

Analisar e explicar
características internas e
externas.
Cuidar com flexibilidade e
sustentabilidade.

Produção de som
Efeitos da luz nos
materiais.

(EFO3C102) 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 e cuidar com
respeito, resiliência e
sustentabilidade as
diversas espécies.

ANIMAIS

Construir conceitos e
apreciar simultaneamente
os variados reinos.

Saúde auditiva e visual.

(EFO3C103) Discutir hábitos necessários para
a manutenção da saúde auditiva e visual
considerando as condições do ambiente em
termos de som e luz.

4º ANO

Origem do ser
humano

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Reconhecer questões
históricas, culturais,
sociais e científicas.

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS
A ação das pessoas e grupos
sociais no tempo e no espaço:
grandes transformações
da história da humanidade
(sedentarização, agricultura,
escrita, navegações, indústria,
entre outras).
A circulação de pessoas e as
transformações no meio
natural.
As rotas terrestres, fluviais e
marítimas e seus impactos
para a formação de cidades e
as transformações do meio
natural.
O surgimento da espécie
humana na África e sua
expansão pelo mundo

Movimentos
cíclicos da Terra

Reconhecer formas de
explicar a intervenção do
ser humano.
Compreender e comparar
acontecimentos de
investigação científica,

Pontos cardeais
Calendários, fenômenos
cíclicos e cultura.

HABILIDADES

(EF02CI01) Identificar a origem e as
características do ser humano.
(EF02CI03) Discutir conceitos e
valorização dos seres no mundo
contemporâneo.

(EFO4C109) Identificar os pontos
cardeais, com base no registro de
diferentes posições relativas do Sol e da
sombra de uma vara (gnômon).
(EFO4C110) Comparar e explicar as
diferenças encontradas na indicação dos
pontos cardeais resultante da
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TEMÁTICA
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NOMES
em relação a Terra.

observação das sombras de uma vara
(gnômon) e por meio de uma bússola.
(EFO4C111) 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.
Território e diversidade
cultural.
Processos migratórios no
Brasil.
Territórios étnico-culturais.

Interpretar diferentes
culturas.

População brasileira

Analisar a origem e
características dos povos.
Reconhecer e valorizar as
diversas origens.

A ação das pessoas e grupos
sociais no tempo e no
espaço: grandes
transformações da história da
humanidade (sedentarização,
agricultura, escrita,
navegações, indústria, entre
outras)

(EFO4C107) Verificar a participação
de microrganismos na produção de
alimentos, combustíveis,
medicamentos, entre outros.
(EFO4C108) Propor, a partir do
conhecimento das formas de
transmissão de alguns
microrganismos (vírus, bactérias e
protozoários) atitudes e medidas
adequadas para prevenção de doenças
a eles associadas.

A invenção do comércio e a
circulação de produtos

Interpretar e expressar
situações do cotidiano.
Trabalho e
alimentação na
colônia

Matéria e material

Avaliar processos
relativos a tecnologia e ao
meio social, cultural e
político da execução das
atividades econômicas e
alimentar.

Identificar as
interverências humanas na
sociedade.

A circulação de pessoas e as
transformações no meio
natural
A invenção do comércio e a
circulação de produtos.
As rotas terrestres, fluviais e
marítimas e seus impactos
para a formação de cidades e
as transformações do meio
natural
✓Os processos migratórios
para a formação do Brasil: os
grupos indígenas, a presença
portuguesa e a diáspora
forçada dos africanos
Cadeias alimentares simples
Microrganismos
Misturas.
Transformações
reversíveis e não

(EFO4C104) Analisar e construir
cadeias alimentares simples,
reconhecendo a posição ocupada pelos
seres vivos nessas cadeias e o papel do
Sol como fonte primária de energia na
produção de alimentos.
(EFO4C105) Descrever e destacar
semelhanças e diferenças entre o ciclo
da matéria e o fluxo de energia entre os
componentes vivos e não vivos de um
ecossistema.
(EFO4C106) Relacionar a participação
de fungos e bactérias no processo de
decomposição, reconhecendo a
importância ambiental desse processo.

(EFO4C101) Identificar misturas na
vida diária, com base em suas
propriedades físicas observáveis,
reconhecendo sua composição.
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Microrganismos
A ação das pessoas e grupos
sociais no tempo e no
espaço: grandes
transformações
da história da humanidade
(sedentarização, agricultura,
escrita, navegações,
indústria, entre outras).
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reversíveis
Microrganismos.

(EFO4C102) Testar e relatar
transformações nos materiais do dia
a dia quando expostos a diferentes
condições (aquecimento,
resfriamento, luz e umidade).
(EFO4C103) Concluir 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.).
(EFO4C107) Verificar a participação
de microrganismos na produção de
alimentos, combustíveis,
medicamentos, entre outros.

5º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETIVO(S) DE
CONHECIMENTOS

HABILIDADES
(EFO5CI11) Associar o movimento diário
do Sol e demais estrelas no céu ao
movimento de rotação da Terra.

Comparar eventos
ocorridos no Universo
Solar.
Interpretar as origens
simultânea dos
movimentos terrestres.

Dias e noites

Compreender os eventos
dários realizados pelos
seres em determinados
períodos do dia.

Movimento de rotação da
Terra.
Periodicidade das fases da
Lua.
Instrumentos óticos
Formas de representação
e pensamento espacial.

Propriedades físicas dos
materiais.
Superfície da
Terra e a
água do
planeta =
Ciclo da água

Ciclo hidrológico.
Estabelecer as variações de
significados em relação a
superfície terrestre.

Diferenças étnicoculturais e desigualdades
sociais.

(EFO5CI12) 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.
(EFO5CI13) Projetar e construir
dispositivos para observação ã distância
(luneta, periscópio etc.), para observação
ampliada de objetos (lupas, microscópios)
ou para registro de imagens (máquinas
fotográficas) e discutir usos sociais desses
dispositivos.

(EFO5CI13) Projetar e construir
dispositivos para observação ã distância
(luneta, periscópio etc.), para observação
ampliada de objetos (lupas, microscópios)
ou para registro de imagens (máquinas
fotográficas) e discutir usos sociais desses
dispositivos.

Ciclo hidrológico.
Nutrição do organismo.
Integração entre os
sistemas digestório,
respiratório e

EFO5C103) Selecionar argumentos que
justifiquem a importância da manutenção
da cobertura vegetal para a manutenção do
ciclo da água, a preservação dos solos, dos
cursos de água e da qualidade do ar
atmosférico.
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Qualidade ambiental.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
258 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
circulatório.
Qualidade ambiental
Diferentes tipos de
poluição.

(EFO5C106) 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.
(EFO5C107) Justificar a relação entre o
funcionamento do sistema circulatório, a
distribuição dos nutrientes pelo organismo
e a eliminação dos resíduos produzidos.
(EFO5GE10) Reconhecer e comparar
atributos da qualidade ambiental e algumas
formas de poluição dos cursos de água e
dos oceanos (esgotos, fluentes industriais,
marés negras etc.).
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(EFO5GE11) Identificar e descrever
problemas ambientais que ocorrem no
entorno da escola e da residência (lixões,
indústrias poluentes, destruição do
patrimônio histórico etc.).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
259 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
HISTÓRIA

A aprendizagem de história no Ensino Fundamental I está relacionada ao
desenvolvimento reflexivo do aluno mediante o mundo real e imaginário ao qual está
inserido. Esse ensino alinhado à Base Comum Curricular (BNCC) comtempla que o
professor deve disponibilizar aos alunos habilidades e competências que façam aprender
relacionar e criticar os acontecimentos passados aos do presente, para que isso aconteça
é necessário fazer o aprender acontecer conforme as experiências da sociedade em vive
e perto, isto é, nada deve ser ensinado fora do contexto.
Partindo desse pressuposto é visto a importância de compreender o
conhecimento histórico de si mesmo, do outro em diversas etapas, espaços e tempos
porque os objetos de conhecimentos em história traz conceitos e interação humana e
cabe ao professor inserir ao planejamento um ensino democrático, coletivo e construtivo
e que seja contextualizado ao seu dia a dia para resgatar os aspectos culturais de
diversas origens e regiões. O ensino dessa área é fundamental na formação social
porque disponibiliza oportunidades para o aluno a aprender, analisar e refletir como
sujeito agente da História em tempos e espaços diferentes.
Assim, julga – se primordial que o educador transmita os objetos de
conhecimentos de maneira adequada, isto é, deve analisar as limitações individuais
envolvendo a cultura, localidade e própria história do aluno e seus fatores sociais,
políticos e econômicos. O objetivo central do ensino da história é desenvolver reflexões,
senso crítico, despertar a curiosidade e a formação da sua própria história em seu meio e
convívio.
É nítido a mudança da história de acordo com seus avanços tecnológicos,
alterações na cultura, economia e política, e cabe a educação acontecer para que cada
aluno possa aprender habilidades e competências necessárias para que faça suas

Página258

escolhas e posições ideológicas.
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1º ANO

VOCÊ
TEM
NOME

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Elaborar questionamentos
em relação a documentos,
interpretações e contextos
específicos.
Selecionar e descrever
registros de memória
produzidos em diferentes
tempos e espaços,
reconhecendo e valorizando
seus significados.

Reconhecer que diferentes
sujeitos possuem realidades
diferentes, estejam eles
inseridos no mesmo tempo
e espaço ou em tempos e
espaços diferentes.
Estabelecer relações entre
sujeitos e entre sujeitos e
objetos, e seus significados
em diferentes contextos,
sociedades e épocas.

Família

Identificar interpretações
que expressem visões de
diferentes sujeitos, culturas
e povos com relação a um
mesmo contexto histórico,
posicionar-se com base em
princípios inclusivos e
solidários.

Memórias de outros
tempos

Selecionar e descrever
registros de memória
produzidos em diferentes
tempos e espaços,
reconhecendo e valorizando
seus significados.

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTO

Os vínculos
pessoais: as
diferentes formas
de organização
familiar e as
relações de
amizade.
As fases da vida e a
ideia de
temporalidade
(passado, presente,
futuro).

Os vínculos
pessoais: as
diferentes formas
de organização
familiar e as
relações de
amizade
A escola e a
diversidade do
grupo social
envolvido
A vida em casa, a
vida na escola e
formas de
representação
social e espacial:
Os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial
A vida em família e
os diferentes
vínculos e
configurações
O modo de vida das
crianças em
diferentes lugares

Exercitar a empatia, o
diálogo, a resolução de
conflitos, a cooperação e o
respeito.

Situações de
convívio em
diferentes lugares

Estabelecer relações entre
sujeitos e entre sujeitos e
objetos, e seus significados
em diferentes contextos,

Brincadeiras como
forma de interação
social e espacial
A vida em família e

HABILIDADES
(EF01 HI03)
Descrever e
distinguir os seus
papéis e
responsabilidades
relacionados à
família e à escola.
(EFO1HI01)
Identificar aspectos
do seu crescimento,
por meio do registro
das lembranças
particulares ou de
lembranças dos
membros de sua
família
(EFO1 HI02)
Identificar a relação
entre as suas histórias
e as histórias das
famílias.
(EFO1HI03)
Descrever é
distinguir os seus
papéis e
responsabilidades
relacionados à
família e à escola.
(EF01 HI04)
Identificar as
diferenças entre o
ambiente doméstico
e o ambiente escolar,
reconhecendo as
especificidades dos
hábitos e das regras
que os regem.
(EFO1 HI02)
Identificar a relação
entre as suas histórias
e as histórias das
famílias.
(EFO1HI03)
Descrever é
distinguir os seus
papéis e
responsabilidades
relacionados à
família e à escola.
(EF01 HI04)
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sociedades e épocas.

os diferentes
vínculos e
configurações

O modo de vida das
crianças em
diferentes lugares
Diferentes tipos de
trabalho existentes
no seu dia a dia.
Os vínculos
pessoais: as
diferentes formas
de organização
familiar e as
relações de
amizade.
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 as
diferenças entre o
ambiente doméstico
e o ambiente escolar,
reconhecendo as
especificidades dos
hábitos e das regras
que os regem.
(EFO1HI08)
Reconhecer o
significado das
comemorações e
festas escolares,
diferenciando-as das
datas festivas
comemoradas no
âmbito familiar.

(EFO1HI02)
Identificar a relação
entre as suas histórias
e as histórias das
famílias.
(EFO1HI03)
Descrever e
distinguir os seus
papéis e
responsabilidades
relacionados à
família e à escola.
(EF01 HI04)
Identificar as
diferenças entre o
ambiente doméstico
e o ambiente escolar,
reconhecendo as
especificidades dos
hábitos e das regras
que os regem.

Brincadeiras e
brinquedos

A escola

Exercitar a empatia, o
diálogo, a resolução de
conflitos, a cooperação e o
respeito.

Identificar interpretações
que expressem visões de
diferentes sujeitos, culturas
e povos com relação a um
mesmo contexto histórico,
posicionar-se com base em

Os vínculos
pessoais: as
diferentes formas de
organização
familiar e as
relações de
amizade.
A vida em casa, a
vida na escola e
formas de
representação

(EF01 HI05)
Identificar
semelhanças e
diferenças entre
jogos e
brincadeiras atuais
e de outras épocas
e lugares.
(EF01 HI03)
Descrever e
distinguir os seus
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jogos e brincadeiras
atuais e de outras
épocas e lugares.
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Exercitar a empatia, o
diálogo, a resolução de
conflitos, a cooperação e o
respeito.

Estabelecer relações entre
sujeitos e entre sujeitos e
objetos, e seus significados
em diferentes contextos,
sociedades e épocas.
Elaborar questionamentos
em relação a documentos,
interpretações e contextos
específicos.

Diferentes Escolas

Colocar em sequência, no
tempo e no espaço,
acontecimentos históricos e
processos de transformação
das estruturas sociais e
culturais. Bem como criticar
os significados das lógicas
de organização cronológica.

social e espacial:
os jogos e
brincadeiras como
forma de interação
social e espacial.

Pontos de
referência
Os vínculos
pessoais: as
diferentes formas
de organização
familiar e as
relações de
amizade.
A escola e a
diversidade do
grupo social
envolvido
A vida em
família e os
diferentes
vínculos e
configurações.

O modo de vida das
crianças em
diferentes lugares.
Situações de
convívio em
diferentes lugares.
A escola e a
diversidade do grupo
social envolvido.
A vida em família e
os diferentes
vínculos e
configurações.
A escola, sua
representação
espacial.

papéis e
responsabilidades
relacionados à
família e à escola.
(EF01 HI04)
Identificar as
diferenças entre o
ambiente doméstico
e o ambiente escolar,
reconhecendo as
especificidades dos
hábitos e das regras
que os regem.
(EF01 HI06)
Conhecer as histórias
da família e da escola
e identificar o papel
desempenhado por
diferentes sujeitos
em diferentes
espaços.
(EF01 HI03)
Descrever e
distinguir os seus
papéis e
responsabilidades
relacionados à
família e à escola.
(EF01 HI04)
Identificar as
diferenças entre o
ambiente doméstico
e o ambiente escolar,
reconhecendo as
especificidades dos
hábitos e das regras
que os regem.
(EF01 HI06)
Conhecer as histórias
da família e da escola
e identificar o papel
desempenhado por
diferentes sujeitos
em diferentes
espaços.

(EFO1 HI04)
Identificar as
diferenças entre o
ambiente
doméstico e o
ambiente escolar,
reconhecendo as
especificidades dos
hábitos e das
regras que os
regem.
(EF01 HI06)
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solidários.
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Conhecer as
histórias da família e
da escola e
identificar o papel
desempenhado por
diferentes sujeitos
em diferentes
espaços.
(EF01 HI08)
Reconhecer o
significado das
comemorações e
festas escolares,
diferenciando-as
das datas festivas
comemoradas no
âmbito familiar.

2º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA
O que é
história?

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
Reconhecer que doferentes sujeitos
possuem percepções diferenciadas da
realidade, estejam eles inseridos no
mesmo tempo e espaço ou em tempos e
espaços diferentes.

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTO
O estudo da história e
historiador.
Quem faz a história.
Documentos escritos e não
escritos.
Registro: tipos de bonecas.

HABILIDADES
(EF0H102) Identifiar e descrever
práticas e papéis sociais que as
pessoas exercem em diferentes
comunidades.
(EF02H103) Selecionar
situações cotidianas que remetem
a percepção de mudança.
Pertencimento e memória.

Instrumentos que marcam o
tempo.
Conceito de calendário.
Selecionar e descrever registros de
Convivendo memória produzidas em diferentes tempos
com a
e espaços bem como diferentes linguagens,
vizinhança reconhecendo e valorizando seus
significados em suas culturas de origem.

Tempo e história (passagem do (EF0H104) Selecionar e
tempo pelos fatos e mudanças). comparar objetos e documentos
pessoais como fonte de
Leitura e imagem: ilustrações
memórias e histórias nos âmbitos
de um calendário indígena.
pessoal, familiar e escolar.
Conceito de sujeito/agente
histórico.
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Objetos pessoais como
docuementos históricos.

(EF02H105) Selecionar objetos e
documentos pessoais e de grupos
próximos ao seu convívio e
compreender sua função, seu uso
e seu significado.
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Estabelecer relaçoes entre sujeitos e entre
A
sujeitos e objetos, e seus significados em
comunidade diferentes contextos, sociedades e épocas.
de hoje

Os diferentes costumes de
diferentes comunidades.
Registros: relatos orais.
Diversidade culturral. Cortejo
das caretas do mingau de
Salsara (Ba).

(EF02H109) Identificar objetos e
documentos pessoais que
remetam a própria experiência
ou a da família e discutir as
razões pelas quais alguns objetos
são preservados e outros são
descartados.

Diferentes organizações
familiares.

Colocar em sequência, no tempo e espaço,
acontecimentos históricos e processos de
trasnformação e manutenção das estruturas
sociais políticas, economicas e culturais,
bem como criticar os significados da
slógicas de organização cronológica.

O conceito da família:.ao longo
do tempo. Registros: Fotos de
família
A convivência em família.
(EF02H103) Selecionar
situações cotidianas que emetam
Os costumes familiares.
à percepção de mudança
pertencimento e memória.
Divisão das tarefas domésticas.
Leitura de imagens:
(EF02H106) Identificar e
monumentos que retratam
organizar temporalmente, fatos
configurações familiares da
da vida cotidiana, usando noções
antiguidade egípcia e romana. relacionadas ao tempo e depois.
Diversidade étnica na origem
das famílias

Elaborar questionamentos, hipóteses,
argumentos e proposições em relaçao a
documentos, interpretações e contextos
históricos específicos, recorrendo a
diferentes linguagens exercitando a empatia
o diálogo, a resolução e conflitos,
cooperação e o respeito.

Os Costumes mudam com o
passar do tempo. Diversidade
cultural: bonecas de cerâmica
do povo indígena
autodenominado Iny.
A vizinhança.

(EF02H107) Identificar utilizar
diferentes macradores do tempo
presentes na comunidade como
relógio e calendário.
(EF02H108) Compilar história
da família e de conhecidos
registrados em diferentes fontes.

Diferentes tipos de moradia.

Identificar interpretaçoes que expressem
visões de diferentes sujeitos culturais e
povos com relação a um mesmo contexto
histórico e posicionar-se eridicamente com
base em princípios éticos, democráticos,
enclusivos, sustentáveis e solidários.

(EF02H110) identificar
diferentes formas de trabalho
• Conceito de endereço e como
utilizá-lo. Registros: Envelopes existentes na comunidade em
que vive, suas especificidades e
de correspondências.
importância.
Cada vizinho é de um jeito.
(EF02H111) Identificar impactos
no meio ambiente causados pelas
Serviços públicos: ontem, hoje diferentes formas de trabalho
e organização popular. Leitura existentes na comunidade em
de imagens: pintura de época e que vive.
fotografia com temporânea de
Vila Rica e Ouro Preto (MG).
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Mudanças e permanências na
paisagem dos bairros.
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Descrever, comparar e analisar processos
históricos e mecanismos de ruptura e
tranformação social política, ecinômica e
cultural.

Preservação de elementos do
passado
O conceito do patrimônio
histórico. Diversidade cultural:
o Bairro das Graças e o Jardim
do Brasil, Recife (PE)
A escola como direito de todos.
As primeiras escolas.

Analisar e compreender o movimento de
Escola / Família populações e mercadorias no tempo e no
espaço e seus significados históricos,
levando em conta o respeito e a
solidariedade com as diferentes populações.

Os funcionários da escola.
A participação da família na
escola. Registros: objetos
escolares.
Os colegas da turma
(diversidade): direito e
deveres na escola. Leitura de
imagem: monumento da
Roma Antiga que representa
mestres e discípulos.

Compreender e problematizar os conceitos
e procedimentos próprios à produção de
Vida indígena conhecimento historiográfico.

Escolas brasileiras atuais e do
passado.
As escolas indígenas.
As escolas quilombolas.
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Registros: Agendas escolares.
Diversidade cultural: costumes
escolares na comunidade
ribeirinha cabeceira do amorim
(PA)
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3º ANO
UNIDADE TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS

HABILIDADES

Identificar os patrimônios históricos
e culturais de sua cidade e discutir
as razões culturais, sociais e
políticas.

O espaço de todos nós
•

O espaço publico

•

Uma questão de
espaço

•

O lazer de todos

•

Espaço e memória

Mapear os espaços públicos no
lugar em que vive (ruas, praças,
hospitais, prédios da prefeituras e da
Câmara de vereadores
Identificar as diferenças entre os
espaços públicos e os espaços
domésticos, compreendendo a
importância desta distinção.
Identificar diferenças entre formas
de trabalho realizadas na cidade e no
campo, considerando também o uso
da tecnologia nesses diferentes
contextos.

Os patrimônios históricos e
culturais da cidade em que
se v ive.
EF03HI04
A produção dos marcos da
memória: os lugares de
memória (ruas, praças,
escolas monumentos, etc).
A cidade e seus espaços:
espaços públicos e espaços
domésticos.

EF03HI09
EF03HI10
EF03HI11
EF03HI12

A cidade e suas atividades:
trabalho, cultura e lazer.

EF03HI12: Comparar as relações de
trabalhos

•

Os primeiros
grupos

•

Das vilas às
cidades

•

A ocupação do
espaço por meio
do comercio

•

A preservação das
primeiras
formações
humanas

A vida no campo e as
migrações
•

As grandes
plantações: a
cana-de-açucar.

Identificar os patrimônios históricos
e culturais de sua cidade e discutir
as razões culturais, sociais e
políticas para que assim sejam
considerados.
Identificar os registros de memória
na cidade (nomes de ruas,
monumentos, edifícios, etc)
discutindo os critérios que explicam
a escolha desses nomes.

Identificar os grupos populacionais
que formam a cidade e o município,
as relações estabelecidas entre beles e
os eventos que marcam a formação da
cidade como fenômenos migratórios
(vida rural/vida urbana).

O “Eu”, o “outro” e os
diferentes grupos sociais e
étnicos que compõem a
cidade: os desafios sociais,
culturais e ambientais da
cidade em que se vive
Os patrimônios históricos e
culturais da cidade em que
se vive.

EF03HI01
EF03HI04
EF03HI06

A produção dos marcos da
memória: os lugares de
memória (ruas, praças,
monumentos, museus, etc.)

O “Eu”, o “outro” e os
diferentes grupos sociais e
étnicos que compõem a
cidade: os desafios sociais,
culturais e ambientais da
cidade em que se vive.

EF 03 HI01

EF03HI0
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A formação das cidades

Identificar os grupos populacionais
que formam a cidade e o município,
as relações estabelecidas entre eles e
os eventos que marcam a formação
da cidade, como fenômenos
migratórios, desmatamento,
estabelecimento de grandes
empresas, etc.
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•

A cafeicultura e a
formação da
população.

Identificar e comparar pontos de
vista em relação a eventos
significativos do local em que vive,
aspectos relacionados a condições
sociais e a presença de diferentes
grupos sociais e culturais com
especial destaque para as culturas
africanas, indígenas e de migrantes.

•

Do campo para a
cidade: as fábricas
e os operários.

Identificar modos de vidas na cidade
e no campo no presente, comparandoos com os do passado.

•

Pecuária e
ocupação do
interior.

EF03HI08
A produção dos marcos da
memória: a cidade e o
campo, aproximações e
diferenças.

EF03Hi11

A cidade e suas atividades:
trabalho, cultura e lazer.

Identificar diferentes formas de
trabalho realizadas na cidade e no
campo considerando também o uso da
tecnologia nestes diferentes contextos.

Vida na cidade: a
urbanização
•

Diferentes
lugares: os
municípios.

•

Cidade, trabalho e
indústria.

•

O crescimento das
cidades.

•

O modo de vida
nas cidades.

Identificar os grupos populacionais
que formam a cidade e o município,
as relações estabelecidas entre eles e
os eventos que marcam a formação
da cidade, como fenômenos
migratórios (vida rural/vida urbana),
desmatamento, estabelecimento de
grandes empresas, etc.

Selecionar por meio da consulta de
fontes de diferentes naturezas e
registrar acontecimentos ocorridos
ao longo do tempo na cidade em
que vive.

O “Eu”, o “outro” e os
diferentes grupos sociais e
étnicos que compõem a
cidade: os desafios sociais,
culturais e ambientais da
cidade em que se vive.

EF03HI01

EF03HI02
A cidade e seus espaços:
espaços públicos e espaços
domésticos.

Identificar modos de vidas na
cidade e no campo no presente,
comparando-os com os do passado.

EF03HI08

EF03HI12
A cidade e suas atividades:
trabalho, cultura e lazer.

Comparar as relações de trabalhos e
lazer do presente com as de outros
tempos e espaços, analisando
mudanças e permanências.

4º ANO

SERES
HUMANOS

PELO
MUNDO

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTO

Compreender a
origem dos seres
humanos.

A ação das pessoas e
grupos sociais no tempo
e no espaço.

Analisar a
instrumentalização
da natureza.

Grandes transformações
da história da
humanidade
(sedentarização,
agricultura, escrita,
navegações, indústria,

HABILIDADES
(EFO4H101)Reconhecer a
história como resultado da
ação do ser humano, no tempo
e no espaço, com base na
identificação de mudanças
ocorridas ao longo do tempo.
.
(EFO4H104) Identificar as
relações entre os indivíduos e a
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A circulação de pessoas
e as transformações no
meio natural.
As rotas terrestres,
fluviais e marítimas e
seus impactos para a
formação de cidades e
as transformações do
meio natural.
O surgimento da
espécie humana na
África e sua expansão
pelo mundo.

A ação das pessoas e
grupos sociais no tempo
e no espaço.

Grandes transformações
da história da
humanidade
(sedentarização,
agricultura, escrita,
navegações, indústria,
entre outras).

ESCRAVIDÃO
E
RESISTÊNCIA

Compreender a vida na
senzala “escravos”.

Analisar o Combate e
resistência à escravidão.

A circulação de pessoas
e as transformações no
meio natural.

A invenção do comércio
e a circulação de
produto.

As rotas terrestres,
fluviais e marítimas e
seus impactos para a
formação de cidades e as
transformações do meio
natural.

Os processos
migratórios para a
formação do Brasil: os
grupos indígenas, a
presença portuguesa e a

natureza e discutir o
significado do nomadismo e da
fixação das primeiras
comunidades humanas.
(EFO4H107) Identificar e
descrever a importância dos
caminhos terrestres, fluviais e
marítimos para a dinâmica da
vida comercial.
(EFO4H109) Identificar as
motivações dos processos
migratórios em diferentes
tempos e espaços e avaliar o
papel desempenhado pela
migração nas regiões de
destino.

(EFO4H101) Reconhecer a
história como resultado da ação
do ser humano, no tempo e no
espaço, com base na
identificação de mudanças
ocorridas ao longo do tempo.

(EFO4H102) Identificar
mudanças ocorridas ao longo
do tempo, com base nos
grandes marcos da história da
humanidade, tais como o
desenvolvimento da agricultura
e do pastoreio e a criação da
indústria, colocando em questão
perspectivas evolucionistas.

(EFO4H105) Relacionar os
processos de ocupação do
campo a intervenções na
natureza, avaliando os
resultados dessas intervenções.

(EFO4H106) Identificar as
transformações ocorridas nos
processos de deslocamento das
pessoas e mercadorias,
analisando as formas de
adaptação ou marginalização.

(EFO4H107) Identificar e
descrever a importância dos
caminhos terrestres, fluviais e
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diáspora forçada dos
africanos.

marítimos para a dinâmica da
vida comercial.

(EFO4H110)Analisar diferentes
fluxos populacionais e suas
contribuições para a formação
da sociedade brasileira.

(EFO4H111) Identificar, em
seus lugares de vivência e em
suas histórias familiares,
elementos de distintas culturas
(europeias, latino-americanas,
afro-brasileiras, indígenas,
ciganas, mestiças etc.),
valorizando o que é próprio em
cada uma delas e sua
contribuição para a formação da
cultura local e brasileira.

A ação das pessoas e
grupos sociais no tempo e
no espaço: grandes
transformações da
história da humanidade
(sedentarização,
agricultura, escrita,
navegações, indústria,
entre outras).

Compreender os caminhos
do gado na colônia.
A FORMAÇÃO E A
DIVISÃO DO TERRITÓRIO

Analisar os bandeirantes e a
resistência dos indígenas .

O passado e o presente: a
noção de permanência e
as lentas transformações
sociais e culturais.
A circulação de pessoas e
as transformações no
meio natural.
A invenção do comércio
e a circulação de
produtos.
As rotas terrestres,
fluviais e marítimas e
seus impactos para a
formação de cidades e as
transformações do meio
natural.
O surgimento da espécie

(EFO4H101) Reconhecer a
história como resultado da
ação do ser humano, no tempo
e no espaço, com base na
identificação de mudanças
ocorridas ao longo do tempo.

(EFO4H105) Relacionar os
processos de ocupação do
campo a intervenções na
natureza, avaliando os
resultados dessas intervenções.

(EFO4H106) Identificar as
transformações ocorridas nos
processos de deslocamento das
pessoas e mercadorias,
analisando as formas de
adaptação ou marginalização.

(EFO4H107) Identificar e
descrever a importância dos
caminhos terrestres, fluviais e
marítimos para a dinâmica da
vida comercial.

(EFO4H110) Analisar
diferentes fluxos populacionais
e suas contribuições para a
formação da sociedade
brasileira.
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humana na África e sua
expansão pelo mundo.
A circulação de pessoas
e as transformações no
meio natural.

A invenção do comércio
e a circulação de
produtos;.

As rotas terrestres,
fluviais e marítimas e
seus impactos para a
formação de cidades e as
transformações do meio
natural.

Os processos
migratórios para a
formação do Brasil: os
grupos indígenas, a
presença portuguesa e a
diáspora forçada dos
africanos.

Compreender a
cultura do café, vale
do Paraíba e o
trabalho nas fazendas
de café .
Compreender as Leis
abolicionistas
CAFÉ, ESCRAVIDÃO E
IMIGRAÇÃO

A ação das pessoas e
grupos sociais no tempo e
no espaço: grandes
transformações da
história da humanidade
(sedentarização,
agricultura, escrita,
navegações, indústria,
entre outras).
O passado e o presente: a
noção de permanência e
as lentas transformações
sociais e culturais.

A circulação de pessoas e
as transformações no
meio natural.

A invenção do comércio

(EFO4H102) Identificar
mudanças ocorridas ao longo
do tempo, com base nos
grandes marcos da história da
humanidade, tais como o
desenvolvimento da agricultura
e do pastoreio e a criação da
indústria, colocando em
questão perspectivas
evolucionistas.

(EFO4H103)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.

(EFO4H105) Relacionar os
processos de ocupação do
campo a intervenções na
natureza, avaliando os
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Processos migratórios no
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e a circulação de
produtos.

As rotas terrestres,
fluviais e marítimas e
seus impactos para a
formação de cidades e as
transformações do meio
natural
O surgimento da espécie
humana na África e sua
expansão pelo mundo

resultados dessas intervenções.

(EFO4H106) Identificar as
transformações ocorridas nos
processos de deslocamento das
pessoas e mercadorias,
analisando as formas de
adaptação ou marginalização.

(EFO4H107) Identificar e
descrever a importância dos
caminhos terrestres, fluviais e
marítimos para a dinâmica da
vida comercial.
(EFO4H108) Identificar as
transformações ocorridas nos
meios de comunicação (cultura
oral, imprensa, rádio, televisão,
cinema e internet) e discutir seus
significados para os diferentes
estratos sociais.

(EFO4H109) Identificar as
motivações dos processos
migratórios em diferentes
tempos e espaços e avaliar o
papel clsempenhado pela
migração nas regiões de
destino.
(EFO4H111) Identificar, em seus
lugares de vivência e em suas
histórias familiares, elementos de
distintas culturas (europeias,
latino-americanas, afrobrasileiras, indígenas, ciganas,
mestiças etc.), valorizando o que
é próprio em cada uma delas e
sua contribuição para a formação
da cultura local e brasileira.
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(EFO4H112)Analisar, na
sociedade em que vive, a
existência ou não de mudanças
associadas à migração (interna
e internacional).
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5º ANO
UNIDADE TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS

HABILIDADES
(EFO5H101) Identificar os processos de
formação das culturas e dos povos,
relacionando-os com o espaço geográfico
ocupado.

O que forma um povo da
sedentarização aos
primeiros povos.
Identificar diferentes
formações de povos.
Ocupação dos
continentes

Compreender e analisar
as culturas.

O papel das religiões e da
cultura para a formação dos
povos antigos.
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.
Os patrimônios materiais e
imateriais da humanidade.

(EFO5H103) Analisar o papel das
culturas e das religiões na composição
identitária dos povos antigos.
(EFO5H106) Comparar o uso de
diferentes linguagens no processo de
comunicação e avaliar os significados
sociais, políticos e culturais atribuídos a
elas.
(EFO5H109) Comparar pontos de vista
sobre temas que impactam a vida
cotidiana no tempo presente, por meio do
acesso a diferentes fontes, incluindo
orais.
(EFO5H110) Inventariar os patrimônios
materiais e imateriais da humanidade e
analisar mudanças e permanências desses
patrimônios ao longo do tempo.
(EFO5H101) Identificar os processos de
formação das culturas e dos povos,
relacionando-os com o espaço geográfico
ocupado.
(EFO5H102) Identificar os mecanismos
de organização do poder político com
vistas à compreensão da ideia de Estado.

Compreender a
organização social e
política.
Reconhecer o papel das
regiões e da cultura.

O que forma um povo da
sedentarização aos primeiros
povos Africanos.
As tradições orais e a
valorização da memória.
Os patrimônios materiais e
imateriais da humanidade.

(EFO5H106) Comparar o uso de
diferentes linguagens no processo de
comunicação e avaliar os significados
sociais, políticos e culturais atribuídos a
elas.
(EFO5H107) 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.
(EFO5H108) Identificar formas de
marcação da passagem do tempo em
distintas sociedades, incluindo as
populações indígenas.
(EFO5H110) Inventariar os patrimônios
materiais e imateriais da humanidade e
analisar mudanças e permanências desses
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Ocupação da
África

(EFO5H103) Analisar o papel das
culturas e das religiões na composição
identitária dos povos antigos.
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patrimônios ao longo do tempo.
(EFO5H101) Identificar os processos
de formação das culturas e dos povos,
relacionando-os com o espaço
geográfico ocupado.
(EFO5H102) Identificar os
mecanismos de organização do poder
político com vistas à compreensão da
ideia de Estado.

O papel das religiões e da
cultura para a formação dos
povos antigos.
Verificar a diversidade
dos povos da Índia.
Índia Antiga
Reconhecer e valorizar
as tradições.

Cidadania, diversidade
cultural e respeito às
diferenças sociais, culturais
e históricas.
As tradições orais e a
valorização da memória.
Os patrimônios materiais e
imateriais da humanidade.

(EFO5H103) Analisar o papel das
culturas e das religiões na composição
identitária dos povos antigos.
(EFO5H105) Associar o conceito de
cidadania à conquista de direitos dos
povos e das sociedades,
compreendendo-o como conquista
histórica.
(EFO5H106) Comparar o uso de
diferentes linguagens no processo de
comunicação e avaliar os significados
sociais, políticos e culturais atribuídos
a elas.
(EFO5H107) 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 sociedadena
nomeação desses marcos de memória.

As formas de organização
social e política: a noção de
Estado.
Analisar diferentes
povos.
Povos da
América e
comunidades
indígenas

Reconhecer diversas
culturas.
Compreender relações
políticas, culturais,
econômicas e sociais.

O papel das religiões e da
cultura para a formação dos
povos antigos.
Cidadania, diversidade
cultural e respeito às
diferenças sociais, culturais e
históricas.
As tradições orais e a
valorização da memória.
Os patrimônios materiais e
imateriais da humanidade.
Diferenças étnico-culturais e
desigualdades sociais

(EFO5H102) Identificar os mecanismos
de organização do poder político com
vistas à compreensão da ideia de
Estado.
(EFO5H103) Analisar o papel das
culturas e das religiões na composição
identitária dos povos antigos.
(EFO5H104) Associar a noção de
cidadania com os princípios de respeito
à diversidade e à pluralidade.
(EFO5H106) Comparar o uso de
diferentes linguagens no processo de
comunicação e avaliar os significados
sociais, políticos e culturais atribuídos a
elas.
(EFO5H107) Identificar os processos
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O que forma um povo da
sedentarização aos primeiros
povos.

(EFO5H110) Inventariar os
patrimônios materiais e imateriais da
humanidade e analisar mudanças e
permanências desses patrimônios ao
longo do tempo.
(EFO5H101) Identificar os processos
de formação das culturas e dos povos,
relacionando-os com o espaço
geográfico ocupado.
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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.
(EFO5H108) Identificar formas de
marcação da passagem do tempo em
distintas sociedades, incluindo as
populações indígenas.
(EFO5H110) Inventariar os
patrimônios materiais e imateriais da
humanidade e analisar mudanças e
permanências desses patrimônios ao
longo do tempo.

Alimentação
dos seres
humanos

Valorizar hábitos de
higiene, para garantir
saúde e bem estar.

Nutrição do organismo.

Compreender diferentes
formas de viver com
saúde.

O que forma um povo: da
sedentarização aos
primeiros povos.

Hábitos alimentares.

(EFO5H101) Identificar os processos de
formação das culturas e dos povos,
relacionando-os com o espaço geográfico
ocupado.

Dinâmica populacional.
Território, redes e
urbanização.
Trabalho e inovação
tecnológica.
Reconhecer a nação
brasileira.
O Brasil hoje
em dia

Analisar a urbanização
brasileira.
Verificar os avanços
tecnológicos na prática
social.

Representação das cidades e
do espaço urbano.
O papel das religiões e da
cultura para a formação dos
povos antigos.
Cidadania, diversidade
cultural e respeito às
diferenças sociais, culturais e
históricas.
As tradições orais e a
valorização da memória.

(EFO5H103) Analisar o papel das
culturas e das religiões na composição
identitária dos povos antigos.
(EFO5H105) Associar o conceito de
cidadania à conquista de direitos dos
povos e das sociedades, compreendendoo como conquista histórica.
(EFO5H109) Comparar pontos de vista
sobre temas que impactam a vida
cotidiana no tempo presente, por meio do
acesso a diferentes fontes, incluindo
orais.

O surgimento da escrita e a
noção de fonte para a
transmissão de saberes,
culturas e histórias.

Divisões regionais

Caracterizar o
surgimento das
comunicações.
Analisar as tradições.

Território, redes e
urbanização.
.
Trabalho e inovação
tecnológica.
As tradições orais e a
valorização da memória.

(EFO5H106)Comparar o uso de
diferentes linguagens no processo de
comunicação e avaliar os significados
sociais, políticos e culturais
atribuídos a elas.
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Informar a dinâmica
populacional.
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GEOGRAFIA

Desde as primeiras etapas da escolaridade, o ensino de Geografia é de suma
importância, pode e deve ter como objetivo mostrar o aluno que cidadania é também o
sentimento de pertencer a uma realidade na qual as relações entre a sociedade e a
natureza formam um todo integrado, e que ele faz parte, portanto precisa conhecer e
sentir-se como membro participante, efetivamente ligado, responsável e comprometido
historicamente.
Todo ser humano está inserido no mundo, num espaço, assim sendo surgiu à
importância do estudo da Geografia. O mundo em que vivemos não é estático, ele passa
por constantes transformações, tanto transformações naturais desde antes do surgimento
humano, e foram sendo intensificadas depois pelas ações humanas.
Para compreender esse mundo em constantes transformações, pela ação humana e
da natureza, em diferentes tempos e espaços, é fundamental que os alunos se
reconheçam como parte integrante dele. Identificando a própria ação, bem como a de
seus pares e também pessoas não tão próximas sejam no tempo, ou no espaço.
O ensino de Geografia nos anos iniciais é de suma importância, pois oportuniza os
alunos a compreenderem o mundo em que vivem, desde o contexto local mais restrito
até o contexto mais amplo, levando-os a sentir-se parte atuante das transformações e de
suas consequências, fazendo-os agir de forma ética e respeitosa em relação a si, ao outro
e ao planeta.
Ao perceberem como sujeitos da história, nela intervindo e influenciando, os
alunos passam a valorizar seu protagonismo, participação e ação no mundo, e a não
mais aceitar os fatos como se assim o destino os quisesse.
Assim o estudo de Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental, soma-se
aos desafios de ensinar os alunos a ler, escrever e calcular. Além disso, por meio da

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, fundamental nessa fase de
escolarização.
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Segundo a BNCC: “A compreensão do mundo deve desenvolver nos alunos as
noções de tempo e espaço, levando-os a perceber que os seres humanos se apropriam
dos espaços em diferentes circunstâncias históricas”.
O tempo e o espaço podem ser, portanto, múltiplos. Assim como são os
indivíduos, o que nos leva a outro objetivo central dos estudos da Geografia
conscientizar os alunos da necessidade de uma atuação respeitosa aos indivíduos, sua
história e cultura, colocando em pratica o respeito a pluralidade.
Um dos objetivos da Geografia é levar a interpretar fenômenos, processos e
elementos do seu cotidiano e realidade, em constante transformação, sob a perspectiva
espacial, ou seja, pelo raciocínio geográfico. Para tal devem ser utilizadas diferentes
linguagens, que visam ampliar as leituras e as análises dos alunos em relação aos
elementos que compõem o espaço, em escala local ou global. Entre essas linguagens
podemos citar a escrita, a fotografia, grafia, a musical e a cartografia.

De acordo a BNCC,
[...]é preciso superar a aprendizagem com apenas
na descrição de informações e fatos do dia a dia,
cujo significado restringe-se apenas ao contexto
imediato da vida dos sujeitos. A ultrapassagem
dessa condição meramente descritiva exige o
domínio de conceitos e generalizações. Estes
permitem novas formas de ver o mundo e de
compreender, de maneira ampla e crítica, as
múltiplas relações que conformam a realidade,
de acordo com o aprendizado do conhecimento
da ciência geográfica.[...]

A BNCC visa garantir um conjunto de aprendizagem essencial a todos os alunos da
Educação Básica do Brasil, indicando os conhecimentos e as competências que se

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN), a BNCC visa
sobretudo a uma formação integral e voltada para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
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espera que os estudantes desenvolvam nas diferentes áreas do conhecimento. Orientada

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
277 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Ao propiciar aos alunos o desenvolvimento do raciocínio geográfico, por meio da
relação entre sociedade e natureza e suas constantes transformações em tempos e
espaços distintos, a Geografia pode de fato contribuir com a formação de cidadãos
conscientes da diversidade e das diferenças existentes no mundo, aptos e ansiosos por
solucionar os problemas do cotidiano.
1º ANO
UNIDADE TEMÁTICA

MORADIAS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Construir argumentos com
base em informações
geográficas, debater e
defender ideias e pontos de
vista que respeitem e
convivência no meio social
e cultural.

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS

HABILIDADES

Corpo humano.
Respeito à diversidade.
Pontos de referência.

As fases da vida e a ideia
de temporalidade (passado,
presente, futuro).

(EFO1GE09)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.

Resgatar culturas locais.

A vida em família e os
diferentes vínculos e
configurações.
A escola, sua
representação espacial e
sua história individual.
O modo de vida das
crianças em diferentes
lugares.
Situações de convívio em
diferentes lugares.

PARA ALÉM DA
MORADIA

Reconhecer conhecimentos
geográficos para entender
diversas formas de
moradias.
Pontos de referência

Exercitar o interesse do
aluno na integração com o
meio ao qual está inserido
(social, cultural,

(EFO1GE02) Identificar
semelhanças e diferenças entre
jogos e brincadeiras de
diferentes épocas e lugares.
(EFO1GE03) Identificar e
relatar semelhanças e
diferenças de usos do espaço
público (praças, parques) para
o lazer e diferentes
manifestações.

(EFO1GE091) 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.
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A
CONSTRUÇÃO
DAS
MORADIAS

Valorizar e reconhecer com
discursos diversos
ambientes, bem como
analisar recursos ou
atividades realizadas no
processo de construções.
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econômico), bem como
utilizar a investigação pela
conexão de diferentes
temas relacionados a
moradia.

OS LUGARES QUE
FREQUENTO

Reconhecer a importância
dos diversos lugares e
objetos para a compreensão
das formas como os seres
humanos fazem uso dos
recursos da natureza ao
longo da história.

Desenvolver autonomia e
senso crítico, bem como
estabeler relações sociais e
espaciais.

Estabelecer o pensamento
espacial no ambiente
escolar fazendo uso de
linguagem iconógraficas.

Utilizar práticas de
investigação do mundo
social.

Diferentes tipos de
trabalho existentes no seu
dia a dia
Os vínculos pessoais: as
diferentes formas de
organização familiar e as
relações de amizade.
A escola e a diversidade
do grupo social envolvido.

(EFO1GE02) Identificar
semelhanças e diferenças entre
jogos e brincadeiras de
diferentes épocas e lugares.
(EFO1GE07) Descrever
atividades de trabalho
relacionadas com o dia a dia
da sua comunidade.

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
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A ESCOLA

O modo de vida das
crianças em diferentes
lugares.
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2º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA
Minha
identidade.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

Jeito de ser.
Reconhecimento da
diversidade.

As brincadeiras.
Os lugares de
brincar.

Utilizar os conhecimentos geográficos para
entender a interação sociedade/natureza.

As famílias.

Exercitar o interesse e o espírito de investigação
e de resolução de problemas.

As diferentes
moradias.
Transformação
e permanência.

HABILIDADES

Identidade.

Os outros e eu.

As moradias.

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTO

Convívio em grupo.

(EF02GE08) Identifiar e elaborar
diferentes formas de representação
(desenhos, mapas mentais,
maquetes) para representar
componentes da paisagem dos
lugares de vivência.

(EF02GE10) Aplicar princípios de
localização e posição de objetos
(referenciais espaciais, como frente
Respeito.
e trás, esquerda e direita, em cima e
embaixo, dentro e fora), por meio
O direito de brincar.
de representações espaciais da sala
de aula e da escola.
Defender maneiras de
brincar.
Grupos Sociais.

Regras na
brincadeira.
A família como
grupo social
primário.
Diferentes tipos de
família.
Estabelecer conexões entre diferentes temas do
conhecimento geográfico e entre distintas áreas do O direito à família.
currículo escolar, reconhecendo a importância dos
Conecyando os
objetos técnicos para a compreensão das formas
Famílias indígenas.
lugares.
como os seres humanos fazem uso do recurso da
natureza ao longo da história.
A importância da
moradia.
A escola.

Moradia e dignidade.

(EF02GE02) Comparar costumes e
tradições de diferentes populações
inseridas no bairro ou comunidade
em que vive, reconhecendo a
importância do respeito às
diferenças.
(EF02GE04) Reconhecer
semelhanças e diferenças nos
hábitos, nas relações com a
natureza e no modo de viver de
pessoas em diferentes lugares.

O direito à moradia.
Características das
moradias.
Moradias e as
condições
econômicas
(EF02GE05) Analisar mudanças e
permanências, comparando
imagens de um mesmo lugar em
diferentes tempos.
(EF02GE01) Descrever a história
das migrações no bairro ou
comunidade em que vive.

O direito a educação.
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O campo e a
cidade.

A transformação das
Desenvolver autonomia e senso crítico para
paisagens.
compreensão e aplicação do raciocínio geográfico
na análise da ocupação humana e produção do
Problemas
espaço, envolvendo os princípios de analogia,
ambientais.
conexão, diferennciação, distribuição, extensão,
localização e ordem.
Atividade do dia a
dia.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
280 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Diferentes tipos de
escola.
Meios de transporte
(terrestre, aquático e
aéreos).

Meios de
comunicação.
Cuidados no uso da
internet.
Desenvolver e utilizar processos, práticos e
procedimentos de investigação para compreender
o mundo natural, social, econômico, plítico e o
Para além
meio técnico-científico e informacional, avaliar
da moradia.
ações e propor perguntas e soluções para questões
que requerem conhecimentoss específicos da
geografia.

As atividades no
campo.
As atividades na
cidade.
Extrativismo.
Agricultura.

(EF02GE09) Identificar objetos e
lugares de vivência (escola e
moradia) em imagens aéreas e
mapas (visão vertical) e fotografias
(visão oblíqua).
(EF02GE11) 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.

Pecuária.
(EF02GE06) Relacionar o dia e a
noite a diferentes tipos de
atividades sociais (horário escolar,
comercial, sono, etc).
Construir argumentos com base em informações
geográficas, debater e defender ideias e pontos de
vista que respeitem o promovam a consciência
socioambental e respeito à biodiversidade e ao
outro, sem preconceito de origem, etnia, gênero,
idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa
ou de qualquer outro tipo.

(EF02GE03) 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 meio
ambiente e os cuidados em seu uso.
(EF02GE07) Descrever as
atividades extrativas (minerais,
agropecuárias e industriais) de
diferentes lugares.
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Agir pessoal e coletivamente com respeito,
autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, propondo ações sobre
as questões socioambientais com base em
princípios éticos democráticos, sustentáveis e
solidários.
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NOMES
3º ANO
UNIDADE TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTOS

HABILIDADES
(EFO3GE01) Identificar e
comparar aspectos culturais dos
grupos sociais de seus lugares de
vivência, seja na cidade, seja no
campo.
(EFO3GE04) 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.

Observação do céu.

RECONHECENDO AS
PAISAGENS

Avaliar ações e propor
perguntas e soluções
para os problemas
espaciais e sociais.
Construir debater que
respeitem e promovam a
aproximação entre a
zona rural e urbana.

A cidade e o campo:
aproximações e diferenças.
Paisagens naturais e
antrópicas em transformação
Representações
cartográficas.
A cidade e o campo:
aproximações e
diferenças.
Matéria-prima e indústria.
Representações cartográficas.

MUNICÍPIO:
CAMPO E
CIDADE

A cidade e o campo:
aproximações e diferenças
A cidade e o campo:
aproximações e diferenças.
Paisagens naturais e
antrópicas em transformação.
Representações cartográficas
Impactos das atividades
humanas

(EFO3GE06) Identificar e
interpretar imagens
bidimensionais e tridimensionais
em diferentes tipos de
representação cartográfica.
(EFO3GE01) Identificar e
comparar aspectos culturais dos
grupos sociais de seus lugares de
vivência, seja na cidade, seja no
campo.
(EFO3GE05) Identificar
alimentos, minerais e outros
produtos cultivados e extraídos da
natureza, comparando as
atividades de trabalho em
diferentes lugares.
(EFO3GE07) Reconhecer e
elaborar legendas com símbolos
de diversos tipos de
representações em diferentes
escalas cartográficas.
(EFO3GE01) Identificar e
comparar aspectos culturais dos
grupos sociais de seus lugares de
vivência, seja na cidade, seja no
campo.
(EFO3GE03) Reconhecer os
diferentes modos de vida das
populações tradicionais em
distintos lugares.

(EFO3GE02) Identificar, em
seus lugares de vivência, marcas
de contribuição cultural e
econômica de grupos de
diferentes origens.
(EFO3GE03) Reconhecer os

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página280

(EFO3GE01) Identificar e
comparar aspectos culturais dos
grupos sociais de seus lugares
de vivência, seja na cidade, seja
no campo.
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diferentes modos de vida das
populações tradicionais em
distintos lugares.
(EFO3GE04) 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.
(EFO3GE01) Identificar e
comparar aspectos culturais dos
grupos sociais de seus lugares de
vivência, seja na cidade, seja no
campo.

Matéria-prima e indústria.
Representações
cartográficas.
Impactos das atividades
humanas.
ATIVIDADES
ECONÔMICAS E O
TRANSPORTE NA CIDADE

Construir pontos de vista
que identifiquem os
trabalhos em diferentes
lugares.

Agir com respeito,
autonomia,
responsabilidade e
flexibilidade quanto ao
trabalho social dos
diversos lugares.

A produção dos marcos da
memória: a cidade e o campo,
aproximações e diferenças.
A cidade e seus espaços:
espaços
públicos e espaços
domésticos.
A cidade e suas atividades:
trabalho, cultura e lazer.
Produção, circulação e
consumo.
Impactos das atividades
humanas.
O "Eu',' o "Outro" e os
diferentes grupos sociais e
étnicos que compõem a
cidade: os desafios sociais,
culturais e ambientais da
cidade em que se vive.
A produção dos marcos da
memória: os lugares de
memória (ruas, praças, escolas,
monumentos, museus etc.).

(EFO3GE05) Identificar
alimentos, minerais e outros
produtos cultivados e extraídos da
natureza, comparando as
atividades de trabalho em
diferentes lugares.
(EFO3GE06) Identificar e
interpretar imagens
bidimensionais e tridimensionais
em diferentes tipos de
representação cartográfica.
(EFO3GE07) Reconhecer e
elaborar legendas com símbolos
de diversos tipos de
representações em diferentes
escalas cartográficas.
(EFO3GE10) 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.
(EFO3GE08) 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, reuso e
reciclagem/ descarte de materiais
consumidos em casa, na escola
e/ou no entorno.
(EFO3GE09) 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.
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A cidade e o campo:
aproximações e diferenças.
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(EFO3GE11) Comparar impactos
das atividades econômicas
urbanas e rurais sobre o ambiente
físico natural, assim como os
riscos provenientes do uso de
ferramentas e máquinas.

(EFO3GE03) Reconhecer os
diferentes modos de vida das
populações tradicionais em
distintos lugares.
(EFO3GE02) Identificar, em
seus lugares de vivência,
marcas de contribuição cultural
e econômica de grupos de
diferentes origens.

A cidade e o campo:
aproximações e diferenças.

NA FLORESTA E NA
PRAIA

Analisar com discursos e
debates vivências em
diferentes espaços.

Compreender os
problemas ambientais.

O "Eu',' o "Outro" e os
diferentes grupos sociais e
étnicos que compõem a
cidade: os desafios sociais,
culturais e ambientais da
cidade em que se vive
A cidade e o campo:
aproximações e diferenças
Matéria-prima e indústria.
Representações
cartográficas.
A produção dos marcos da
memória: a cidade e o
campo, aproximações e
diferenças.
A produção dos marcos da
memória: a cidade e o
campo, aproximações e
diferenças.
A cidade e suas
atividades: trabalho,
cultura e lazer.
A cidade e o campo:
aproximação e diferenças.

(EFO3GE03) Reconhecer os
diferentes modos de vida das
populações tradicionais em
distintos lugares.
(EFO3GE05) Identificar
alimentos, minerais e outros
produtos cultivados e extraídos
da natureza, comparando as
atividades de trabalho em
diferentes lugares.
(EFO3GE07) Reconhecer e
elaborar legendas com símbolos
de diversos tipos de
representações em diferentes
escalas cartográficas.
(EFO3GE09) 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.
(EFO3GE10) 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.

(EFO3GE02) Identificar, em
seus lugares de vivência, marcas
de contribuição cultural e
econômica de grupos de
diferentes origens.
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(EFO3GE11) Comparar impactos
das atividades econômicas
urbanas e rurais sobre o ambiente
físico natural, assim como os
riscos provenientes do uso de
ferramentas e máquinas.
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(EFO3GE03) Reconhecer os
diferentes modos de vida das
populações tradicionais em
distintos lugares.

4º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETIVO(S) DE
CONHECIMENTOS
Relação campo e cidade.
Unidades político-administrativas
do Brasil.
Elementos constitutivos dos mapas.
A ação das pessoas e grupos sociais
no tempo e no espaço: grandes
transformações
da história da humanidade
(sedentarização, agricultura, escrita,
navegações, indústria, entre outras).
A invenção do comércio e a
circulação de produtos

A FORMAÇÃO E A
DIVISÃO DO
TERRITÓRIO

Analisar as
Representações, os
mapas e o território dos
municípios.

Os processos migratórios para a
formação do Brasil: os grupos
indígenas, a presença portuguesa e a
diáspora forçada dos africanos.

Analisar a orientação do
município e suas
influências das leis.

Instâncias do poder público e canais
de participação social.

Investigar a participação
política.

Sistema de orientação.
Elementos constitutivos dos mapas.

HABILIDADES

(EFO4GE04) Reconhecer
especificidades e analisar a
interdependência do campo e da
cidade, considerando fluxos
econômicos, de informações, de
ideias e de pessoas.

(EFO4GE05) Distinguir unidades
político-administrativas oficiais
nacionais (Distrito, Município,
Unidade da Federação e grande
região), suas fronteiras e sua
hierarquia, localizando seus
lugares de vivência.

(EFO4GE10) Comparar tipos
variados de mapas, identificando
suas características, elaboradores,
finalidades, diferenças e
semelhanças.
.
(EFO4H110) Analisar diferentes
fluxos populacionais e suas
contribuições para a formação da
sociedade brasileira.

(EFO4GE09) Utilizar as direções
cardeais na localização de
componentes físicos e humanos
nas paisagens rurais e urbanas.

(EFO4GE10) Comparar tipos variados
de mapas, identificando suas
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(EFO4GE03) 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.
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características, elaboradores,
finalidades, diferenças e semelhanças.

Agricultura e pecuária.
Extrativismo.

AGRICULTURA,
PECUÁRIA
EEXTRATIVISMO

Analisar as ações do ser
humano em prol do
ambiente.
Compreender o Cuidado
do solo.

Ambiente e atividade agrícola.
Uso do solo agrícola.
Degradação do solo.
Cuidados com o solo agrícola.

(EFO4GE11) Identificar as
características das paisagens
naturais e antrópicas (relevo,
cobertura vegetal, rios etc.) no
ambiente em que vive, bem como
a ação humana na preservação ou
degradação dessas áreas.

Ações do ser humano em prol do
ambiente.

Elementos constitutivos dos mapas.

(EFO4GE08) Descrever e
discutir o processo de produção
(transformação de matériasprimas), circulação e consumo de
diferentes produtos.

A ação das pessoas e grupos sociais
no tempo e no espaço: grandes
transformações da história da
humanidade (sedentarização,
agricultura, escrita, navegações,
indústria, entre outras).

(EFO4GE10) Comparar tipos
variados de mapas, identificando
suas características,
elaboradores, finalidades,
diferenças e semelhanças.

Produção, circulação e consume.

Investigar os Impactos
da indústria no ambiente.

VIDA URBANA E
TRABALHO

Analisar e debater as
representações e
interpretações do
crescimento das cidades.
Compreender uma vida
nada fácil.

O passado e o presente: a noção de
permanência e as lentas
transformações sociais e culturais.
A invenção do comércio e a
circulação de produtos
As rotas terrestres, fluviais e
marítimas e seus impactos para a
formação de cidades e as
transformações do meio natural.
O mundo da tecnologia: a

(EFO4H101) Reconhecer a
história como resultado da ação
do ser humano, no tempo e no
espaço, com base na
identificação de mudanças
ocorridas ao longo do tempo.

(EFO4H103) Identificar as
transformações ocorridas na
cidade ao longo do tempo e
discutir suas interferências nos
modos de vida de seus
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Trabalho.
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integração de pessoas e as
exclusões sociais e culturais.

habitantes, tomando como ponto
de partida o presente.

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.

(EFO4H106) Identificar as
transformações ocorridas nos
processos de deslocamento das
e internacional

Elementos naturais e ambiente
no Brasil.
Estabelecer relações
entre o clima e relevo.

VIDA URBANA E
TRABALHO

Avaliar e debater sobre
as evoluções de
diferentes paisagens.

Relevo.

✓ E(EFO4GE11) Identificar as

Rios brasileiros.

características das paisagens naturais

Clima.

e antrópicas (relevo, cobertura
vegetal, rios etc.) no ambiente em

Ambiente e seres vivos.

que vive, bem como a ação humana

O ser humano e o ambiente.

na preservação ou degradação dessas

Ameaças aos ambientes
brasileiros.

áreas.

Degradação e preservação dos
ambientes.

5º ANO

O sujeito e seu
lugar no
mundo

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
Utilizar os conhecimentos geográficos
para entender a interação sociedade/
natureza e exercitar o interesse e o
espírito de investigação e de resolução
de problemas.

Estabelecer conexões entre diferentes
temas do conhecimento geográfico,
reconhecendo a importância dos objetos
técnicos para a compreensão das formas
como os seres humanos fazem uso dos
recursos da natureza ao longo da
história.

Conexões e
escalas

Desenvolver autonomia e senso crítico
para compreensão e aplicação do
raciocínio geográfico na análise da
ocupação humana e produção do
espaço, envolvendo os princípios de

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTO

Dinâmica populacional.

Diferenças étnicoraciais e étnico-culturais
e desigualdades sociais.

Território, redes e
urbanização.

HABILIDADES
(EF05GE01) Descrever e analisar
dinâmicas populacionais na Unidade da
Federação em que vive, estabelecendo
relações entre migrações e condições de
infraestrutura.

(EF05GE02) Identificar diferenças étnicoraciais e étnico-culturais e desigualdades
sociais entre grupos em diferentes
territórios.

(EF05GE03) Identificar as formas e
funções das cidades e analisar as
mudanças sociais, econômicas e
ambientais provocadas pelo seu
crescimento.
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analogia, conexão, diferenciação,
distribuição, extensão, localização e
ordem.

(EF05GE04) Reconhecer as
características da cidade e analisar as
interações entre a cidade e o campo e
entre cidades na rede urbana.

Desenvolver o pensamento espacial,
fazendo uso das linguagens
cartográficas e iconográficas, de
diferentes gêneros textuais e das
geotecnologias para a resolução de
problemas que envolvam informações
geográficas.

Trabalho e inovação
tecnológica.

Construir argumentos com base em
informações geográficas, debater e
defender ideias e pontos de vista que
respeitem e promovam a consciência
socioambiental e o respeito à
biodiversidade e ao outro, sem
preconceitos de qualquer natureza.

Formas de
representação e
pensamento
espacial.

Agir pessoal e coletivamente com
respeito, autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação,
propondo ações sobre as questões
socioambientais, com base em
princípios éticos, democráticos,
sustentáveis e solidários.

(EF05GE07) Identificar os diferentes
tipos de energia utilizados na produção
industrial, agrícola e extrativa e no
cotidiano das populações.

(EF05GE08) Analisar transformações de
paisagens nas cidades, comparando
sequência de fotografias, fotografias
aéreas e imagens de satélite de épocas
diferentes.
Mapas e imagens de
satélite

Representação das
cidades e do espaço
urbano.

Qualidade ambiental.

Diferentes tipos de
poluição.
Natureza,
ambientes e

(EF05GE06) Identificar e comparar
transformações dos meios de transporte e
de comunicação.

(EF05GE09) Estabelecer conexões e
hierarquias entre diferentes cidades,
utilizando mapas temáticos e
representações gráficas.

(EF05GE10) 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) Identificar e descrever
problemas ambientais que ocorrem no
entorno da escola e da residência (lixões,
indústrias poluentes, destruição do
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Mundo do
trabalho

Desenvolver e utilizar processos,
práticas e procedimentos de
investigação para compreender o mundo
natural, social, econômico, político e o
meio técnico-científico e informacional,
avaliar ações e propor perguntas e
soluções (inclusive tecnológicas) para
questões que requerem conhecimentos
científicos da Geografia.

(EF05GE05) Identificar e comparar as
mudanças dos tipos de trabalho e
desenvolvimento tecnológico na
agropecuária, na indústria, no comércio e
nos serviços.
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qualidade de
vida

patrimônio histórico etc.), propondo
soluções (inclusive tecnológicas) para
esses problemas.

(EF05GE12) 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.

Página287

Gestão pública da
qualidade de vida.
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ENSINO
FUNDAMENTAL
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ANOS FINAIS
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INTRODUÇÃO

A organização curricular, a partir da lógica de uma Base Curricular Nacional,

é

importante destacar que seu objetivo não visa definir o currículo da escola, tem
como premissa subsidiar propostas pedagógicas da escola sob a condição destas serem
frutos de uma construção coletiva que considere a participação da comunidade
educacional e, nesse contexto, possa articular participação das famílias e da comunidade
no sentido de garantia dos direitos da criança.
Na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, o Organizador Curricular
tem

como

pressuposto

articular

os

princípios preconizados pelas Diretrizes

Curriculares Nacionais da Educação Infantil aos Campos de Experiências, ao processo
de desenvolvimento da aprendizagem e à formação integral da criança. Respeitando e
considerando a organização do trabalho pedagógico na realidade das escolas nos
diversos territórios do Estado da Bahia, planejamentos e propostas pedagógicas
desenvolvidas nas unidades escolares de educação infantil, oorganizador curricular
apresentado neste documento segue a periodização por faixa etária: zero a 1a6m/ 1a7m
a 3a11m/ 4a a 5a11m.
Contudo, essa divisão não representa uma estrutura fixa e estática do desenvolvimento
da criança; é uma divisão que se aproxima das atividades pedagógicas no contexto do
cotidiano escolar. O organizador curricular é um dispositivo de referência que permite
enxergar acriança enquanto sujeito histórico que, por meio dos campos de
experiências, cria e recria suas vivências, desenvolve suas competências e constrói
sentidos sobre o mundo à sua volta. Nesse sentido, o projeto pedagógico da escola deve
ser construído por meio de um processo democrático que privilegie a participação dos
professores, auxiliares, coordenadores, família e toda comunidade escolar, que cuida
dos meninos e meninas da Educação Infantil, educando-os.

trazem de suas realidades com os conteúdos/saberes que ele deseja desenvolver.
Importa compreender o organizador curricular como dispositivo de referência para
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Nesse processo, é fundamental criar vínculos entre o conhecimento que os alunos já
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construção de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da criança e para a
ampliação do campo das orientações metodológicas.

O Ensino Fundamental é a etapa mais longa da Educação Básica, atendendo
estudantes na faixa etária de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade e também, por
meio das modalidades de ensino, jovens com mais de 14 (quatorze) anos,
adultos e terceira idade. Envolve, portanto, crianças e adolescentes que, ao longo
desse período, passam por mudanças físicas, cognitivas, afetivas, sociais, emocionais. O
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990) considera
criança a pessoa até 12 (doze) anos de idade incompletos, e adolescente a pessoa entre
12 (doze) e 18 (dezoito) anos deidade (art. 2°).
Em seus artigos 3º e 4º, considera a criança e o adolescente como sujeitos de
direitos, que devem gozar de proteção integral e de todas as oportunidades e facilidades,
a fim de lhes facultar o desenvolvimento em todas as suas dimensões, física,
mental, moral, espiritual e social, com liberdade e dignidade, sendo dever da família, da
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar a efetivação dos
direitos referentes a todos os aspectos da sua vida.
Essas mudanças impõem desafios na elaboração de currículo para a etapa do Ensino
Fundamental, de modo a superar as lacunas que ocorrem entre as etapas da Educação
Básica, mas principalmente entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental e as duas
fases do Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Anos Finais, garantindo integraçãoe
continuidade dos processos de aprendizagens dos estudantes, respeitando suas
singularidades e as diferentes relações que são estabelecidas entre os conhecimentos.

A BNCC nos aponta a necessidade de articulação do currículo entre as etapas, da
elaboração de um currículo que permita progressão entre os anos de ensino, por meio do

com as 10 (dez) competências gerais proposta no documento.
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Sua estrutura está organizada em áreas de conhecimento e respectivos componentes
curriculares, conforme descrito aseguir:
I-

Área de Linguagens:

II-

ComponentesCurriculares: Língua Portuguesa; Educação Física; Língua
Estrangeira e Arte;

III-

Área de Matemática:

IV-

Componente curricular: Matemática;

V-

Área de Ciências daNatureza:

VI-

Componente curricular:

VII-

Ciências;

VIII- Área de Ciências Humanas: Componentes curriculares: História; Geografia;
IX. Área de Ensino Religioso
X. Componente curricular: Ensino Religioso.
A BNCC está sendo complementada por uma parte diversificada que constitui um todo
integrado por meio do DCRB, e sua articulação deverá possibilitar a sintonia dos
interesses mais amplos de formação básica do cidadão com a realidade local. As
necessidades dos estudantes, as características regionais da sociedade, da cultura e da
economia perpassam todo o currículo. O Ensino Fundamental está organizado em duas
fases: Anos Iniciais (1º ano ao 5ºano) e Anos Finais (6ºano ao 9ºano).
O Documento Curricular Referencial da Bahia para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental apresenta um texto introdutório por etapa, área e componente curricular e
um organizador curricular para cada componente curricular por ano letivo.
ÁREA DE LINGUAGENSTEXTO INTRODUTÓRIO

Língua Portuguesa, Arte e Educação Física (e Língua Inglesa, nos Anos Finais). O
objetivo

expresso

na

proposta de trabalho da área é possibilitar aos estudantes

participar de práticas de linguagem diversificadas, que lhes permitam ampliar suas
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A Área de Linguagens é composta pelos seguintes componentes curriculares:
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capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, dando
continuidade à Educação Infantil, de preferência, interdisciplinarmente.
Nos Anos Iniciais, os componentes curriculares tematizam diversas práticas,
considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis tradicionais

e

contemporâneas, embasadas pelo processo de letramento. Já no Ensino Fundamental
– Anos Iniciais, as aprendizagens, nos componentes curriculares dessa área, ampliam
as práticas de linguagem conquistadas no Ensino Fundamental, nos anos iniciais,
incluindo a aprendizagem de Língua Inglesa.
No Ensino Fundamental, a diversificação dos contextos permite o aprofundamento de
práticas de linguagem artísticas, corporais e linguísticas que se constituem e integram a
vida social. Os estudantes devem se apropriar das especificidades de cada linguagem,
sem perder a visão do todo no qual estão inseridas, compreendendo que elas são
dinâmicas e que todos participam dos seus naturais e constantes processos de
transformações. A dimensão analítica das linguagens não é apresentada como fim, mas
como meio para a compreensão dos modos de se expressar e de participar no mundo,
constituindo práticas mais sistematizadas de formulação de questionamentos, seleção,
organização, análise e apresentação de descobertas e conclusões.
Em consonância com a BNCC, em articulação com as competências gerais da Educação
Básica, a Área de Linguagens deve garantir aos alunos o desenvolvimento das seguintes
competências específicas:
• Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de
natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas designificação da
realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais.
• Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e
linguísticas) em diferentes campos da atividade humana, para continuar aprendendo,
ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e
escrita), corporal, visual, sonora e digital – para se expressar e partilhar informações,
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de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.
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experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que
levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.
• Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o
outro e promovam os direitos humanos, a consciência sócio ambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões
do mundo contemporâneo.
• Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar asdiversas
manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas
pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas
diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à
diversidade de saberes, identidades e culturas.
• Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares), para se comunicar por
produzir

meio

das

diferentes

linguagens

e

mídias,

conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e

coletivos.
LÍNGUA PORTGUESA

A língua é um fenômeno vivo, extremamente variável, assim como seus falantes. É por
meio do uso da língua materna que somos capazes de receber e de processar
informações quaisquer, inclusive as informações matemáticas, bem como esclarecer
dúvidas, comunicar nossos resultados e propor soluções. A língua materna é aquela
na qual são lidos os enunciados, são feitos os comentários, e a que permite interpretar o
que se ouve ou o que se lê nos diversos suportes. Nosso currículo reconhece que a
língua deve ser trabalhada e contemplada em sua diversidade cultural, uma vez que,
no Brasil, estimamos mais de 250 línguas faladas, atendendo à perspectiva intercultural.
Nesse contexto, a escola precisa apresentar propostas pedagógicas

inclusivas

e

nacionais, bem como a diversidade e os usos linguísticos.
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Assim,combateremos o preconceito linguístico, para entender a necessidade de seu
estudo, é preciso cuidar de analisá-la nas diversas situações (formais e informais) em
que seu uso se faz presente e necessário: comunicar; resolver problemas, aproximar
pessoas; amenizar conflitos, externar ideias, sentimentos e emoções; convencer, refletir,
deleitar-se, construir. Nada melhor que refletir sobre as diversas situações em que ela se
faz presente na vida cotidianados nossos estudantes baianos, objetivando garantir ao
componente curricular a perspectiva da aprendizagem significativa. Afinal, é dever da
escola valorizar as experiências do mundo letrado que os estudantes já trazem,
garantindo acesso a outros tantos textos da cultura escolar e acadêmica.
No cenário baiano, assim como em boa parte do país, vivemos ainda os reflexos da
precária escolarização da população, que não dispõe, em sua totalidade, do acesso aos
livros e bens culturais, fruto da chamada “cultura letrada”. Os índices de proficiência
em leitura e escrita, por mais que já tenham dado algum sinal de melhoria, ainda
avançam a passos muito lentos, dificultando o progresso do estado e do país. Há muito o
que fazer para transformar esse quadro e se os nossos estudantes não trazem esses bons
hábitos de casa, a escola acaba por assumir sozinha a responsabilidade por essa questão.
As metas da escola como instituição democrática de acesso ao conhecimento e
compensadora de disparidades sociais são desafiadoras e perpassam, prioritariamente,
por garantir o direito a um objeto de conhecimento construído historicamente pela
humanidade, a linguagem escrita, sem entendê-la ou limitá-la à aquisição de um mero
código. Antigamente, o que se entendia como sujeito alfabetizado estava reduzido
ao indivíduo que assinava o seu nome e escrevia simples textos. No entanto, esta visão
está muito distante das que vigoram atualmente, momento em que não mais se
considera o entendimento e a apropriação da escrita (alfabetização) dissociada de suas
práticas sociais (letramento). Desta forma, alfabetizar letrando ou um letrar
alfabetizando é o recomendável e esperado. Tal concepção vem reforçar a necessidade
de educar para o mundo, de ensinar ao estudante que a escrita e a leitura vão mais além
do que conhecer as 26 letras do alfabeto. Para isso, é necessário o trabalho com práticas

Além disso, é preciso considerar que há práticas escolares tão reais e tão sociais quanto
às externasà escola, portanto os alunos precisam aprender a lidar com os
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instrumentos de avaliações diversos (provas, seminários, projetos, pesquisas,
debates, relatórios, resumos, etc.).Como afirmam Teberosky e Tolchinsky (1992, p. 6),
“a linguagem escrita surge do uso da escrita em certas circunstâncias e não da escrita
em si”. Portanto, o estudante possui plenos direitos a oportunidades em que se
apresentem a leitura e a escrita em seus usos reais e contextualizados. Isso significa
dizer que o texto deve estar ajustado ao lugar onde circulará (escola, igreja, congresso
etc.), ao portador no qual será publicado (jornal, outdoor, revista acadêmica, blog, seção
de um site etc.), ao interlocutor pretendido (colegas de classe, frequentadores da igreja,
leitores do jornal, seguidores do blog etc.) e às finalidades colocadas (convencer,
entreter, divertir, informar etc.).

A linguagem do texto, a sua extensão, o seu formato, os recursos gráficos, o
gênero, tudo deverá estar adequado às características do contexto que foram definidas,
sob pena de não haver compreensão possível, de não se cumprir a finalidade colocada.
Da mesma forma, quando se toma um texto para ler, é preciso recuperar as
características do contexto no qual ele foi produzido para que uma compreensão mais
adequada e menos superficial aconteça. Nesse contexto, o compromisso é criar
condições para que o estudante compreenda a base alfabética do sistema de escrita
enquanto realiza atividades de letramento.
Daí a importância de considerar como unidade básica de ensino o texto: o estudante
poderá produzir – ou ler – listas, por exemplo – que é um gênero que circula em vários
espaços, e não apenas na escola-tanto com a finalidade de compreender o sistema
quanto de cumprir a finalidade da lista produzida, como: anotar o nome dos faltosos
quando a professora fizer a chamada; ler a lista para fazer a chamada; elaborar a lista
dos livros lidos para não retirar livros repetidos na biblioteca (a menos que se
deseje).Cabe aqui ressaltar a importância do trabalho multi, inter e transdisciplinar para
subsidiar o desenvolvimento das habilidades específicas de cada componente curricular,

precisam caminhar juntas no ensino da língua, principalmente nos anos iniciais.
Assim, o componente assume também um caráter transversal, uma vez que subsidia os
demais. No campo específico do currículo, provocamos, em cada componente
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curricular, não apenas em Língua Portuguesa, ideias para a criação de estratégias de
planejamento focadas na aprendizagem da leitura e da escrita. Para tal, parte-se do
pressuposto de que ensinar a ler e a escrever é compromisso de todas as áreas; para
tanto é necessária ao professor a utilização de gêneros textuais variados, promovendo,
constantemente, um ambiente fecundo de leitura e escrita.
Nesse sentido, é preciso propor a participação efetiva e significativados estudantes em
atividades de leitura que, em certa medida, promovam demandas de progressão,
fluência e compreensão de sentido, pois só assim ocorrerá a ampliação de repertório e
experiências leitoras. Isso será possível por meio de práticas pedagógicas que
contemplem o uso de gêneros textuais diversos e de distintas situações sociais de
interação verbal, dos mais simples aos mais complexos, ao longo da vida escolar o que,
provavelmente, acarretará o aumento gradativo da fluência de leitura e escrita do
estudante, além do progressivo estado de maturação psicológica, cultural e social que
ganhamos naturalmente ao longo da vida.

Para que isso seja possível, é preciso compreender os textos que lemos e, para
tanto, é necessário que identifiquemos as suas ideias e nos posicionemos diante delas,
emitindo a nossa opinião a respeito, concordando ou não, argumentando a favor ou
contra , buscando mais informações a respeito do assunto para ampliar e aprofundar o
nosso conhecimento sobre o tema, conversando com outras pessoas a respeito da
questão apresentada no texto – ou participando de fóruns em blogs que discutam o
assunto.
Além disso, mais do que compreender o que está explicitamente colocado, é preciso
interpretar o que não foi dito, os “silêncios”, os implícitos, os pressupostos, os valores
subjacentes.

Esses procedimentos

reflexiva que, certamente, contribui
por

um

e
para

comportamentos possibilitam uma leitura
a

transformação

da

pessoa,

seja

aprofundamento que possibilite a consolidação do pensamento que o

Paralelamente a esse legado, vivenciamos, com a internet, um cenário polêmico em
relação à leitura, no que diz respeito a esta como promotora de reflexão. Pesquisas
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apontam que nunca se leu tanto quanto na contemporaneidade, conforme os estudos
de Canclini (2008) e Chatier (2001), por exemplo. Mas o que de fato andam lendo
nossos estudantes? Como leem? Como a escrita e a oralidade se manifestam no
suporte virtual? Os textos literários circulam neste espaço sob quais formatos? Todas
essas inquietações alimentam nosso currículo. A Bahia é, reconhecidamente, um
celeiro cultural importante, principalmente no cenário musical e literário brasileiro.
A diversidade de ritmos, letras e temas do nosso cancioneiro e da nossa arte literária
promove reflexões identitárias importantes, haja vista nossa constituição histórica
permeada pela mistura de povos, etnias e crenças. A diversidade sociocultural e
econômica, principalmente do nosso estado, apresenta contextos heterogêneos que
exigem do professor um olhar inquieto e mobilizador de reflexões linguísticas
importantes para o cotidiano dos estudantes, que vivenciam modos de vida
diferentes, como, por exemplo, o urbano e rural.

Desse modo, a Língua Portuguesa ocupa um lugar de destaque no currículo brasileiro,
visto que as demandas impostas pelas situações sociais próprias da esfera pública
exigem dos sujeitos, além da constituição ética necessária, o acionamento de
competências, estratégias e habilidades mediadas pelas proficiências oral (fala e escuta),
leitora e escrita. Mudar o foco para o desenvolvimento de competências e habilidades
implica, além da mudança de postura da escola, um trabalho pedagógico
integrado em que se definam as responsabilidades de cada professor nessa tarefa.
Umgrande obstáculo aqui é que nós mesmos, professores, podemos ter dúvidas
sobre em que consiste, realmente, uma determinada habilidade e, mais ainda, sobre
como auxiliar o seu desenvolvimento. É por meio do processo de formaçãode
professores, devidamente alinhado às concepções desse currículo, que podemos
promover uma mudança significativa nas práticas de ensino.

O Ensino Fundamental se subdivide em duas fases: Anos Iniciais (1º ano ao 5º ano) e
Anos Finais (6º ano ao 9º ano). Os anos iniciais são organizados em dois momentos: o
primeiro pauta o trabalho sistemático de alfabetização e,

no

segundo,

são
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aprofundados os conhecimentos, numa caracterização de maior fluência da língua,
admitindo-se as possibilidades de compreensão de situações mais complexas e abstratas.
Ainda há que compreender, principalmente, o primeiro momento como um período
de transição para as crianças, pois estão recém--saídas da Educação Infantil. De acordo
com a BNCC (2017).
“Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a Alfabetização,
a

fim

de

garantir

amplas oportunidades ara que os
alunos se apropriem do sistema de
escrita

alfabética

de

modo

articulado ao desenvolvimentode
outras habilidades de leitura e
de

escrita

envolvimento

e

ao

em

seu
práticas

diversificadas de letramentos.”

Nessa fase, a alfabetização e o letramento se apresentam como base para a organização
curricular, trazendo, desta forma, o sentido de continuidade para a aprendizagem nos
dois primeiros anos; seguindo o princípio da progressão continuada que assegura a
todos os estudantes a oportunidade de ampliar, sistematizar e aprofundar as
aprendizagens básicas imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos, embora cada
ano possua competências e habilidades que devem ser desenvolvidas. A partir do 2º
ano, a promoção para os anos seguintes obedece aos princípios de avaliações regulares
para todo o Ensino Fundamental. Os 3º, 4º e 5º anos mantêm a ideia de consolidar
aspectos significativos daalfabetização, tendo como base fundamental os direitos de
aprendizagem da criança, garantindo as condições básicas para o acesso aos Anos Finais
do Ensino Fundamental.
Contudo, a partir da homologação da BNCC, entendemos que a sistematização da

estenderá por todo o Ensino Fundamental, no Anos Iniciais. O que se propõe é que haja
a construção da consciência fonológica, do conhecimento sobre as diferentes estruturas
silábicas, as regularidades ortográficas diretas, as diferentes grafias do alfabeto (nos
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dois primeiros anos); construção das regularidades ortográficas (contextuais e
morfológicas) na ortografização; desenvolvimento da fluência em leitura (nos dois
primeiros anos) de forma gradativa em níveis de complexidade crescente. O
compromisso, portanto, é, nos Anos Iniciais (1º ao 2º), assegurar aos estudantes a
apropriação do sistema alfabético por meio de práticas de letramento.

O exercício desses saberes será ampliado nos anos seguintes; as diferentes práticas
da linguagem continuarão

a

ser

trabalhadas

do

3º

ao

5º

ano,

formando

constantemente leitores e escritores críticos e reflexivos, competentes, de fato, para o
convívio social e capazes de compreender criticamente as realidades sociais e nela atuar
na direção de garantir os direitos de todos, visando a uma convivência justa e igualitária.
Durante a fase inicial de alfabetização, produzir um texto em linguagem escrita não
significa, necessariamente, saber grafá-lo corretamente de próprio punho, uma vez que a
alfabetização tem etapas.
O aluno pode organizar o enunciado em voz alta e ditá-lo para que o professoro grafe
na lousa, em uma atividade coletiva, por exemplo, na qual todos da classe possam
participar redigindo oralmente – mas em linguagem escrita – o texto proposto. Ou
seja, com registro literário, se for um conto; com registro mais formal se for uma
solicitação para a direção da escola ou uma carta de leitor para um jornal ou um
comentário em um blog; com registro menos formal se for um bilhete para os pais ou
uma carta para um colega. Uma atividade como essa tanto possibilita a apropriação de
procedimentosde escrita (planejar um texto, redigi-lo, relê-lo, revê-lo ajustando-o
etc.) quanto permite a compreensão de como um texto do gênero em questão se
organiza; ou a necessidade de ajustá-lo às características do contexto de produção; ou,
ainda, quanto a base alfabética do sistema de escrita. São atividades desse tipo que
possibilitam a alfabetização inserida em um processo de letramento. Assim, a
alfabetização é o exercício para alcance da cidadania plena e da participação ativa do

ser incorporadas pelo estudante.
Neste caso, acessar a cultura letrada é, principalmente, mergulhar na cultura, na história
pessoal e social de maneiraque o conhecimento formal ou escolar torne-se crítico;
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além disso, é também desenvolver-se no plano individual, nas dimensões internas, a
saber: cognitivas, lógicas, genéticas, psicológicas, afetivas e orgânico-biológicas.

Essa defesa de alfabetização está amplamente vinculada à perspectiva atual desse
campo: o chamado letramento – um conceito contemporâneo que vem sendo muito
debatido por Mary Kato desde a década de 1980 e, mais recentemente, por Magda
Soares (1997), ÂngelaKleiman (1995) e Leda Tfouni (1995). Nessa proposta, o
letramento sugere que o alfabetizando desenvolva competências e habilidades
suficientes de leitura e escrita para o uso efetivo destas em práticas sociais, percebendo,
de forma reflexiva e crítica, a dinâmica de transformações que acontecem na sociedade.
De modo que as práticas de letramento possibilitem ao estudante que ele alcance
condição formativa em várias dimensões.Alfabetização e letramento não têm o mesmo
significado.
A alfabetização é a conquista/compreensão/domínio do sistema de escrita e da fala da
língua materna. É compreender como o sistema funciona. Um estudante está
alfabetizado quando domina o sistema, além da decodificação, desenvolvendo leitura e
escrita de forma fluente e padronizada. Já o letramento vem antes, durante e após a
alfabetização, ou seja, trata-se do uso social/práticas reais do sistema de escrita. Em
nome de uma visão cidadã e de uma situação didática significativa e construtiva, o
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DCRB orienta que os estudantes se alfabetizem em situações de letramento.
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FIGURA

5Dimensões

formativas das práticas do
letramento.

Fonte:

Adaptação da equipe dos
redatores do Componente
Curricular

de

Língua

Portuguesa (2018)

Atualmente, diferem-se os conceitos de alfabetização e letramento, embora ambos
sejam complementares e essenciais. Eis porque a presente proposta abarca a
necessidade de alfabetizar letrando e letrar alfabetizando. É nessa perspectiva de
ensino que se faz a interdisciplinaridade. Nela, os alunos são expostos às diversas
situações com gêneros e portadores de texto presentes na sociedade, estes focados

informações científicas, históricas, geográficas, as novidades tecnológicas, a
comunicação nas redes sociais, as músicas, os espetáculos teatrais, o lazer encontrado
nos livros e revistas, as informações econômicas que incluem os números

e
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relações numéricas; daí o cuidado com a alfabetização e letramento em todas as
áreas.
Sendo essa necessária em situações de aprendizagem, capaz de gerar novos
conhecimentos – geográficos, históricos, científicos, filosóficos e muitos outros.
Perceber e compreender a importância da alfabetização e do letramento como
ferramentas prioritárias e estruturantes dos demais conhecimentos é o que se espera de
cada professor.
Nesta instância, nosso convite estende-se à integração do trabalho extra escolar no
sentido de ser um multiplicador dessa perspectiva apresentada na presente proposta: os
diálogos com os pais e/ou cuidadores devem ser construídos permanentemente na
conscientização de que todo dia se deve ler e escrever em todas as áreas. O convite vai
dirigido aesse espaço democrático de discussão que a escola deve promover com
os seus membros, familiares de estudantes e comunidade. É importante deixar claro que
nenhuma rede é obrigada a adotar uma ou outra metodologia de trabalho, mas
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DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DA BAHIA PARA A
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL –
O currículo Bahia prioriza aprendizageme o desenvolvimento das competências
gerais

e

específicas para cada etapa escolar, bem como para cada componente

curricular. Algumas premissas para o trabalho docente, no entanto, precisam
balizar o processo de ensino numa abordagem significativa e auxiliar, de fato, o
desenvolvimento de habilidades e competências previstas neste documento. Cada escola
deve eleger suas metodologias de trabalho no seu PPP, não cabendo a este documento
prescrever tais ações. Todavia, é preciso reforçar que os métodos elencados pelo corpo
docente precisam oferecer oportunidades aos estudantes e um ambiente alfabetizador no
qual se sintam desafiados e estimulados a inserir-se no incrível mundo da leitura e da
escrita, garantido os seus direitos de aprendizagem.
Portanto, o letramento deve ocorrer de maneira integrada ao processode alfabetizar.
Assim,o cuidar, o brincar e o educar devem estar atrelados a metodologias nas
quais se contemplem os jogos de palavras, as parlendas, os trava-línguas, os
ritmos musicais presentes na nossa cultura, a poesia, as rimas, as aliterações, entre
outros recursos. Todos esses recursos auxiliarão o estudante no acesso aos aspectos
formais

da

linguagem

(consciência

fonológica,

morfológica

e

sintática),

imprescindíveis para o entendimento da leitura e da escrita, bem como lhe
proporcionarão práticas significativas, uma vez que farão com que entre em contato
com textos presentes na suacultura.
Por isso, no Ensino Fundamental (Anos Iniciais), este componente curricular dialogará,
de maneira interdisciplinar, com os demais componentes, na medida em que são
articuladas diversas práticas de leitura e escrita relativas ao universo infantil. Nos dois
primeiros anos, deve-se dar o enfoque ao processo de alfabetização (decodificação dos
códigos linguísticos), mas numa perspectiva de alfabetizar letrando, uma vez que é
preciso não somente decodificar os códigos, como também identificar, entender e
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utilizar a leitura e a escrita em situações reais.
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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS.
A etapa final do 6º ao 9º anos viabiliza, principalmente, a produção de conhecimento
dos estudantes que se encontram na faixa etária entre11 aos 14 anos. Nesse período,
continuam se evidenciando o lúdico e as tecnologias mediante o acesso às
diversas linguagens artísticas, corporal e às temáticas socioculturais que ampliam a
visão crítica e reflexiva. Ao mesmo tempo, prevê a consolidação das múltiplas
competências do Ensino Fundamental, de forma a assegurar aos estudantes a promoção
para o Ensino Médio. No que se refere ao Ensino Fundamental (Anos Finais), os
conhecimentos e aprendizagens construídos implicam a sequência dos Anos Iniciais.
Isso é possível pela diversificação e aprofundamento das
ENSINO FUNDAMENTAL
práticas sociais de leitura e escrita. Atende também às transformaçõesdas práticas de
linguagem que emergiram neste século, essas por sua vez, devidas, em grande parte,
ao desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC).
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, essa etapa terá como objetivo a formação básica do
cidadão. Isso será possível a partir do desenvolvimentoda capacidade de aprender, de
aprendizagem, bem como do fortalecimento dos vínculos familiares.
Assim, os alunos deverão ter domínios básicos de leitura, escrita e cálculo e,
ainda, do sistema político, do ambiente natural, da tecnologia, das artes, dos valores
fundamentais previstos pela sociedade. Isso, em certa medida, se materializa em
situações que despertam a solidariedade, a tolerância, o respeito, por exemplo. Sendo
assim, é de responsabilidade da família e da escola proporcionar aos estudantes
momentos de ensino e aprendizagem, justamente para que eles possam articular e
estabelecer conexões entre as informações e conhecimentos presentes no cotidiano com
foco no protagonismo estudantil, possibilitando novas experiências de leitura,
escrita e oralidade relacionadas tanto ao contexto escolar quanto ao ambiente externo.

maior criticidade nas diversas situações comunicativas, interagindo com um número
cada vez mais crescente de interlocutores, materializados em contextos dentro e fora da
escola – reais e digitais. Assim, nossa proposta é contribuir ainda mais para sua
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formação autônoma, integral, e, acima de tudo, para a valorização de sua cultura,
memória e território.
Sobre o Organizador Curricular
• ODCRI elege a concepção interacionista, tratando a língua como um meio de
interação social, praticada por meio dos gêneros textuais. Essa concepção mantém
estreitos laços com a concepção interacionista de aprendizagem, dando voz e vez ao
sujeito em suas especificidades socioculturais, um sujeito que fala, escreve, ou ve e lê,
em situações diversas e em diferentes suportes. Nosso grande desafio é atender, de
maneira significativa, a todas
inclusiva. Cabe, então,

as

modalidades

proporcionarmos

aos

de

ensino,

numa

estudantes

(de

perspectiva
todas

as

modalidades) experiências que contribuam, em certa medida, para a ampliação dos
letramentos, possibilitando-lhes a participação significativa e crítica em sociedade,
utilizando sua língua.
• A linguagem funciona nas diferentes práticas sociais, nas quais os sujeitos interagem
por meio de textos (orais ou escritos) que se organizam em gêneros diversos. Estes
gêneros circulam em diferentes esferas de comunicação ou campos de atuação
(alguns em um único campo, como boletim de ocorrência; outros circulam em vários
campos, como artigo de opinião, por exemplo). As esferas ou campos de atuação são
espaços sociais nos quais predominam

determinadas

atividades

surgidas

das

necessidades humanas, como cuidar da saúde das pessoas, educar crianças, produzir
literatura,

divulgar

acontecimentos,

registrar e organizar estudos acadêmico-

científicos, realizar atividades religiosas, legislar, entre outras.
• Os gêneros são formas de se realizar linguisticamente objetivos específicos em
situações sociais e particulares. São, de acordo com Bakhtin23, um conjunto de “tipos
relativamente estáveis de enunciados”. Marcuschi24 complementa essa informação ao
considerá-los como fenômenos sócio históricos e culturalmente sensíveis; podem ser
tomados como famílias de textos com uma série de semelhança, uma vez que o

intertextualidade intergêneros, ou seja, um gênero com a função de outro e uma
heterogeneidade tipológica quando um gênero acolhe outros vários.
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Nesse sentido, o papel da escola é proporcionar aos estudantes mecanismos para
que estes reconheçam as características, as finalidades e as funcionalidades destes.
Deve ainda, proporcionar aos estudantes participarem de situações de escuta e
produção de textos em diferentes gêneros textuais, uma vez que esses circulam
socialmente, sendo considerados como práticas sociais de diferentes esferas e
campos de atividades humanas. Outro ponto a ser considerado neste componente são os
gêneros digitais, práticas de linguagem contemporâneas, que assumem, cada vez
mais,características multissemióticas e multimidiáticas.
Isso se dá pelas diferentes formas de produzir, de disponibilizar, de interagir, de
curtir, de comentar e de configurar as novas ferramentas digitais existentes e disponíveis
nos ambientes da Web: redes sociais; áudios; vídeos; playlists, vlogs, blogs, fanfics,
podcasts; infográficos; enciclopédias, livros e revistas digitais e tantos outros. Vale
ressaltar, ainda, a importância da orientação, da checagem, da verificação dos conteúdos
e publicações (re)conhecidas, na maioria das vezes e casos, como pós-verdade.
Assim, compete à escola garantir o trato, a análise, a pesquisa e a identificação das
“informações” veiculadas na web. A importância da proposta de ensino pautada nesses
campos centra-se na proposta de formação integral e contextualizada com os diferentes
espaços sociais: na família, na escola e nos demais espaços. Assim sendo, os estudantes
estarão inseridos em contextos de ensino e aprendizagem que os levarão à produção do
conhecimento, da pesquisae do exercício da cidadania que estabelecem uma
relação progressiva e articulada com as práticas mais cotidianas (informais), bem
como com as mais institucionalizadas (formais).
As práticas de linguagens assumidas neste componente curricular dialogarão e
contextualizarão com os campos de atuação previstos na BNCC. Esses campos de
atuação são utilizados para garantir que, no currículo, a escola selecione textos
organizados em gêneros dos diferentes campos de atuação, em especial os gêneros
de comunicação pública. São cinco os campos de atuação considerados: Campo da vida

estudo e pesquisa, Campo jornalístico/midiático e Campo de atuação na vida pública,
sendo que esses dois últimos aparecem fundidos nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, com a denominação Campo da vida pública.
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PRÁTICAS DE LINGUAGENS - CAMPOS DE ATUAÇÃO
CAMPO DA VIDA COTIDIANA
Campo de atuação relativo à participação em situações
de leitura, própriasde
atividades
vivenciadas
cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e
adultos, no espaço doméstico e familiar, escolar,
cultural e profissional.

Algunsgêneros deste campo: agendas, listas, bilhetes,
recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários,
receitas, regras de jogos e brincadeiras (parlendas,
trava-línguas, lenga-lenga, etc).

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Campo de atuação relativo à participação em situações
de leitura, fruição e produção de textos literários e
artísticos, representativos dadiversidade cultural e
linguística, que favoreçam experiências estéticas.

Algunsgêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas,
contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais,
cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge/cartum, entre
outros. Alguns gêneros deste campo: lendas,mitos,
fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, poemas
visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge/cartum,
entre outros

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Campode atuação relativo à participação em
situações
de
leitura/escrita que possibilitem
conhecer os textos expositivos e argumentativos, a
linguagem e as práticas relacionadas ao estudo, à
pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a
aprendizagem dentro e fora da escola

Algunsgêneros deste campo em mídia impressa
ou digital: enunciados de tarefas escolares; relatos de
experimentos; quadros; gráficos; tabelas; infográficos;
diagramas; entrevistas; notas de divulgação científica;
verbetes de enciclopédia.

CAMPO DA VIDA PÚBLICA
Algunsgêneros textuais deste campo: notas; álbuns
noticiosos; notícias; reportagens; cartas do leitor (revista
infantil); comentários em sites para criança; textos de
campanhas de conscientização; Estatuto da Criança e
do Adolescente; abaixo-assinados; cartas de reclamação,
regras e regulamentos.
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Campode atuação relativo à participação em
situações de leitura e escrita, especialmente de
textos das esferas jornalística, publicitária, política,
jurídica e reivindicatória, contemplando temas que
impactam a cidadania e o exercício de direitos.
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CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA
Trata-se,neste Campo, de ampliar e qualificar a
participação dos jovens nas práticas relativas ao
debate de ideias e à atuação política e social, por
meio do(a):- compreensão dos interesses que movem a
esfera política em seus diferentes níveis e instâncias, das
formas e canais de participação institucionalizados,
incluindo
os
digitais,
e
das
formas
de
participação não institucionalizadas, incluindo aqui
manifestações artísticas e intervenções urbanas;reconhecimento da importância de se envolver com
questões de interesse público e coletivo e
compreensão do contexto de promulgação dos
direitos humanos, das políticas afirmativas e das leis
de uma forma geral em um estado democrático,
como forma de propiciar a vivência democrática em
várias instâncias, e uma atuação pautada pela ética da
responsabilidade (o outro tem direito a uma vida digna
tanto quanto eu tenho);- desenvolvimento de habilidades
e aprendizagem de procedimentos envolvidos na
leitura/escuta e produção de textos pertencentes a
gêneros relacionados à discussão e implementação de
propostas, à defesa de direitos e a projetos culturais e de
interesse público de diferentes naturezas. Envolvem o
domínio de gêneros legais e o conhecimento dos canais
competentespara questionamentos, reclamação de
direitos e denúncias de desrespeitos a legislações
e regulamentações e a direitos; de discussão de
propostas e programas de interesse público no
contexto de agremiações, coletivos, movimentos e
outras instâncias e fóruns de discussão da escola, da
comunidade e da cidade. Trata-se também de possibilitar
vivências significativas na articulação com todas as
áreas do currículo e com os interesses eescolhas
pessoais dos adolescentes e jovens, que envolvam a
proposição, desenvolvimento e avaliação de ações e
projetos culturais, de forma a fomentar o
protagonismo juvenil de forma contextualizada.

Essas habilidades mais gerais envolvem o domínio
contextualizado de gêneros já considerados em outras
esferas – como discussão oral, debate,palestra,
apresentação oral, notícia, reportagem, artigo de
opinião, cartaz, spot, propaganda (de campanhas
variadas, nesse campo inclusive de campanhas
políticas) – e de outros, como estatuto, regimento,
projeto cultural, carta aberta, carta de solicitação,
carta de reclamação, abaixo-assinado, petição on-line,
requerimento, turno de fala em assembleia, tomada de
turno em reuniões, edital, proposta, ata, parecer,
enquete, relatório etc., os quais supõem o
reconhecimento de sua função social, a análise da
forma como se organizam e dos recursos e
elementos linguísticos e das demais semioses
envolvidos na tessitura de textos pertencentes a esses
gêneros.Emespecial, vale destacar que o trabalho com
discussão oral, debate, propaganda, campanha e
apresentação oral podem/devem
se
relacionar
também com questões, temáticas e práticas
próprias do campo de atuação na vida pública.
Assim,as mesmas habilidades relativas a esses
gêneros e práticas propostas para o Campo

Fonte:Brasil,2017

O que precisamos entender inicialmente é como se estruturam as habilidades. Elas
expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos
diferentes contextos escolares, conforme ilustrado no exemplo a seguir:
COMPONENTE CURRICULAR DE LÍNGUA PORTUGUESA – ANOS INICIAIS

• Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de
uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem.
• Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação
davida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir
conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social.
• Ler,escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de
atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos e continuar aprendendo.
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• Compreendero fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades
linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos.
• Empregar,nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa,
ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual.
• Analisarinformações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de
comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos
humanos e ambientais.
• Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias.
• Selecionartextos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais
(estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).
• Envolver-seem práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para
fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões
lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência
com a literatura.
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• Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas
deproduzir sentidos (nos processos de compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar
diferentes projetos autorais.
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CMOFS - DOCUMENTO CURRICULAR

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS:
LÍNGUA PORTUGUESA
LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS
ARTE
EDUCAÇÃO FÍSICA

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), nas Diretrizes Curriculares da Educação
Básica e no Documento Curricular da Bahia a Área de Linguagens é composta pelos
componentes curriculares Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte e Educação Física.
Esses componentes contribuem para a formação social do ser humano, que
cotidianamente, interagem por meio das diversas linguagens: verbal (oral ou visualmotora, como Libras e escrita), corporal, visual, artística, sonora e digital, que permitem
aos estudantes ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas,
corporais e linguísticas. Em continuidade às experiências vivenciadas na Educação
Infantil, as linguagens, no Ensino Fundamental, tornam-se objetos de conhecimento dos
componentes que as constituem.
As linguagens estão sempre em transformação e dessa forma, visando à continuidade e
o aprofundamento das habilidades desenvolvidas na educação infantil, faz-se necessário
manter o foco da ação pedagógica nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental,
devido ao processo de alfabetização. Assim, preservam-se as culturas infantis que estão
presentes nas práticas tematizadas pelos componentes da área de linguagens. Nos anos
finais do Ensino Fundamental ocorre um aprofundamento das práticas artísticas,
corporais e linguísticas, presentes na vida dos estudantes e, para tanto, os

análises, reflexões, escolhas, criticidade, descobertas, conclusões e ações, na sociedade.
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COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC:

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva.

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 criar
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística,
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento
mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares)

para

se

comunicar,

acessar

e

disseminar

informações,

produzir

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e
coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do

de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
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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, a consciência socioambiental e o consumo responsável
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, compreendendo-se
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades,
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LINGUAGENS PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL

1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de
natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da
realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais.

2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e
linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo,

de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.
3. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar informações,
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experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que
levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.

4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável
em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo
contemporâneo.

5. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas
manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas
pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas
diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à
diversidade de saberes, identidades e culturas.

6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir
conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos.

LÍNGUA PORTUGUESA

LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

O objetivo do Currículo de Língua Portuguesa é facilitar o trabalho sistemático dos
conteúdos didáticos apresentados ao professor. O referido documento apresenta-se
conforme os eixos presentes nos Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa para a
Educação Básica da Bahia: Análise Linguística, Oralidade, Leitura, Letramento
Literário e Escrita. A cada um desses eixos relacionam-se as expectativas de

Desta forma, o professor saberá exatamente como alinhar suas atividades com o
proposto nesses Parâmetros. Com o propósito de ressaltar as especificidades dos eixos
da Escrita e do Letramento Literário, esses dois eixos foram abordados em uma segunda
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etapa do Currículo de Língua Portuguesa. Isto ocorre porque os eixos da Escrita e do
Letramento Literário requerem do educando, nos Anos Finais do Ensino Fundamental,
um olhar diferenciado nessa etapa de Ensino, uma vez que nela se inicia uma
aproximação do mesmo com uma compreensão literária mais substancial, bem como é
nessa etapa que o educando aprofunda os processos da Escrita e sua Produção. A opção
por esse desmembramento não prejudicará a prática do professor, pois os eixos seguem
a mesma sequência dos conteúdos expostos nos outros eixos.
Nos anos finais, os professores especialistas devem assegurar o percurso contínuo de
aprendizagens entre as duas fases do Ensino Fundamental, para que não haja ruptura no
processo de aprendizagem, principalmente, para os estudantes ingressos no 6º ano do
Ensino Fundamental. Nessa etapa de ensino, o adolescente/jovem atua em situações
comunicativas diversificadas e tem contato com um número de interlocutores maior.
Isso é uma forma de promover o aprofundamento de conhecimentos relativos às áreas e
de aproximar o estudante de múltiplos conhecimentos. Trata-se de uma mudança em
relação aos anos iniciais, pois: “A continuidade da formação para a autonomia se
fortalece nessa etapa” (BNCC, BRASIL, 2017, p. 134).
Desse

modo,

há

uma

ampliação

do

contato

do

estudante

com

gêneros

discursivos/textuais voltados a vários campos de atuação e componentes curriculares. O
conjunto de habilidades dos anos finais demonstra uma continuidade do que os
educandos estudaram nos anos iniciais, aprofundando o tratamento dos gêneros que
circulam na esfera pública, nos campos: jornalístico-midiático e de atuação na vida
pública. No primeiro campo, gêneros jornalísticos e publicitários são privilegiados,
tratando-se de estratégias linguístico-discursivas e semióticas para a argumentação e a
persuasão. Na Bahia, especialmente em escolas indígenas, do campo e quilombolas,
esses gêneros não recebem grande visibilidade, contudo, as competências que se
desejam desenvolver com eles, podem ser alcançadas por meio de outros gêneros, de
outras esferas. A fim de desenvolver competências de opinar, argumentar e persuadir,
podem ser empregados textos/recursos da própria comunidade, como pautas de
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reuniões, demandas e solicitações da comunidade etc., possibilitando tratar de demandas
daquela região.
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O documento curricular de Língua Portuguesa visa atender dentro da Meta 3, a
Estratégia 3.1, do Plano Estadual da Educação do Estado da Bahia - (PEE)3, bem como
a Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017, que institui e orienta a
implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a ser respeitada
obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação
Básica.
Esse documento foi fundamentado na BNCC conforme determina a legislação da
educação brasileira, que visa garantir direitos de aprendizagem para todas as crianças,
adolescentes, jovens e adultos de todo o país, por meio de um conjunto de habilidades
básicas. Dessa forma, espera-se que esse documento seja objeto de estudo,
experimentação e contribuição para a implementação das práticas de ensino, visando à
garantia dos direitos de aprendizagem das crianças e adolescentes do município de
Itagimirim.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL

As competências específicas do componente curricular são meios que buscam
possibilitar a “participação dos estudantes em práticas de diferentes campos de
atividades humanas e de pleno exercício da cidadania” (BNCC, BRASIL, 2017, p. 84).

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

b. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos
diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas
possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive
escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social.
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a. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável,
heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção
de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem;
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NOMES
c. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em
diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e
criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos, e continuar aprendendo;
d. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa
diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. e. Empregar, nas
interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação
comunicativa, ao interlocutor e ao gênero do discurso/gênero textual;
f. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e
nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos
discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais;
g. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e
ideologias;
h. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e
projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).
i. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do
senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artísticoculturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento,
reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura;
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j. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas
digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e
produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais.
(BRASIL, BNCC, 2017, p. 85)
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COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
6º ANO
OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Exploração da multissemiose
Curadoria de informação
Relação entre textos
Estratégias de leitura
Apreciação e réplica
Reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos
de sentidos provocados pelos usos de recursos
linguísticos e multissemióticos
Adesão às práticas de leitura
Morfossintaxe
Léxico/Morfologia
Fono-ortografia

Leitura

Análise
linguística/
Semiótica
Produção de
textos
Oralidade

Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição

Discussão oral
Estratégias de produção
Produção de textos orais
Oralização

Leitura

Análise
linguística/
Semiótica

Produção de
textos

Oralidade

Leitura

Distinção de fato e opinião
Curadoria de informação
Relação entre gêneros e mídias
Estratégia de leitura: aprender os sentidos globais do
texto
Reconstrução das condições de produção, circulação e
recepção.
Morfossintaxe
Elementos notacionais da escrita/morfossintaxe
Semântica
Coesão
Fono-ortografia
Coesão
Variação linguística
Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição.
Consideração das condições de produção
Estratégias de produção: planejamento, textualização e
revisão/edição
Conversação espontânea
Estratégias de produção: planejamento e produção de
apresentações orais
Oralização
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
Distinção de fato e opinião
Estratégia de leitura: apreender os sentidos globais do
texto

HABILIDADES

(EF67LP08)
(EF67LP20)
(EF67LP27)
(EF67LP28)

(EF06LP04)
(EF06LP03)
(EF67LP32)
(EF67LP21)
(EF67LP31)
(EF67LP14)
(EF67LP23)
(EF67LP24)

(EF67LP04)
(EF67LP05)
(EF67LP20)
(EF67LP27)
(EF67LP28)

COMPÊTENCI
AS
ESPECÍFICAS

1,2,3.5.10

1,2,3,5,10
1,2,3,5,10

1,2,3,5,10

1, 2, 3,
5,6,7,8,9,
10

(EF06LP06)
(EF06LP11)
(EF06LP12)

2 e 5 • o)

(EF67LP21)

1,2,3,5,10

(EF67LP14)
(EF67LP23)
(EF67LP24)

(EF06LP01),
(EF06LP02)

1,2,3,5,7,10

3, 7, 10
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Apreciação e réplica
Adesão às práticas de leitura
Morfossintaxe
Sintaxe
Fono-ortografia
Composição e construção composicional
Variação linguística

Análise
linguística/
Semiótica

Produção de
textos

Estratégias de produção: planejamento de textos
informativos
Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição
Participação em discussões orais de temas controversos
de interesse da turma e/ou de relevância social
Discussão oral
Registro
Reconstrução do contexto de produção, circulação e
recepção de textos.
Distinção de fato e opinião
Apreciação e réplica
Relação entre gêneros e mídias
Estratégia de leitura: apreender os sentidos globais do
texto
Reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos
de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos
e multissemióticos
Adesão às práticas de leitura

Oralidade

Leitura

(EF06LP04),
(EF06LP05)
(EF06LP10)
(EF67LP09)
(EF67LP10)
(EF67LP21)

(EF67LP23)

2,e 5

1,2,3,5,7,e
10

1,2,3,5,10

(EF06LP01),
(EF67LP28)

1,3,5,6,7,9
e 10

(EF06LP04),
(EF06LP05),
(EF06LP06),
(EF06LP07),
(EF06LP08),
(EF06LP09)
(EF06LP11)

2e5

Produção de
textos

Estratégias de produção: planejamento, textualização e
revisão/edição

(EF67LP21),

Oralidade

Produção de textos orais
Oralização

(EF67LP23)

1,2,3,5,10

1,2,3,5 e10
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Análise
linguística/
Semiótica

Morfossintaxe
Elementos notacionais da escrita/morfossintaxe
Construção composicional
Estilo
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NOMES
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
7º ANO

PRÁTICAS
DE
LINGUAGEM

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Reconstrução do contexto de produção, circulação
e recepção de textos
Caracterização do campo jornalístico e relação
entre os gêneros em circulação, mídias e práticas

Leitura

da cultura digital
Relação entre textos
Estratégia de leitura/Distinção de fato e opinião
Estratégias de leitura/Apreciação e réplica

HABILIDADES

COMPÊTENCIAS
ESPECÍFICAS

(EF07LP01)
(EF07LP02)
(EF67LP03)
(EF67LP04)

1,2,3,5,6,7,8,9,10

(EF67LP08)
(EF67LP28)
(EF67LP02)

Morfossintaxe
Fono-ortografia

(EF07LP04),

Análise

Construção composicional

(EF07LP06),

linguística/

Recursos linguísticos e semióticos que operam nos

(EF07LP07),

Semiótica

textos pertencentes aos gêneros literários

(EF07LP08)

Variação linguística

(EF67LP33)

1,2,5,9

Elementos notacionais da escrita
Produção de
textos

Consideração das condições de produção

(EF67LP30)

Estratégias de produção: planejamento,

(EF67LP11)

textualização e revisão/edição

(EF67LP12)

1,2,3,5.6.7.10

Participação em discussões orais de temas
controversos de interesse da turma e/ou de
Oralidade

relevância social

(EF67LP23)

Estratégias de produção: planejamento e produção

1,2,3,5,6,7,10

de apresentações orais
Oralização
(EF67LP03)

entre os gêneros em circulação, mídias e práticas

(EF67LP04)

da cultura digital

(EF67LP05)

Estratégia de leitura/Distinção de fato e opinião

(EF67LP08)

Reconstrução da textualidade/Efeitos de sentidos

(EF67LP27)

provocados pelos usos de recursos linguísticos e

(EF67LP29)

1,2,3,5,,6,7,8,9,10

multissemióticos
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Leitura

Caracterização do campo jornalístico e relação
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Adesão às práticas de leitura
Morfossintaxe
Modalização

nálise

Fono-ortografia

linguística/

Sequências textuais

Semiótica

Modalização

(EF07LP05),
(EF07LP07),
(EF07LP08)

2,5

(EF07LP14)
(EF67LP32)

Estratégias de escrita: textualização, revisão e
Produção de
textos

edição
Consideração das condições de produção
Estratégias de produção: planejamento,

(EF69LP37)
(EF69LP50)

1,2,3,5,7,10

textualização e revisão/edição
Participação em discussões orais de temas
controversos de interesse da turma e/ou de

Oralidade

(EF67LP23)

relevância social

1,2,3,5,10

Produção de textos orais/Oralização
Estratégias e procedimentos de leitura/Relação do

Leitura

verbal com outras semioses/Procedimentos e

(EF67LP05)

gêneros de apoio à compreensão

(EF67LP20)

Reconstrução da textualidade e compreensão dos

(EF67LP27)

efeitos de sentidos provocados pelos usos de

(EF67LP28)

1,2,3,5,6,7,9,10

recursos linguísticos e multissemióticos
Adesão às práticas de leitura
(EF07LP03)
Léxico/morfologia
Morfossintaxe
Semântica/Coesão

Análise

Modalização

linguística/

Fono-ortografia

Semiótica

Figuras de linguagem
Construção composicional e estilo
Marcas linguísticas

(EF07LP07),
(EF07LP08),
(EF07LP09),
(EF07LP10)
(EF07LP12)

2,5

(EF07LP13)
(EF07LP14)
(EF67LP32)
(EF67LP34)
(EF67LP38)

Produção de
textos

Consideração das condições de produção
Estratégias de produção: planejamento,

(EF67LP30)

3,5,9

textualização e revisão/edição
Participação em discussões orais de temas

Oralidade

relevância social
Registro

(EF67LP23)

1,2,3,5,10

Produção de textos orais
Oralização
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controversos de interesse da turma e/ou de
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Morfossintaxe
Fono-ortografia
Figuras de linguagem
Modalização

Análise

Construção composicional e estilo

linguística/

Gêneros de divulgação científica

Semiótica

Recursos linguísticos e semióticos
que operam nos textos

(EF07LP10),
(EF07LP11)
(EF67LP25)
(EF67LP32)

2, 5

(EF67LP37)
(EF67LP38)

pertencentes aos gêneros literários
Variação linguística
Estratégias e procedimentos de
leitura em textos legais e

Leitura

normativos

(EF07LP02)

Contexto de produção, circulação

(EF67LP05)

e recepção de textos e práticas

(EF67LP08)

relacionadas à defesa de direitos e

(EF67LP17)

à participação social

(EF67LP18)

Estratégias, procedimentos de

(EF67LP28)

3,5,6,7,8,10

leitura em textos reivindicatórios
ou propositivos
Adesão às práticas de leitura
Tomada de nota
Oralidade

Planejamento e produção de textos

(EF67LP24)

1, 2, 3,,5,10

jornalísticos orais
Estratégia de produção:
Produção de

(EF67LP19)

reivindicatórios ou propositivos

(EF67LP22)

1,2,3,5,10

Revisão/edição de texto
informativo e opinativo

Página321

textos

planejamento de textos
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COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA - 8º ANO

MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUES
8º ANO

PRÁTICAS
DE
LINGUAGEM

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

COMPÊTENCIAS
ESPECÍFICAS

Reconstrução das condições de produção e recepção
dos textos e adequação do texto à construção

Leitura

composicional e ao estilo de gênero.

(EF69LP29)

Reconstrução da textualidade e compreensão dos

(EF89LP32)

efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos

(EF89LP33)

1,2,3,5,6,,7,9,10

linguísticos e multissemióticos.
Estratégias de leitura/Apreciação e réplica.

Análise
linguística/
Semiótica

Produção de
textos

Léxico/morfologia.

(EF08LP05)

Morfossintaxe.

(EF08LP06),

Construção composicional e estilo.

(EF08LP07),

Recursos linguísticos e semióticos que operam nos

(EF08LP08),

textos pertencentes aos gêneros literários.

(EF08LP09)

Consideração das condições de produção.
Estratégias de produção: planejamento, textualização

1,2,3,5,6,7,10

e revisão/edição.
Produção de textos orais.

Oralidade

(EF69LP51)

1,2,3,5,10

Oralização.
Conversação espontânea.

(EF69LP39)
(EF89LP27)

1,2,3,5,6,7,10

Reconstrução das condições de produção, circulação e
recepção.
Leitura

Reconstrução da textualidade e compreensão dos

(EF89LP32)

efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos

(EF89LP33)

1,2,3,5,6,7,9,10

linguísticos e multissemióticos.
Estratégias de leitura/Apreciação e réplica.

Análise

Morfossintaxe.

linguística/

Modalização.

Semiótica

Recursos linguísticos e semióticos que operam nos
textos pertencentes aos gêneros literários.

(EF08LP04)
(EF08LP06),
(EF08LP07),
(EF08LP10)

1,2,5

(EF08LP16)
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Fono-ortografia.
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NOMES
Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição.
Produção de

Consideração das condições de produção.

(EF89LP35)

textos

Estratégias de produção: planejamento, textualização

(EF89LP36)

1,2,9

e revisão/edição.
Oralidade

Produção de textos orais/Oralização.
Caracterização do campo jornalístico e relação entre
os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura
digital.
Reconstrução das condições de produção e circulação

Leitura

e adequação do texto à construção composicional e ao
estilo de gênero (Lei, código, estatuto, código,
regimento etc.).

(EF 69LP53)

1,2,3,5,6,7,10

(EF08LP01)
(EF08LP02),
(EF89LP03),
(EF89LP04)

1,2,3,4,5,6,7,10

(EF89LP17)
(EF89LP18)

Fono-ortografia.

(EF08LP04)

Morfossintaxe.

(EF08LP06)

Análise

Modalização.

(EF08LP06)

linguística/

Construção composicional e estilo.

(EF08LP07)

Semiótica

Marcas linguísticas.

(EF08LP08)

Intertextualidade.

(EF08LP10)

1,2,5

(EF08LP16)
Produção de
textos

Relação do texto com o contexto de produção e
experimentação de papéis sociais.
Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição.

(EF69LP22)
(EF69LP23

1,2,9

Participação em discussões orais de temas

Oralidade

controversos de interesse da turma e/ou de relevância

(EF69LP15)

social.

(EF69LP25)

Discussão oral.

(EF89LP27)

1,2,3,5,6,7,10

Reconstrução do contexto de produção, circulação e

Leitura

recepção de textos.

(EF08LP01)

Caracterização do campo jornalístico e relação entre

(EF89LP04)

os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura

(EF89LP24)

1,2,3,5,6,7,10

digital.
Fono-ortografia.

linguística/
Semiótica

(EF08LP04)

Semântica.

(EF08LP11),

Coesão.

(EF08LP12),

Construção composicional

(EF08LP13)

Estilo.

(EF08LP14)

Marcas linguísticas.

(EF08LP15)

1,2,5

Modalização.
Produção de

Estratégias de produção: planejamento, textualização,

(EF69LP22)

1,2,3,5,6,7,10
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textos

revisão e edição de textos publicitários e de textos

(EF89LP11)

reivindicatórios ou propositivos.

Participação em discussões orais de temas
controversos de interesse da turma e/ou de relevância
social.
Estratégias de produção: planejamento e produção de

(EF89LP12)

1,2,3,5,6,7,10

apresentações orais.
Estratégias de produção: planejamento e participação
em debates regrados.
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Oralidade
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COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA- 9º ANO
MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

PRÁTICAS
DE
LINGUAGEM

- Relação entre textos.
- Reconstrução da textualidade e compreensão dos
efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos
linguísticos e multissemióticos.
- Estratégias de leitura.
- Apreciação e réplica.

Leitura

- Fono-ortografia.
- Morfossintaxe.
- Recursos linguísticos e semióticos que operam nos
textos pertencentes aos gêneros literários.
- Estilo.

Análise
linguística/
Semiótica

Produção de
textos

Oralidade

Leitura

Análise
linguística/
Semiótica

OBJETOS DE CONHECIMENTO

- Estratégias de produção: planejamento,
textualização e revisão/edição.
- Construção da textualidade.

- Participação em discussões orais de temas
controversos de interesse da turma e/ou de relevância
social.
- Estratégias de produção: planejamento e produção
de apresentações orais.
- Oralização.

- Estratégia de leitura: apreender os sentidos globais
do texto.
- Reconstrução das condições de produção, circulação
e recepção | Apreciação e réplica.
- Reconstrução da textualidade e compreensão dos
efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos
linguísticos e multissemióticos.

- Morfossintaxe.
- Efeito de sentido.
- Recursos linguísticos e semióticos que operam nos
textos pertencentes aos gêneros literários.
- Estilo.
- Figuras de Linguagem.

HABILIDADES

COMPÊTENCIAS
ESPECÍFICAS

(EF09LP02)
(EF89LP32)
(EF69LP03)
(EF69LP47)
(EF89LP33)

1,2,3,5,6,7,10

(EF09LP04)
(EF09LP05)
(EF09LP06)
(EF69LP54)
(EF89LP15)

1,2,4,5

(EF69LP51)
(EF89LP35)

1,2,3,5,9,10

(EF69LP38)
(EF69LP53)
(EF89LP22)

1,2,3,5,10

(EF69LP45)
(EF69LP48)
(EF89LP04)
(EF89LP33)

1,2,3,5,6,7,10

(EF09LP07)
(EF69LP54)
(EF89LP37)

1,2,4,5
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- Consideração das condições de produção.
- Estratégias de produção: planejamento,
textualização e revisão/edição.
- Estratégias de escrita: textualização, revisão e
edição.

(EF69LP51
(EF89LP26)
(EF89LP36)

1,2,3,4,5,6,7,10

(EF69LP14)
(EF69LP15)
(EF89LP12)

1,2,3,5,9,10

(EF09LP04)
(EF09LP08)
(EF09LP09)
(EF89LP16)
(EF89LP29)

1,2,4,5

Leitura

- Reconstrução da textualidade e compreensão dos
efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos
linguísticos e multissemióticos.
- Relação entre contexto de produção e características
composicionais e estilísticas dos gêneros |Apreciação
e réplica.

(EF89LP06)
(EF69LP47)
(EF89LP04)
(EF89LP33)

1,2,9

Oralidade

- Participação em discussões orais de temas
controversos de interesse da turma e/ou de relevância
social.
- Estratégias de produção: planejamento e produção
de apresentações orais.

(EF69LP11)
(EF69LP14)
(EF69LP15)
(EF69LP25)
(EF89LP22)

1,2,3,5,6,7,10.

(EF09LP03)
(EF89LP35)

1,2,3,5,6,7,10.

Produção de
textos

- Participação em discussões orais de temas
controversos de interesse da turma e/ou de relevância
social.
- Produção de textos orais Oralização.
- Estratégias de produção: planejamento e
participação em debates regrados.

Oralidade

Análise
linguística/
Semiótica

- Fono-ortografia.
- Elementos notacionais da escrita/morfossintaxe.
- Construção composicional e estilo.
- Textualização | Progressão temática.

Produção de
textos

- Estratégias de escrita: textualização, revisão e
edição.
- Estratégia de produção: planejamento de textos
argumentativos e apreciativos.
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- Fono-ortografia.
- Morfossintaxe.
- Coesão.
- Variação linguística.
- Construção composicional Elementos
paralinguísticos e cinéticos.

Análise
linguística/
Semiótica

- 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.
- Reconstrução da textualidade e compreensão dos
efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos
linguísticos e multissemióticos.

Leitura

- Planejamento e produção de textos jornalísticos
orais.
- Participação em discussões orais de temas
controversos de interesse da turma e/ou de relevância
social.
- Estratégias de produção: planejamento e produção
de apresentações orais.

Oralidade

- Estratégias de produção: planejamento,
textualização, revisão e edição de textos publicitários.
- Estratégia de produção: planejamento de textos
reivindicatórios ou propositivos.

1,2,4,5

(EF09LP01)
(EF89LP03)
(EF89LP04)
(EF89LP06)
(EF89LP07)

1,2,3,5,6,7,10

(EF69LP11)
(EF69LP38)
(EF69LP39)
(EF89LP13)
(EF89LP27)

1,2,3,5,6,7,10

(EF89LP25)
(EF89LP11)
(EF89LP21)

1,2,3,5,6,7,10
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Produção de
textos

(EF09LP04)
(EF09LP08)
(EF09LP10)
(EF09LP11)
(EF09LP12)
(EF69LP55)
(EF69LP56)
(EF89LP16)
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EDUCAÇÃO FÍSICA

A EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

A Educação Física tematiza as práticas corporais, visando alcançar as reais necessidades
dos estudantes, compreendendo suas características e procurando enfatizar e respeitar a
Cultura Corporal de Movimento em suas diversas formas de codificação e significação
social, estando inserida na vida, não apenas como um movimento humano que se limita
ao corpo, mas sim, como expressão da cultura, presente na história da humanidade. Ela
possibilita o acesso dos estudantes da Educação Básica a um amplo universo cultural
que lhes permite participar, com autonomia, dos contextos escolar, comunitário, de lazer
e saúde, indo além da racionalidade, partindo da vivência para a compreensão dos
saberes corporais e experiências estéticas, emotivas e lúdicas. Para tanto, nas aulas de
Educação Física, é necessário garantir aos estudantes, a (re)construção de um conjunto
de conhecimentos, por meio da ampliação da consciência dos seus movimentos, do
respeito aos seus limites e aos limites do outro, procurando cuidar de si e dos outros,
durante as práticas corporais (BRASIL, 2017).
Cada prática corporal propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de conhecimentos e
de experiências aos quais ele não teria de outro modo. A vivência da prática é uma
forma de gerar um tipo de conhecimento muito 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 (BRASIL, 2017, p. 212).
A Educação Física está inserida na Área de Linguagens, visto que a experimentação e a
compreensão das práticas corporais permitem a aquisição de novos sentidos, produções,
leituras, significações e linguagens corporais, a respeito das diferentes culturas. Nesse
contexto, a Educação Física no Ensino Fundamental deve se articular à etapa da

movimentos; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Traços, sons, cores e imagens,
espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; e O eu, o outro, o nós) que
fazem parte dessa etapa, segundo Brasil (2017).
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Para tanto, é importante enfatizar que a criança é um sujeito histórico cultural que vem
se constituindo ao longo da vida por meio do brincar, do experimentar, do observar, do
fazer de conta, das conversas e amizades estabelecidas, dos questionamentos, do
aprendizado, dos sentidos construídos a respeito do mundo e de sua identidade pessoal e
coletiva (BRASIL, 2013). Ao chegar ao Ensino Fundamental ela deve ser respeitada e
ter sua história de vida e experiências valorizadas, ampliando sua compreensão do
mundo e facilitando sua inserção nas diferentes esferas sociais, sendo respeitadas a sua
individualidade e as características do mundo infantil, por meio do reconhecimento e da
problematização dos conhecimentos trazidos para a escola (BRASIL, 2016).
Este período da vida da criança, nos primeiros anos do Ensino Fundamental, é
caracterizado pelo estímulo à cooperação e ao raciocínio lógico, o que está diretamente
ligado às práticas corporais, pois a cooperação influencia a ação motora da criança e as
atividades realizadas ultrapassam o egocentrismo da educação infantil e chegam à
coletividade (PIAGET, s.d. apud FREIRE, 2009). A experimentação dessas atividades
tem um papel muito importante na sua vida, partindo sempre do que é significativo e
familiar a ela, conseguindo produzir, pela vivência, novas práticas corporais.
Portanto, respeitando as características da infância, as aulas de Educação Física devem
ser aproveitadas ao máximo para a movimentação, ao invés de manter as crianças
pequenas presas em cadeiras. Ao passar dos Anos Iniciais para os Anos Finais do
Ensino Fundamental, momento em que os estudantes entram em contato com vários
professores, é importante valorizar a interdisciplinaridade no processo formativo. Nessa
fase, o estudante consegue romper a realidade e propor hipóteses (PIAGET, s.d. apud
FREIRE, 2009), ter capacidade de abstração e de acesso a diferentes fontes de
informações ampliadas, o que lhe permite estudar as práticas corporais com maior
aprofundamento, no que diz respeito à reflexão sobre a ação, à construção de valores, à
aquisição de autonomia, à análise e à compreensão da prática em seu meio
sociocultural.

Fundamental, o Documento Curricular de Educação, apresenta as práticas corporais
como Unidades Temáticas, sendo elas: Brincadeiras e Jogos, Esportes, Ginásticas,
Danças, Lutas e Práticas Corporais de Aventura. Procurando respeitar as características
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regionais do estado, no que se refere aos critérios de progressão do conhecimento, as
práticas corporais: Brincadeiras e Jogos, Lutas e Danças apresentam uma progressão das
esferas sociais mais familiares às menos familiares, isto é, do meio comunitário e
regional para o nacional e mundial, valorizando aquelas de matriz indígena e africana.
Os Esportes estão classificados e distribuídos ao longo do Ensino Fundamental, de
acordo com a tipologia; as Ginásticas respeitam a diversidade dessas práticas e suas
características, partindo da ginástica geral, com seus elementos básicos, nos primeiros
anos do ensino fundamental, para a ginástica de condicionamento físico e de
conscientização corporal, nos anos finais.
As Práticas corporais de aventura estão presentes a partir do 6º ano e se estruturam em
urbana e na natureza. A fim de compreender as Unidades Temáticas de forma ampla e
entender como se relacionam ao contexto regional Baiana, elas são apresentadas da
seguinte forma
UNIDADES TEMÁTICAS
1 : As Brincadeiras e jogos são atividades espontâneas, marcadas pelo ato de brincar,
que podem ser recriadas e terem suas regras alteradas pelos diversos grupos culturais,
podendo ser chamadas de populares, devido a sua grande difusão na sociedade. Faz-se
importante a distinção entre jogo utilizado como meio para se aprender outra prática e o
jogo como fim, que tem o seu valor e deve ser conhecido, estudado e vivenciado nas
escolas. O currículo do estado, no 6º e 7º anos, estabelece o desenvolvimento dos jogos
eletrônicos, que com os avanços tecnológicos, estão cada vez mais acessíveis às
crianças e adolescentes, em diversos formatos: aqueles com envolvimento corporal
importante, como por exemplo, os jogos com sensores de movimento, dentre outros, e
aqueles que demandam, apenas, destreza manual. - O que não faz parte de nossa
realidade -Essa situação de jogos, com pouco envolvimento corporal, acontece também
nos jogos de tabuleiro

diferença de desempenho entre os participantes (adversários), organizadas por regras
formais, institucionalizadas por associações, federações e confederações esportivas. O
esporte assume diversos significados, dependendo do local e da forma como é realizado,
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podendo estar presente em diversos níveis de competição e ser recriado no contexto do
lazer, da educação e da saúde, com adaptações das normas e regras, aos interesses dos
participantes, ao material, ao número de jogadores, às características do espaço, etc. Os
esportes paralímpicos podem ser desenvolvidos durante as aulas dos diferentes esportes,
demonstrando outras formas de praticar as modalidades e reforçando o respeito e a
inclusão de todos. Os esportes de combate devem ser trabalhados concomitantemente
com a unidade temática lutas, já que esses esportes são as “lutas”. Este Documento
Curricular apresenta os Esportes de acordo com o critério de classificação
3 . Baseado na lógica interna das diferentes práticas esportivas, não sendo obrigatórias,
nas escolas, as modalidades citadas como exemplos.
• Precisão: conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar/lançar um
objeto, procurando acertar um alvo específico, estático ou em movimento, comparandose o número de tentativas empreendidas, a pontuação estabelecida em cada tentativa
(maior ou menor do que a do adversário) ou a proximidade do objeto arremessado ao
alvo (mais perto ou mais longe do que o adversário conseguiu deixar), como nos
seguintes casos: bocha, curling, golfe, (...) etc.
• Técnico-combinatório: reúne modalidades nas quais o resultado da ação motora
comparado é a qualidade do movimento segundo padrões técnico-combinatórios
(ginástica artística, ginástica rítmica, nado sincronizado, patinação artística, saltos
ornamentais, etc.).
• Rede/quadra dividida ou parede de rebote: reúne modalidades que se caracterizam por
arremessar.
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
1.Favorece o desenvolvimento motor.
2.Contribui para a integração social da criança e do adolescente.
3.Colabora para que os alunos adquiram autoconfiança.

5.Contribui para que o aluno se expresse melhor.
6.Favorece as questões e vivencias sobre o mundo que convivem.
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7.Ajuda o aluno a conhecer e a compreender as mudanças e o limite do próprio

corpo.
8.Obter vantagem de melhorar a saúde e diminuir riscos de doenças como a

obesidade, hipertensão arterial, colesterol alto e doenças respiratórias. Além disso,
contribui para desenvolver habilidades nos esportes.
9.A Educação Física escolar evidencia a liberdade cognitiva e emocional dos

estudantes para a aprendizagem. Isso é um fator importante para que haja um
ambiente de convívio onde o respeito e tolerância devem ser trabalhados. Saber
como relacionar-se em grupo pressupõe um controle evolutivo de comportamentos,
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valores, normas e atitudes.
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COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 6º ANO

MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
6º ANO
PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão,
invasão e técnico-combinatórios, valorizando o trabalho coletivo e o
protagonismo.

JOGOS E
BRINCADEIRA

• Esportes de marca
Esportes de
precisão
Esportes de invasão
Esportes técnicocombinatórios

(EF67EF04) Praticar um ou mais esportes de marca, precisão,
invasão e técnico-combinatórios oferecidos pela escola, usando
habilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras.
(EF67EF05) Planejar e utilizar estratégias para solucionar os
desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de marca, precisão,
invasão e técnico-combinatórios como nas modalidades esportivas
escolhidas para praticar de forma específica.

ESPORTES
(EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática
dos esportes em suas diferentes manifestações (profissional e
comunitário/lazer).
(EF67EF07) Propor e produzir alternativas para experimentação
dos esportes não disponíveis e/ou acessíveis na comunidade e das
demais práticas corporais tematizadas na escola.
(EF67EF08) Experimentar e fruir exercícios físicos que
solicitem diferentes capacidades físicas, identificando seus tipos
(força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações
corporais provocadas pela sua prática.
Ginástica de
condicionamento físico

(EF67EF09) Construir, coletivamente, procedimentos e normas
de convívio que viabilizem a participação de todos na prática de
exercícios físicos, com o objetivo de promover a saúde.
(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e
propor alternativas para a prática de exercícios físicos dentro e
fora do ambiente escolar.
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MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
7º ANO
PRÁTICAS
DE
LINGUAGEM

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

COMPÊTENCIAS
ESPECÍFICAS

(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de
marca, precisão, invasão e técnicocombinatórios, valorizando o trabalho coletivo e
o protagonismo.

(EF67EF04) Praticar um ou mais esportes de
marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios
oferecidos pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas e respeitando regras.
•

Esporte

Esportes de marca
Esportes
de
precisão
Esportes
de
invasão
Esportes técnicocombinatórios

(EF67EF05) Planejar e utilizar estratégias para
solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto
nos esportes de marca, precisão, invasão e
técnico-combinatórios como nas modalidades
esportivas escolhidas para praticar de forma
específica.

10

(EF67EF06) Analisar as transformações na
organização e na prática dos esportes em suas
diferentes manifestações (profissional e
comunitário/lazer).

(EF67EF07) Propor e produzir alternativas para
experimentação dos esportes não disponíveis
e/ou acessíveis na comunidade e das demais
práticas corporais tematizadas na escola.
(EF67EF08) Experimentar e fruir exercícios
físicos que solicitem diferentes capacidades
físicas, identificando seus tipos (força,
velocidade, resistência, flexibilidade) e as
sensações corporais provocadas pela sua
prática.
Ginástica de
condicionamento
físico

(EF67EF09) Construir, coletivamente,
procedimentos e normas de convívio que
viabilizem a participação de todos na prática
de exercícios físicos, com o objetivo de
promover a saúde.
(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de
atividade física e propor alternativas para a
prática de exercícios físicos dentro e fora do
ambiente escolar.
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NOMES
MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
8º ANO
PRÁTICAS
DE
LINGUAGEM

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

COMPÊTENCIAS
ESPECÍFICAS

(EF89EF01) Experimentar diferentes papéis
(jogador, árbitro e técnico) e fruir os esportes
de rede/parede, campo e taco, invasão e
combate, valorizando o trabalho coletivo e o
protagonismo.

•

Esporte

(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes de
rede/parede, campo e taco, invasão e combate
oferecidos pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.
Esportes de
rede/parede
Esportes de
campo e taco
Esportes de
invasão
Esportes de
combate

(EF89EF03) Formular e utilizar estratégias
para solucionar os desafios técnicos e táticos,
tanto nos esportes de campo e taco,
rede/parede, invasão e combate como nas
modalidades esportivas escolhidas para
praticar de forma específica.

10

(EF89EF04) Identificar os elementos técnicos
ou técnico-táticos individuais, combinações
táticas, sistemas de jogo e regras das
modalidades esportivas praticadas, bem como
diferenciar as modalidades esportivas com
base nos critérios da lógica interna das
categorias de esporte: rede/parede, campo e
taco, invasão e combate.

(EF89EF08) Discutir as transformações
históricas dos padrões de desempenho,
saúde e beleza, considerando a forma como
são apresentados nos diferentes meios
(científico, midiático etc.).

2,10

(EF89EF09) Problematizar a prática
excessiva de exercícios físicos e o uso de
medicamentos para a ampliação do
rendimento ou potencialização das
transformações corporais.
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Ginástica

Ginástica de
condicionamento
físico
Ginástica de
conscientização
corporal

(EF89EF07) Experimentar e fruir um ou
mais programas de exercícios físicos,
identificando as exigências corporais desses
diferentes programas e reconhecendo a
importância de uma prática individualizada,
adequada às características e necessidades
de cada sujeito.
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(EF89EF10) Experimentar e fruir um ou
mais tipos de ginástica de conscientização
corporal, identificando as exigências
corporais dos mesmos.
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MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSSICA
9º ANO
PRÁTICAS
DE
LINGUAGEM
Esporte

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
•

Esportes de
rede/parede
Esportes de
campo e taco
Esportes de
invasão
Esportes de
combate

HABILIDADES
(EF89EF01) Experimentar diferentes papéis
(jogador, árbitro e técnico) e fruir os esportes
de rede/parede, campo e taco, invasão e
combate, valorizando o trabalho coletivo e o
protagonismo.

COMPÊTENCIAS
ESPECÍFICAS
2,10

(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes de
rede/parede, campo e taco, invasão e combate
oferecidos pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.

(EF89EF03) Formular e utilizar estratégias
para solucionar os desafios técnicos e táticos,
tanto nos esportes de campo e taco,
rede/parede, invasão e combate como nas
modalidades esportivas escolhidas para
praticar de forma específica.

(EF89EF04) Identificar os elementos técnicos
ou técnico-táticos individuais, combinações
táticas, sistemas de jogo e regras das
modalidades esportivas praticadas, bem como
diferenciar as modalidades esportivas com
base nos critérios da lógica interna das
categorias de esporte: rede/parede, campo e
taco, invasão e combate.

Ginástica de
condicionamento
físico
Ginástica de
conscientização
corporal

(EF89EF07) Experimentar e fruir um ou
mais programas de exercícios físicos,
identificando as exigências corporais desses
diferentes programas e reconhecendo a
importância de uma prática individualizada,
adequada às características e necessidades
de cada sujeito.

10

(EF89EF08) Discutir as transformações
históricas dos padrões de desempenho,
saúde e beleza, considerando a forma como
são apresentados nos diferentes meios
(científico, midiático etc.).
(EF89EF09) Problematizar a prática
excessiva de exercícios físicos e o uso de
medicamentos para a ampliação do
rendimento ou potencialização das
transformações corporais.
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(EF89EF10) Experimentar e fruir um ou
mais tipos de ginástica de conscientização
corporal, identificando as exigências
corporais dos mesmos.
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INGLÊS

A LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS
FINAIS

Na dimensão histórica do ensino de línguas estrangeiras, a língua inglesa tem uma
trajetória de mais de duzentos anos, marcada por determinantes políticas, históricas,
econômicas e culturais, entre outras, que influenciaram sua permanência no currículo
brasileiro. Embora sua posição de prestígio tenha oscilado entre ascensão e declínio no
decorrer das mudanças curriculares, para atender às expectativas e exigências sociais, a
Língua Inglesa sempre esteve presente como importante recurso para o acesso a bens
culturais e científicos produzidos em outros contextos sociais e espaços geográficos.
Com o desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC)
e o processo de internacionalização presentes nas políticas linguísticas vigentes, o papel
da Língua Inglesa está se modificando no contexto escolar e acadêmico e contribuindo
para o surgimento de novas maneiras de conhecer e produzir conhecimento. Além disso,
a presença de estrangeiros é real em muitas escolas do Brasil e no contexto paranaense,
nos diversos níveis e etapas de ensino.
Diante deste cenário, torna-se necessário refletir sobre a função social da Língua
Inglesa, que assume na contemporaneidade, por fatores econômicos, políticos, culturais
e ideológicos, o papel de língua franca. Sob esse viés, há que se repensar o ensino da
Língua Inglesa, desvinculando-o do padrão ideal de falante (americano ou britânico),
pois “o status de inglês como língua franca implica em considerar a importância da
cultura no ensino-aprendizagem da língua, buscando romper com aspectos relativos à
“correção”, “precisão” e “proficiência” linguística” (BRASIL, 2017, p. 240). Por
conseguinte, a Língua Inglesa passa a atuar como uma das línguas das relações
interculturais, onde falantes com distintos backgrounds linguístico-culturais (ou falantes
de diferentes línguas maternas) a utilizam como recurso mediador das interações

É preciso atentar para o fato de que a interculturalidade se faz presente em muitas
comunidades paranaenses, e outras estão próximas de vivenciar esta realidade. Sendo
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assim, o contato com a diversidade cultural/linguística e a influência das novas
tecnologias da informação trazem novos desafios, modificando a maneira de ler o
mundo e o modo de comunicação entre as pessoas.
Nesse sentido, as perspectivas de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa encontram-se
em sintonia com as demandas prementes em escala mundial, alavancadas pelo advento
de novas linguagens

e formas

de interação multimodalizadas e híbridas.

Consequentemente, os textos/gêneros discursivos produzidos com multiplicidade de
linguagens e recursos semióticos (os textos multimodais, por exemplo) estão cada vez
mais presentes na vida social, tornando evidente a necessidade de desenvolver novas
formas de compreensão e produção destes conhecimentos, ampliando a visão do (s)
letramento (s), ou melhor, dos multiletramentos. Na BNCC, a visão dos
multiletramentos é “concebida também nas práticas sociais do mundo digital”
(BRASIL, 2017, p. 240) em que os estudantes passam a interagir com uma grande
variedade de textos, seja na condição de leitores ou produtores, construindo seus
próprios sentidos.
Além do mais, a Língua Inglesa estabelece, quando possível, diálogos interdisciplinares
com outros componentes (Geografia, Arte, História, Sociologia, Filosofia, entre outros),
por meio de conceitos e conhecimentos historicamente construídos, os quais contribuem
para uma formação integral do estudante, objetivando a transformação da prática social.
Ante o exposto, é mister compreender a abrangência da Língua Inglesa nos diferentes
contextos discursivos (literário/artístico, científico, cotidiano, publicitário, midiático,
entre outros) e, portanto, perceber em diversos momentos as relações com as
Competências Gerais elencadas no texto da BNCC, entendidas neste documento como
Direitos Gerais de Aprendizagem, sobretudo, a que se refere aos “conhecimentos das
linguagens verbal (oral e escrita) e/u verbo-visual (como Libras), corporal, multimodal,
artística, matemática, tecnológica e digital para expressar-se e partilhar informações,
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos

contribuem para o desenvolvimento do pensar crítico sobre diferentes maneiras de
perceber, ler e analisar o mundo.
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que levem ao entendimento mútuo” (BRASIL, 2017, p. 18). Tais conhecimentos
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A organização do documento de Língua Inglesa para os Anos Finais do Ensino
Fundamental está disposta da seguinte maneira:
EIXO

E

UNIDADE

TEMÁTICA

–

HABILIDADES

–

OBJETOS

DE

CONHECIMENTOS – SUGESTÕES PEDAGÓGICAS.
Os cinco Eixos dispostos no documento são: DIMENSÃO INTERCULTURAL –
ORALIDADE – LEITURA – ESCRITA – CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS. O
eixo DIMENSÃO INTERCULTURAL propõe a compreensão da importância de que
estudar uma língua é também aprender sobre o outro, sobre si mesmo, a cultura local e
sobretudo, as diferentes culturas.
Os

eixos

ORALIDADE,

LEITURA,

ESCRITA

e

CONHECIMENTOS

LINGUÍSTICOS apresentam, separadamente, unidades temáticas específicas de cada
uma dessas modalidades da língua.
A coluna de SUGESTÕES PEDAGÓGICAS, nos Anos Finais, apresenta uma breve
explicação das habilidades propostas para cada ano, que poderá auxiliar o professor na
elaboração de suas aulas.
No ciclo dos Anos Iniciais, as competências propostas evidenciaram a aprendizagem
relacionada às experiências do universo infantil.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

1. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural,
refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a
inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do

2. Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias
impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de
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ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e
interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social.
3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna/outras
línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, em uma relação
intrínseca entre língua, cultura e identidade
4. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes
países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer a
diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e
multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas.
5. Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para
pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de
letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável.
6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na
língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no
contato com diferentes manifestações artístico-culturais.
A flexibilidade é um dos aspectos marcantes deste Documento Curricular, pois
possibilita que o professor se aproprie dos elementos que julgar essenciais para as
aprendizagens subsequentes e adequadas ao tempo real que os estudantes dispõem à
exposição da língua. Assim, considerando a limitação de tempo da carga horária
semanal para o ensino da LI, é imprescindível um planejamento criterioso, que
possibilite o desenvolvimento paralelo de habilidades diversas que estejam direcionadas
para o aprendizado dos cinco Eixos.
Alguns Objetos de Conhecimento e Habilidades aparecem repetidamente ao longo do
documento, considerando seus níveis de complexidade. Cabe ao professor aplicá-los em
sequência linear ou adaptá-los para as especificidades de suas turmas, considerando que
o momento apropriado para o estudante desenvolver determinada habilidade dentre os

competência específica, deve ser regido, principalmente, pelo interesse e necessidade do
grupo de aprendizes. No que diz respeito à seleção de conteúdos do livro didático estes
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objetos de conhecimento ou aprofundá-la, concentrando-se na aquisição de uma
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podem ser trabalhados de forma integrada a este Documento Curricular, sem seguir,
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necessariamente, uma ordem pré-estabelecida pelo livro.
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COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS
MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS
6º ANO

EIXOS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

COMPÊTENCIAS
ESPECÍFICAS

EF02LI01) Interagir com o
professor e colegas de forma
respeitosa, utilizando as
expressões “excuse me”,
“please”, “thank
You

(EF02LI02) Experimentar
brincadeiras em inglês,
repetindo
espontaneamente algumas
palavras e/ou expressões a
convite do professor.”

ORALIDADE

➢ Convívio social;
➢ Interação discursiva.
➢ Estratégias de escuta
de textos.
➢ Construção de laços
afetivos e convívio social
(família, escola,
saudações, casa, alfabeto
e etc.);

(EF01Ll03) Conhecer e
utilizar saudaçôes,
cumprimentando em inglês.
(hi,, hello, good morning,
afternoon,, bye e see you.)

1,2,4,5

(EF01LI04) Participar de
atividades lúdicas (cantar,
dançar,brincar).

(EF01LI05)Experimentar
brincadeiras, acompanhando
as

(EF01LI06) Perguntar e
dizer o nome (What’s your
name? I’m...
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orientações do professor de
Língua Inglesa.
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/ My name’s ...)

(EF01LI07) Mobilizar o
repertório para antecipar os
elementos de uma narrativa.

LEITURA

➢

Estratégias de
leitura.

➢

Práticas de
leitura/letramento.

➢

Construção de
repertório lexical.

➢

Textos
multimidiáticos.

(EF02LI08) Antecipar o
tema de uma narrativa por
meio de seu título,
observação de imagens e/ou
recursos multimidiáticos.

3,4,5,6

(EF06LI09) Localizar
informações específicas em
texto.

➢ Planejamento do texto:
organização de ideias;
➢ Produção de textos
escritos, em formatos
diversos, com a mediação
do professor.

➢
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

➢
➢

Construção de repertório
lexical.
Pronúncia;
Utilização de expressões
como: My name is..., My
mon is...etc

(EF06LI13) Listar ideias
para a produção de textos,
levando em conta o tema e o
assunto.

(EF06LI16) Construir
repertório relativo às
expressões usadas para o
convívio social e o uso da
língua inglesa em sala de
aula.

2,3,4,5

4,5

(EF06LI17) Construir
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PRÁTICAS DE
ESCRITA

Segunda-feira
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Itagimirim

NOMES
repertório lexical relativo a
temas
familiares (escola, família,
rotina diária, atividades de
lazer, esportes, entre
outros).

➢ Histórias infantis o redor
do mundo enfoque
multicultural e plurilíngue.
➢

(EF02LI03) Conhecer
histórias infantis
tradicionais de diferentes
povos e culturas, falantes de
diversas línguas, por meio
da Língua Inglesa.
(EF02LI01) Interagir
com o professor e
colegas de forma
respeitosa, utilizando as
expressões “excuse
me”, “please”, “thank
you

ORALIDADE

LEITURA

➢ Estratégias de
compreensão de textos
orais: palavras cognatas e
pistas do contexto
discursivo.

➢ Hipóteses sobre a
finalidade de um texto;
➢ Compreensão geral e
específica: leitura rápida
(skimming, scanning);
➢ Construção de
repertório lexical e
autonomia leitora

(EF02LI02)
Experimentar
brincadeiras em inglês,
repetindo
espontaneamente
algumas palavras e/ou
expressões a convite do
professor.

1,2,4,5

(EF06LI03)
Reconhecer, com o
apoio de palavras
cognatas e pistas do
contexto discursivo, o
assunto e as
informações principais
em textos orais sobre
temas familiares.

(EF06LI07) Formular
hipóteses sobre a
finalidade de um texto
em língua inglesa, com
base em sua estrutura,
organização textual e
pistas gráficas.

3,4,5,6

(EF06LI08) Identificar
o assunto de um texto,
reconhecendo sua
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➢ Convívio social;
➢ Rotinas de sala.
➢ Interação discursiva
➢ Funções e usos da língua
inglesa em sala de aula
(Classroom language)

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
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Itagimirim

NOMES
organização textual e
palavras cognatas.
(EF06LI09) Localizar
informações específicas
em texto.
(EF06LI10) Conhecer a
organização de um
dicionário bilíngue
(impresso e/ou on-line)
para construir repertório
lexical.
(EF06LI11) Explorar
ambientes virtuais e/ou
aplicativos para
construir repertório
lexical na língua
inglesa.

➢ Planejamento do texto:
Brainstorming;

(EF06LI13) Listar ideias
para a produção de textos,
levando em

➢

conta o tema e o assunto.

ESCRITA

2,3,4,5

➢ Construção de repertório
lexical; números cardinais,

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

4,5

➢ Objetos escolares, cores,
brinquedos favoritos,
preposições de lugar (in, on).

➢ Presença da língua
inglesa no cotidiano -Inglês
DIMENSÃO
INTERCULTURAL

(EF06LI16) Construir
repertório relativo às
expressões usadas para o
convívio social e o uso da
língua inglesa em sala de
aula;

na comunidade.

(EF06LI18) Reconhecer
semelhanças e diferenças na
pronúncia de palavras da
língua inglesa e da língua
materna e/ou outras línguas
conhecidas.
(EF04LI24) Reconhecer
palavras e/ou expressões em
inglês presentes nos usos de
diferentes formas de
linguagem em atividades
cotidianas dos estudantes
(ao brincar com ou sem
jogos eletrônicos, ao assistir
desenhos animados, entre

1,5,6
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Produção de textos
escritos.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
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Itagimirim

NOMES
outros).

(EF06LI01) Coletar
informações do grupo,
perguntando e respondendo
sobre a família, os amigos, a
escola e a comunidade.
➢ Convívio social;
➢ Estratégias de
compreensão de textos orais:
palavras cognatas e
pistas do contexto discursivo;
ORALIDADE
➢ Produção de textos
orais, com a mediação do
professor;

➢

➢

(EF06LI03) Planejar
apresentação sobre a
família, a comunidade e a
escola, compartilhando-a
oralmente com o grupo.

(EF06LI08) Identificar o
assunto de um texto,
reconhecendo sua
organização textual e
palavras cognatas.

(EF06LI09) Localizar
informações específicas em
texto.
Construção de
repertório lexical e
autonomia leitora;

1,2,4,5

3,4,5,6

(EF06LI11) Explorar
ambientes virtuais e/ou
aplicativos para construir
repertório lexical na língua
inglesa

Página348

LEITURA

Compreensão geral e
específica: leitura
rápida (skimming,
scanning);

(EF06LI02) 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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NOMES
(EF06LI07) Organizar
ideias, selecionando-as
em função da estrutura e
do objetivo do texto.
➢

Pré-escrita:
planejamento
de produção escrita, com
mediação do professor.
➢ Produção de textos
escritos, em formatos
diversos, com a mediação do
professor.

LEITURA

(EF06LI08) 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.

3,4,5,6

(EF06LI16) Construir
repertório relativo às
expressões usadas para o
convívio social e o uso da
língua inglesa em sala de
aula.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

➢

Construção de
repertório

lexical.
➢ Verb To be –Presente
simples e contínuo
(formas afirmativa,
negativa e
interrogativa).

(EF06LI18) Reconhecer
semelhanças e diferenças na
pronúncia de palavras da
língua inglesa e da língua
materna e/ou outras línguas
conhecidas.

4,5

(EF06LI19) Utilizar o
presente do indicativo para
identificar pessoas (verbo to
be) e descrever rotinas
diárias.

➢

Escolas ao redor do
mundo

1,5,6
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DIMENSÃO
INTERCULTURAL

(EF05LI24) Investigar como
são as escolas em diferentes
culturas e países,
valorizando a diversidade.
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NOMES

➢ Convívio social;
➢ Funções e usos da língua
inglesa em sala de aula

(EF06LI03) Solicitar
esclarecimentos em língua
inglesa sobre o que não
entendeu e o significado de
palavras ou expressões
desconhecidas.

(Classroom language).
➢

0RALIDADE

Estratégias de
compreensão
de textos orais: palavras
cognatas e pistas do contexto
discursivo.

(EF06LI04) Reconhecer,
com o apoio de palavras
cognatas e pistas do
contexto discursivo, o
assunto e as informações
principais em textos orais
sobre temas familiares.

1,2,4,5

(EF06LI07) Formular
hipóteses sobre a finalidade
de um texto em língua
inglesa, com base em sua
estrutura, organização
textual e pistas gráficas.

(EF06LI09) Localizar
informações específicas em
texto.
➢
➢
LEITURA

Hipóteses sobre a
finalidade de um texto;
Compreensão geral e
específica: leitura rápida
(skimming, scanning);

(EF06LI11) Explorar
ambientes virtuais e/ou
aplicativos para construir
repertório lexical na língua
inglesa.

3,4,5,6

➢

Planejamento do
texto:
Brainstorming
ESCRITA

➢ Produção de textos
escritos, em formatos diversos,
com a mediação do professor;

(EF06LI13) Listar
ideias para a produção
de textos, levando em
conta o tema e o
assunto.

3,4,5,6

(EF06LI15) Produzir textos
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(EF06LI12) Interessar-se
pelo texto lido,
compartilhando suas ideias
sobre o que o texto
informa/comunica.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
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Itagimirim

NOMES
escritos em língua inglesa
(bulas de remédio, receita,
regras de jogo e outros
textos instrucionais), sobre
si mesmo, sua família, seus
amigos, gostos, preferências
e rotinas, sua comunidade e
seu contexto escolar.
(EF06LI21) Reconhecer o
uso do imperativo em
enunciados de atividades,
comandos e instruções.
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

➢

Imperativo
Adjetivos possessivos

4,5
(EF06LI23) Empregar, de
forma inteligível, os
adjetivos possessivos.

➢

(EFO6LI25) Identificar a
presença da LI na sua
comunidade(palavras,
expressões, esporte e esfera
de circulação e consumo)

1,5,6

Página351

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

Presença da Língua
Inglesa
no cotidiano
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NOMES
MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS
7º ANO
EIXOS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

COMPÊTENCIAS
ESPECÍFICAS

(EF07LI06) Antecipar o sentido global
por referências, com base em leitura
rápida, observando títulos, primeiras e
últimas frases de parágrafos e palavraschave repetidas.

LEITURA
Construção do
sentido global do
texto

Objetivos de leitura

Construção de
repertório lexical e
autonomia leitora

Partilha da leitura

(EF07LI07) Identificar a(s)
informação(ões)-chave de partes de um
texto em língua inglesa (parágrafos).

3,4,5,6

(EF07LI08) Relacionar as partes de um
texto (parágrafos) para construir seu
sentido global.

(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a
informação desejada como objetivo de
leitura.

EF06LI10)Conhecer a organização de
um dicionário bilíngue (impresso e/ou online) para construir repertorio lexical.

(EF07LI11) Participar de troca de
opiniões e informações sobre textos, lidos
na sala de ou aula em outros ambientes.
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Compreensão geral e
específica: leitura
rápida (skimming,
scanning)
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12 de Setembro de 2022
354 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Presente Simples e
Contínuo (formas
afirmativa, negativa
e interrogativa)

(EF06LI19) Utilizar o presente do
indicativo para identificar pessoas (verbo
to be) e descrever rotinas diárias.
4,5
(EF06LI20) Utilizar o presente contínuo
para descrever ações em progresso.

Verbo Modal Can
(presente e passado)

Construção de
repertório lexical

Estratégias de
compreensão de
textos orais:
conhecimentos
prévios

(EF07LI20) Empregar, de forma
inteligível, o verbo modal can para
descrever habilidades (no presente e no
passado).

(EF06LI17) Construir repertório lexical
relativo a temas familiares (escola,
família, rotina diária, atividades de lazer,
esportes, entre outros).

(EF07LI03) Mobilizar conhecimentos
prévios para
compreender texto oral.

ORALIDADE

2,4,5

Funções de uso da
língua inglesa:
convivência e
colaboração em sala
de aula.

Práticas
investigativas

ESCRITA

Pré-escrita:
planejamento de
produção escrita,
com mediação do
professor.

(EF07LI01) 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) Entrevistar os colegas para
conhecer suas histórias de vida.

(EF07LI12) Planejar a escrita de textos
em função do contexto (público,
finalidade, layout e suporte).
2,3,4,5
(EF07LI13) Organizar textos de unidade
de sentido, dividindo-o em parágrafos ou
tópicos e subtópicos, explorando as
possibilidades de organização gráfica, de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página353

Compreensão de
textos orais de cunho
descritivo ou
narrativo.

(EF07LI04) Identificar o contexto, a
finalidade, o assunto e os interlocutores
em textos orais presentes no cinema, na
internet, na televisão, entre outros.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
355 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Escrita: organização
em parágrafos ou
tópicos, com
mediação do
professor

LEITURA

Compreensão geral e
específica: leitura
rápida (skimming,
scanning)

suporte e de formato do texto.

(EF07LI06) Antecipar o sentido global
por referências, com base em leitura
rápida, observando títulos, primeiras e
últimas frases de parágrafos e palavraschave respetidas.
3,4,5,6
(EF07LI07) Identificar a(s)
informação(ões)-chave de partes de um
texto em língua inglesa (parágrafos).

Construção do
sentido global do
texto

Objetivos de leitura

Leitura de textos
digitais para estudo.

(EF07LI08) Relacionar as partes de um
texto (parágrafos) para construir seu
sentido global.

(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a
informação desejada como objetivo de
leitura.

(EF07LI10) Escolher, em ambientes
virtuais, textos em língua inglesa, de
fontes confiáveis, para estudos/pesquisas
escolares.

You, me, us

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Presente simples e
continuo (formas
afirmativa, negativa
e interrogativa)

(EF07LI11) Participar de troca de
opiniões e informações sobre textos, lidos
na sala de aula ou em outros ambientes.

(EF06LI20) Utilizar o presente contínuo
para descrever ações em progresso.

4,5
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Partilha da leitura

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
356 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
(EF07LI22) Explorar modos de falar em
língua, refutando preconceitos e
reconhecendo a variação linguística como
fenômeno natural das línguas.
DIMENSÃO
INTERCULTURAL

Variação linguística

1,5,6
(EF07LI23) Reconhecer a variação
linguística como manifestação de formas
de pensar e expressar o mundo.

ORALIDADE

Construção de
repertório lexical

(EF06LI17) Construir repertório lexical
relativo a temas familiares (escola,
família, rotina diária, atividades de lazer,
esportes, entre outros).

Estratégias de
compreensão de
textos orais:
conhecimentos
prévios

(EF07LI03) Mobilizar conhecimentos
prévios para

Compreensão de
textos orais de cunho
descritivo ou
narrativo.

(EF07LI04) Identificar o contexto, a
finalidade, o assunto e os interlocutores
em textos orais presentes no cinema, na
internet, na televisão, entre outros.

4,5

compreender texto oral.
2,4,5

Funções de uso da
língua inglesa:
convivência e
colaboração em sala
de aula.

Práticas
investigativas
Pré-escrita:
planejamento de
produção escrita,
com mediação do
professor.

(EF07LI01) 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) Entrevistar os colegas para
conhecer suas histórias de vida.

(EF07LI12) Planejar a escrita de textos
em função do contexto (público,
finalidade, layout e suporte).

ESCRITA
Escrita: organização
em parágrafos ou
tópicos, com
mediação do
professor

(EF07LI13) Organizar textos de unidade
de sentido, dividindo-o em parágrafos ou
tópicos e subtópicos, explorando as
possibilidades de organização gráfica, de
suporte e de formato do texto.

2,3,4,5
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CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
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Itagimirim

NOMES
Compreensão geral e
específica: leitura
rápida (skimming,
scanning)

(EF07LI06) antecipar o sentido global de
textos em língua inglesa por referências,
com base em leitura rápida, observando
títulos e primeiras e últimas frases de
parágrafos e palavras-chaves repetidas.

(EF07LI07) Identificar a(s)
informação(ões)-chave de partes de um
texto em língua inglesa (parágrafos)
LEITURA

3,4,5,6
(EF07LI08) Relacionar as partes de um
texto Parágrafos) para construir seu
sentido global.
Construção do
sentido global do
texto

Objetivos de leitura

Leitura de textos
digitais para estudo.

(EF07LI10) Escolher, em ambientes
virtuais, textos em língua inglesa, de
fontes confiáveis, para estudos/pesquisas
escolares.

Partilha da leitura

(EF07LI11) Participar de troca de
opiniões e informações sobre textos, lidos
na sala de aula ou em outros ambientes.

Passado simples e
contínuo (formas
afirmativa, negativa
e interrogativa)

(EF07LI18) Utilizar o passado simples e
o passado contínuo para produzir textos
orais e escritos, mostrando relações de
sequência e causalidade.

Construção de
repertório lexical.

(EF07LI17) Explorar o caráter
polissêmico de palavras de acordo com o
contexto de uso.

4,5

Página356

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a
informação desejada como objetivo de
leitura.
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Itagimirim

NOMES
Estratégias de
compreensão de
textos orais:
conhecimentos
prévios

(EF07LI03) Mobilizar conhecimentos
prévios para
compreender texto oral.

ORALIDADE

2,4,5
Compreensão de
textos orais de cunho
descritivo ou
narrativo.

(EF07LI04) Identificar o contexto, a
finalidade, o assunto e os interlocutores
em textos orais presentes no cinema, na
internet, na televisão, entre outros.

Práticas
investigativas

(EF07LI02) Entrevistar os colegas para
conhecer suas histórias de vida.

Produção de textos
orais, com mediação
do professor

(EF07LI05) Compor, em língua inglesa,
narrativas orais sobre fatos,
acontecimentos e personalidades
marcantes do passado.

Pré-escrita:
planejamento de
produção escrita,
com mediação do
professor.

(EF07LI12) Planejar a escrita de textos
em função do contexto (público,
finalidade, layout e suporte).

ESCRITA
Escrita: organização
em parágrafos ou
tópicos, com
mediação do
professor

LEITURA

Compreensão geral e
específica: leitura
rápida (skimming,
scanning)

(EF07LI13) Organizar textos de unidade
de sentido, dividindo-o em parágrafos ou
tópicos e subtópicos, explorando as
possibilidades de organização gráfica, de
suporte e de formato do texto.

2,3,4,5

(EF07LI06) Antecipar o sentido global
por referências, com base em leitura
rápida, observando títulos, primeiras e
últimas frases de parágrafos e palavraschave repetidas.
3,4,5,6
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(EF07LI07) Identificar a(s)
informação(ões)-chave de partes de um
texto em língua inglesa (parágrafos).
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Segunda-feira
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359 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Construção do
sentido global do
texto

Objetivos de leitura

Leitura de textos
digitais para estudo
Construção de
repertório lexical e
autonomia leitora

(EF07LI08) Relacionar as partes de um
texto (parágrafos) para construir seu
sentido global.

(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a
informação desejada como objetivo de
leitura.

(EF07LI10) Escolher, em ambientes
virtuais, textos em língua inglesa, de
fontes confiáveis, para estudos/pesquisas
escolares.

EF06LI10)Conhecer a organização de
um dicionário bilíngue (impresso e/ou online) para construir repertorio lexical.

Earth: we only have
one

(EF07LI11) Participar de troca de
opiniões e informações sobre textos, lidos
na sala de aula ou em outros ambientes.

Passado simples e
contínuo (formas
afirmativa, negativa
e interrogativa)

(EF07LI18) Utilizar o passado simples e
o passado contínuo para produzir textos
orais e escritos, mostrando relações de
sequência e causalidade.

Construção de
repertório lexical

(EF06LI15) 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).

4,5

(EF06LI16) Construir repertório relativo
às expressões usadas para o convívio
social e o uso da língua inglesa em sala
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CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Partilha da leitura

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
360 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
de aula.

(EF07LI16) Reconhecer a pronúncia de
verbos regulares no passado (-ed).

Pronúncia
Estratégias de
compreensão e
textos orais:
conhecimentos
prévios)

(EF07LI03) Mobilizar conhecimentos
prévios para compreender texto oral.

ORALIDADE

2,4,5
Compreensão de
textos orais em
cunho descritivo ou
narrativo

(EF07LI04) Identificar o contexto, a
finalidade, o assunto e os interlocutores
em textos orais presentes no cinema, na
internet, na televisão, entre outros.

Práticas
investigativas

(EF07LI02) Entrevistar os colegas para
conhecer suas histórias de vida.

Pré-escrita:
planejamento de
produção escrita,
com mediação do
professor.

(EF07LI12) Planejar a escrita de textos
em função do contexto (público,
finalidade, layout e suporte).

ESCRITA
Escrita: organização
em parágrafos ou
tópicos, com
mediação do
professor

2,3,4,5

(EF07LI06) Antecipar o sentido global
por referências, com base em leitura
rápida, observando títulos, primeiras e
últimas frases de parágrafos e palavraschave repetidas.
3,4,5,6
(EF07LI07) Identificar a(s)
informação(ões)-chave de partes de um
texto em língua inglesa (parágrafos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página359

LEITURA

Compreensão geral e
específica: leitura
rápida (skimming,
scanning)

(EF07LI13) Organizar textos de unidade
de sentido, dividindo-o em parágrafos ou
tópicos e subtópicos, explorando as
possibilidades de organização gráfica, de
suporte e de formato do texto.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
361 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Construção do
sentido global do
texto

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

(EF07LI08) Relacionar as partes de um
texto (parágrafos) para construir seu
sentido global.

Objetivos de leitura

(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a
informação desejada como objetivo de
leitura.

Leitura de textos
digitais para estudo

(EF07LI10) Escolher, em ambientes
virtuais, textos em língua inglesa, de
fontes confiáveis, para estudos/pesquisas
escolares.

Partilha da leitura

(EF07LI11) Participar de troca de
opiniões e informações sobre textos, lidos
na sala de aula ou em outros ambientes.

Passado simples e
contínuo (formas
afirmativa, negativa
e interrogativa)

(EF07LI18) Utilizar o passado simples e
o passado contínuo para produzir textos
orais e escritos, mostrando relações de
sequência e causalidade.

4,5

Construção de
repertório lexical
(EF06LI15) 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).

ORALIDADE

Estratégias de
compreensão e
textos orais:
conhecimentos
prévios)

(EF07LI17) Explorar o caráter
polissêmico de palavras de acordo com o
contexto de uso.

(EF07LI03) Mobilizar conhecimentos
prévios para compreender texto oral.

2,4,5
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Polissemia

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
362 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
(EF07LI04) Identificar o contexto, a
finalidade, o assunto e os interlocutores
em textos orais presentes no cinema, na
internet, na televisão, entre outros.

Funções de uso da
língua inglesa:
convivência e
colaboração em sala
de aula.

Pré-escrita:
planejamento de
produção escrita,
com mediação do
professor.

(EF07LI01) 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.

(EF07LI12) Planejar a escrita de textos
em função do contexto (público,
finalidade, layout e suporte).

ESCRITA
Escrita: organização
em parágrafos ou
tópicos, com
mediação do
professor

LEITURA

Compreensão geral e
específica: leitura
rápida (skimming,
scanning)

(EF07LI13) Organizar textos de unidade
de sentido, dividindo-o em parágrafos ou
tópicos e subtópicos, explorando as
possibilidades de organização gráfica, de
suporte e de formato do texto.

2,3,4,5

(EF07LI06) Antecipar o sentido global
por referências, com base em leitura
rápida, observando títulos, primeiras e
últimas frases de parágrafos e palavraschave respetidas.
3,4,5,6
(EF07LI07) Identificar a(s)
informação(ões)-chave de partes de um
texto em língua inglesa (parágrafos).

Objetivos de leitura

(EF07LI08) Relacionar as partes de um
texto (parágrafos) para construir seu
sentido global.

(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a
informação desejada como objetivo de
leitura.

(EF07LI10) Escolher, em ambientes
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Construção do
sentido global do
texto

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
363 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

Leitura de textos
digitais para estudo

virtuais, textos em língua inglesa, de
fontes confiáveis, para estudos/pesquisas
escolares.

(EF07LI11) Participar de troca de
opiniões e informações sobre textos, lidos
na sala de aula ou em outros ambientes.
Partilha de leitura

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Passado simples e
contínuo (formas
afirmativa, negativa
e interrogativa)

Construção de
repertório lexical

(EF07LI18) Utilizar o passado simples e
o passado contínuo para produzir textos
orais e escritos, mostrando relações de
sequência e causalidade.

4,5

(EF06LI15) 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).

(EF06LI16) Construir repertório relativo
às expressões usadas para o convívio
social e o uso da língua inglesa em sala
de aula.

(EF07LI03) Mobilizar conhecimentos
prévios para compreender texto oral.

ORALIDADE
Compreensão de
textos orais em
cunho descritivo ou
narrativo

Produção de textos
orais, com mediação
do professor

(EF07LI04) Identificar o contexto, a
finalidade, o assunto e os interlocutores
em textos orais presentes no cinema, na
internet, na televisão, entre outros.

2,4,5

(EF07LI05) Compor, em língua inglesa,
narrativas orais sobre fatos,
acontecimentos e personalidades
marcantes do passado.
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Estratégias de
compreensão e
textos orais:
conhecimentos
prévios)

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
364 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Pré-escrita:
planejamento de
produção escrita,
com mediação do
professor.

(EF07LI12) Planejar a escrita de textos
em função do contexto (público,
finalidade, layout e suporte).

ESCRITA

Escrita: organização
em parágrafos ou
tópicos, com
mediação do
professor

Produção de textos
escritos, em
formatos diversos,
com mediação do
professor

(EF07LI13) Organizar textos de unidade
de sentido, dividindo-o em parágrafos ou
tópicos e subtópicos, explorando as
possibilidades de organização gráfica, de
suporte e de formato do texto.

2,3,4,5

(EF07LI14) Produzir textos diversos
sobre fatos, acontecimentos e
personalidades do passado (linha do
tempo/timelines. biografias, verbetes de
enciclopédias, blogues, entre outros).

Compreensão geral e
específica: leitura
rápida (skimming,
scanning)

(EF07LI06) antecipar o sentido global de
textos em língua inglesa por referências,
com base em leitura rápida, observando
títulos e primeiras e últimas frases de
parágrafos e palavras-chaves repetidas.

LEITURA

(EF07LI07) Identificar a(s)
informação(ões)-chave de partes de um
texto em língua inglesa (parágrafos)

3,4,5,6

(EF07LI08) Relacionar as partes de um
texto Parágrafos) para construir seu
sentido global.

Página363

Construção do
sentido global do
texto
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Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
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Itagimirim

NOMES
Objetivos de leitura
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a
informação desejada como objetivo de
leitura.

Partilha da leitura

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Passado simples e
contínuo (formas
afirmativa, negativa
e interrogativa)

Construção de
repertório lexical

(EF07LI11) Participar de troca de
opiniões e informações sobre textos, lidos
na sala de aula ou em outros ambientes

(EF07LI18) Utilizar o passado simples e
o passado contínuo para produzir textos
orais e escritos, mostrando relações de
sequência e causalidade.

4,5

(EF06LI15) 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).

(EF06LI16) Construir repertório relativo
às expressões usadas para o convívio
social e o uso da língua inglesa em sala
de aula.

(EF07LI03) Mobilizar conhecimentos
prévios para compreender texto oral.

ORALIDADE
Compreensão de
textos orais em
cunho descritivo ou
narrativo

(EF07LI04) Identificar o contexto, a
finalidade, o assunto e os interlocutores
em textos orais presentes no cinema, na
internet, na televisão, entre outros.

2,4,5
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Estratégias de
compreensão e
textos orais:
conhecimentos
prévios)

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
366 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Funções e usos da
língua inglesa:
convivência e
colaboração em sala
de aula

(EF07LI01) 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.

Pré-escrita:
planejamento de
produção escrita,
com mediação do
professor.

(EF07LI12) Planejar a escrita de textos
em função do contexto (público,
finalidade, layout e suporte).

ESCRITA
Escrita: organização
em parágrafos ou
tópicos, com
mediação do
professor

Produção de textos
escritos, em
formatos diversos,
com mediação do
professor

(EF07LI13) Organizar textos de unidade
de sentido, dividindo-o em parágrafos ou
tópicos e subtópicos, explorando as
possibilidades de organização gráfica, de
suporte e de formato do texto.

2,3,4,5

(EF07LI14) Produzir textos diversos
sobre fatos, acontecimentos e
personalidades do passado (linha do
tempo/timelines. biografias, verbetes de
enciclopédias, blogues, entre outros).

Compreensão geral e
específica: leitura
rápida (skimming,
scanning)
(EF07LI06) antecipar o sentido global de
textos em língua inglesa por referências,
com base em leitura rápida, observando
títulos e primeiras e últimas frases de
parágrafos e palavras-chaves repetidas.

LEITURA

(EF07LI07) Identificar a(s)
informação(ões)-chave de partes de um
texto em língua inglesa (parágrafos)

3,4,5,6

Construção do
sentido global do
texto
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(EF07LI08) Relacionar as partes de um
texto Parágrafos) para construir seu
sentido global.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
367 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

Objetivos de leitura
(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a
informação desejada como objetivo de
leitura.

Partilha da leitura

(EF07LI11) Participar de troca de
opiniões e informações sobre textos, lidos
na sala de aula ou em outros ambientes.

Construção de
repertório lexical

(EF06LI15) 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).
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

(EF06LI16) Construir repertório relativo
às expressões para o convívio social e o
uso da língua inglesa em sala de aula.

4,5

(EF07LI17) Explorar o caráter
polissêmico de palavras de acordo com o
contexto de uso.
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Polissemia
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Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
368 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
(EF07LI03) Mobilizar conhecimentos
prévios para compreender texto oral.

ORALIDADE

Estratégias de
compreensão e
textos orais:
conhecimentos
prévios)

2,4,5
(EF07LI04) Identificar o contexto, a
finalidade, o assunto e os interlocutores
em textos orais presentes no cinema, na
internet, na televisão, entre outros.

Funções de uso da
língua inglesa:
convivência e
colaboração em sala
de aula.

Pré-escrita:
planejamento de
produção escrita,
com mediação do
professor.

(EF07LI01) 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.

(EF07LI12) Planejar a escrita de textos
em função do contexto (público,
finalidade, layout e suporte).

ESCRITA
Escrita: organização
em parágrafos ou
tópicos, com
mediação do
professor

2,3,4,5

(EF07LI14) Produzir textos diversos
sobre fatos, acontecimentos e
personalidades do passado (linha do
tempo/timelines. biografias, verbetes de
enciclopédias, blogues, entre outros).
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Produção de textos
escritos, em
formatos diversos,
com mediação do
professor

(EF07LI13) Organizar textos de unidade
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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Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
369 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSSICA
8º ANO

ORALIDADE

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Compreensão de textos orais,
multimodais, de cunho
informativo/jornalístico

Produção de textos orais com
autonomia

Construção de sentido por
meio de inferências e
reconhecimento de implícitos

LEITURA

Reflexão pós-leitura

Revisão de textos com a
mediação do professor

ESCRITA

Produção de textos escritos
com mediação do
professor/colegas

ESCRITA

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Construção de repertório
lexical

HABILIDADES
(EF08LI03) Construir o sentido
global de textos orais, relacionando
suas partes, o assunto principal e
informações relevantes.
(EF08LI04) Utilizar recursos e
repertório linguísticos apropriados
para informar/falar do futuro:
planos, previsões, possibilidades e
probabilidades.
(EF08LI05) Inferir informações e
relações que não aparecem de
modo implícito no texto para
construção de sentidos.
(EF08LI08) Analisar, criticamente,
o conteúdo d textos, comparando
diferente perspectivas apresentadas
sobre um mesmo assunto.
(EF08LI09) Avaliar a própria
produção escrita e a de colegas,
com base no contexto de 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) Produzir textos
(comentários em fóruns, relativos,
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) Construir repertório
lexical relativo a planos, previsões
e expectativas para o futuro.

COMPÊTENCIAS
ESPECÍFICAS

2,4,5

2,3,4,5

2,3,4,5

4,5
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EIXOS

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
370 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

Formação de palavras:
prefixos e sufixos

ORALIDADE

(EF08LI13) Reconhecer sufixos e
prefixos comuns utilizados na
formação de palavras em língua
inglesa.

Verbos para indicar o futuro

(EF08LI14) Utilizar formas
verbais no futuro para descrever
planos e expectativas e fazer
previsões.

Construção de laços afetivos
e convívio social

(EF08LI01) Interagir em situações
de intercâmbio oral, demonstrando
iniciativa para utilizar a língua
inglesa.

Objetivos de leitura

(EF07LI09) Selecionar, em um
texto, a informação desejada como
objetivo da leitura.

ESCRITA

2,3,4,5

Leitura de textos digitais para
estudo
Negociação de sentidos (malentendidos no uso da língua
inglesa e conflito de
opiniões)

(EF07LI10) Escolher, em
ambientes virtuais, textos em
língua inglesa, de fontes confiáveis,
para estudos/pesquisas escolares.

(EF08LI01) Fazer uso da língua
inglesa para resolver malentendidos, emitir opiniões e
esclarecer informações por meio de
paráfrases ou justificativas.

ORALIDADE

2,4,5
(EF08LI02) Explorar o uso de
recursos linguísticos (frases
incompletas, hesitações, entre
outros) e paralinguísticos (gestos,
expressões faciais, entre outros)em
situações de interação oral.

Compreensão de textos orais,
multimodais, de cunho
informativo/jornalístico

(EF08LI03) Construir o sentido
global de textos orais, relacionando
suas partes, o assunto principal e
informações relevantes.

Produção de textos orais com
autonomia

(EF08LI04) Utilizar recursos e
repertório linguísticos apropriados
para informar/falar do futuro:
planos, previsões, possibilidades e
probabilidades.

Construção de sentido por
meio de inferências e

(EF08LI05) Inferir informações e
relações que não aparecem de

3,4,5,6
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Usos de recursos linguísticos
e paralinguísticos no
intercâmbio oral

LEITURA

2,4,5

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
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Itagimirim

NOMES
reconhecimento de implícitos

Reflexão pós-leitura

Revisão de textos com a
mediação do professor

ESCRITA

modo implícito no texto para
construção de sentidos.
(EF08LI08) Analisar, criticamente,
o conteúdo d textos, comparando
diferente perspectivas apresentadas
sobre um mesmo assunto.
(EF08LI09) Avaliar a própria
produção escrita e a de colegas,
com base no contexto de contexto
de comunicação (finalidade e
adequação ao público, conteúdo a
ser comunicado, organização
textual, legibilidade, estrutura de
frases).
2,3,4,5

(EF08LI10) Reconstruir o texto,
com cortes, acréscimos,
reformulações e correções, para
aprimoramento, edição e
publicação final.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

ORALIDADE

Produção de textos escritos
com mediação do
professor/colegas

Construção de repertório
lexical

(EF08LI12) Construir repertório
lexical relativo a planos, previsões
e expectativas para o futuro.

Verbos para indicar o futuro

(EF08LI14) Utilizar formas
verbais no futuro para descrever
planos e expectativas e fazer
previsões.

Construção de repertório
lexical

(EF06LI17) Construir repertorio
lexical relativo a temas familiares
(escola, família, rotina diária,
atividades de lazer, esportes, entre
outros).

Construção de laços afetivos
e convívio social

(EF08LI01) Interagir em situações
de intercâmbio oral, demonstrando
iniciativa para utilizar a língua
inglesa.

2,3,4,5

4,5

2,4,5
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ESCRITA

(EF08LI11) Produzir textos
(comentários em fóruns, relativos,
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).

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
372 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
Objetivos de leitura

(EF07LI09) Selecionar, em um
texto, a informação desejada como
objetivo da leitura.

ESCRITA

2,3,4,5

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

ORALIDADE

LEITURA

ESCRITA

Produção de textos escritos
com mediação do
professor/colegas

(EF07LI14) Produzir textos
diversos sobre fatos,
acontecimentos e personalidades do
passado (linha do tempo/timelines,
biografias, verbetes de
enciclopédias, blogues, entre
outros).

Negociação de sentidos (malentendidos no uso da língua
inglesa e conflito de
opiniões)

(EF08LI01) Fazer uso da língua
inglesa para resolver malentendidos, emitir opiniões e
esclarecer informações por meio de
paráfrases ou justificativas.

Compreensão de textos orais,
multimodais, de cunho
informativo/jornalístico

(EF08LI03) Construir o sentido
global de textos orais, relacionando
suas partes, o assunto principal e
informações relevantes.

Construção de sentido por
meio de inferências e
reconhecimento de implícitos

(EF08LI05) Inferir informações e
relações que não aparecem de
modo implícito no texto para
construção de sentidos.

Reflexão pós-leitura

(EF08LI08) Analisar, criticamente,
o conteúdo d textos, comparando
diferente perspectivas apresentadas
sobre um mesmo assunto.

Revisão de textos com a
mediação do professor

4,5

2,4,5

3,4,5,6

(EF08LI09) Avaliar a própria
produção escrita e a de colegas,
com base no contexto de contexto
de comunicação (finalidade e
adequação ao público, conteúdo a
ser comunicado, organização
textual, legibilidade, estrutura de
frases).
2,3,4,5

(EF08LI10) Reconstruir o texto,
com cortes, acréscimos,
reformulações e correções, para
aprimoramento, edição e
publicação final.
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Leitura de textos digitais para
estudo

(EF07LI10) Escolher, em
ambientes virtuais, textos em
língua inglesa, de fontes confiáveis,
para estudos/pesquisas escolares.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
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Itagimirim

NOMES

ESCRITA

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

Produção de textos escritos
com mediação do
professor/colegas

(EF08LI11) Produzir textos
(comentários em fóruns, relativos,
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).

Pronomes Relativos

(EF08LI17) Empregar de modo
inteligível, os pronomes relativos
(who, which, that, whose) para
construir períodos compostos pr
subordinação.

Construção de repertóriocultural

(EF08LI18) Construir repertório
cultural por meio de contato com
manifestações artístico-cultural
vinculadas à língua inglesa (artes
plásticas e visuais, literatura,
música, cinema, dança,
festividades, entre outros),
valorizando a diversidade entre
culturas.

Construção de repertório
lexical

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

2,3,4,5

4,5

1,5,6

(EF06LI17) Construir repertorio
lexical relativo a temas familiares
(escola, família, rotina diária,
atividades de lazer, esportes, entre
outros).
4,5
(EF07LI17) Explorar o caráter
polissêmico de palavras de acordo
com o contexto de uso.

Polissemia

LEITURA

(EF08LI01) Fazer uso da língua
inglesa para resolver malentendidos, emitir opiniões e
esclarecer informações por meio de
paráfrases ou justificativas.

Compreensão de textos orais,
multimodais, de cunho
informativo/jornalístico

(EF08LI03) Construir o sentido
global de textos orais, relacionando
suas partes, o assunto principal e
informações relevantes.

Construção de sentido por
meio de inferências e
reconhecimento de implícitos

(EF08LI05) Inferir informações e
relações que não aparecem de
modo implícito no texto para

2,4,5

3,4,5,6
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ORALIDADE

Negociação de sentidos (malentendidos no uso da língua
inglesa e conflito de
opiniões)

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
374 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
construção de sentidos.

Reflexão pós-leitura

Revisão de textos com a
mediação do professor

ESCRITA

(EF08LI08) Analisar, criticamente,
o conteúdo d textos, comparando
diferente perspectivas apresentadas
sobre um mesmo assunto.
(EF08LI09) Avaliar a própria
produção escrita e a de colegas,
com base no contexto de contexto
de comunicação (finalidade e
adequação ao público, conteúdo a
ser comunicado, organização
textual, legibilidade, estrutura de
frases).
2,3,4,5

(EF08LI10) Reconstruir o texto,
com cortes, acréscimos,
reformulações e correções, para
aprimoramento, edição e
publicação final.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

Produção de textos escritos
com mediação do
professor/colegas

Comparativos e Superlativos

(EF08LI15) Utilizar, de modo
inteligível, as formas comparativas
e superlativas de adjetivos para
compor qualidades e quantidades.

Construção de repertóriocultural

(EF08LI18) Construir repertório
cultural por meio de contato com
manifestações artístico-cultural
vinculadas à língua inglesa (artes
plásticas e visuais, literatura,
música, cinema, dança,
festividades, entre outros),
valorizando a diversidade entre
culturas.

Impacto de aspectos culturais
na comunicação

(EF08LI20) Examinar fatores que
podem impedir o entendimento
entre pessoas de culturas diferentes
que falam a língua inglesa.

2,3,4,5

4,5

1,5,6
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ESCRITA

(EF08LI11) Produzir textos
(comentários em fóruns, relativos,
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).

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
375 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
(EF08LI01) Interagir em situações
de intercâmbio oral, demonstrando
iniciativa para utilizar a língua
inglesa.
ORALIDADE

Construção de laços afetivos
e convívio social

2,4,5
(EF06LI02) Coletar informações
do grupo, perguntando e
respondendo, sobre a família, os
amigos, a escola e a comunidade.

ESCRITA

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

(EF06LI03) Planejar apresentação
sobre a família, a comunidade e a
escola, compartilhando-a oralmente
com o grupo.

Produção de textos escritos,
em formatos diversos, coma
mediação do professor

(EF06LI15) 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.

Leitura de textos digitais para
estudo

(EF07LI10) Escolher, em
ambientes virtuais, textos em
língua inglesa, de fontes confiáveis,
para estudos/pesquisas escolares.

Polissemia

(EF07LI17) Explorar o caráter
polissêmico de palavras de acordo
com o contexto de uso.

Negociação de sentidos (malentendidos no uso da língua
inglesa e conflito de
opiniões)

4,5

2,3,4,5

4,5

(EF08LI01) Fazer uso da língua
inglesa para resolver malentendidos, emitir opiniões e
esclarecer informações por meio de
paráfrases ou justificativas.

ORALIDADE

2,4,5

Usos de recursos linguísticos
e paralinguísticos no
intercâmbio oral
Compreensão de textos orais,
multimodais, de cunho
informativo/jornalístico

(EF08LI02) Explorar o uso de
recursos linguísticos (frases
incompletas, hesitações, entre
outros) e paralinguísticos (gestos,
expressões faciais, entre outros)em
situações de interação oral.

(EF08LI03) Construir o sentido
global de textos orais, relacionando
suas partes, o assunto principal e
informações relevantes.
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CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Produção de textos orais,
com a mediação do professor

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
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Itagimirim

NOMES

LEITURA

Construção de sentido por
meio de inferências e
reconhecimento de implícitos

(EF08LI05) Inferir informações e
relações que não aparecem de
modo implícito no texto para
construção de sentidos.

Leitura de texto de cunho
artístico/literário

(EF08LI06) 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.

Reflexão pós-leitura

(EF08LI08) Analisar, criticamente,
o conteúdo d textos, comparando
diferente perspectivas apresentadas
sobre um mesmo assunto.

Revisão de textos com a
mediação do professor

ESCRITA

3,4,5,6

(EF08LI09) Avaliar a própria
produção escrita e a de colegas,
com base no contexto de contexto
de comunicação (finalidade e
adequação ao público, conteúdo a
ser comunicado, organização
textual, legibilidade, estrutura de
frases).
2,3,4,5

(EF08LI10) Reconstruir o texto,
com cortes, acréscimos,
reformulações e correções, para
aprimoramento, edição e
publicação final.

Formação de palavras:
prefixos e sufixos

(EF08LI13) Reconhecer sufixos e
prefixos comuns utilizados na
formação de palavras em língua
inglesa.

Quantificadores

(EF08LI16) Utilizar, de modo
inteligível, corretamente, some,
any, many, much.

4,5
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CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Produção de textos escritos
com mediação do
professor/colegas

(EF08LI11) Produzir textos
(comentários em fóruns, relativos,
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).

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
377 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

Construção de repertóriocultural

(EF08LI18) Construir repertório
cultural por meio de contato com
manifestações artístico-cultural
vinculadas à língua inglesa (artes
plásticas e visuais, literatura,
música, cinema, dança,
festividades, entre outros),
valorizando a diversidade entre
culturas.

Construção do repertório
lexical

(EF06LI16) Construir repertório
relativo às expressões para
convívio social e o uso da língua
inglesa em sala de aula.

ORALIDADE

Funções de uso da língua
inglesa: convivência e
colaboração em sala de aula

(EF07LI01) Interagir em situações
de intercâmbio oral para realizar as
atividades em sala de aula, d forma
respeitosa e colaborativa, trocando
ideias e engajando-se em
brincadeiras e jogos.

ESCRITA

Leitura de textos digitais para
estudo

(EF07LI10) Escolher, em
ambientes virtuais, textos em
língua inglesa, de fontes confiáveis,
para estudos/pesquisas escolares.

ORALIDADE

Negociação de sentidos (malentendidos no uso da língua
inglesa e conflito de
opiniões)

(EF08LI01) Fazer uso da língua
inglesa para resolver malentendidos, emitir opiniões e
esclarecer informações por meio de
paráfrases ou justificativas.

Compreensão de textos orais,
multimodais, de cunho
informativo/jornalístico

(EF08LI03) Construir o sentido
global de textos orais, relacionando
suas partes, o assunto principal e
informações relevantes.

Construção de sentido por
meio de inferências e
reconhecimento de implícitos

(EF08LI05) Inferir informações e
relações que não aparecem de
modo implícito no texto para
construção de sentidos.

Reflexão pós-leitura

(EF08LI08) Analisar, criticamente,
o conteúdo d textos, comparando
diferente perspectivas apresentadas
sobre um mesmo assunto.

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

1,5,6

4,5

2,4,5

2,3,4,5

2,4,5

Culture (s)

ESCRITA

Revisão de textos com a
mediação do professor

(EF08LI09) Avaliar a própria
produção escrita e a de colegas,
com base no contexto de contexto
de comunicação (finalidade e
adequação ao público, conteúdo a
ser comunicado, organização

3,4.5.6

2,3,4,5
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LEITURA

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
378 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
textual, legibilidade, estrutura de
frases).

(EF08LI10) Reconstruir o texto,
com cortes, acréscimos,
reformulações e correções, para
aprimoramento, edição e
publicação final.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

ORALIDADE

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

ESCRITA

Produção de textos escritos
com mediação do
professor/colegas

Formação de palavras:
prefixos e sufixos

(EF08LI13) Reconhecer sufixos e
prefixos comuns utilizados na
formação de palavras em língua
inglesa.

Produção de textos escritos,
em formatos diversos, coma
mediação do professor

(EF06LI15) 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.

Funções de uso da língua
inglesa: convivência e
colaboração em sala de aula

(EF07LI01) Interagir em situações
de intercâmbio oral para realizar as
atividades em sala de aula, d forma
respeitosa e colaborativa, trocando
ideias e engajando-se em
brincadeiras e jogos.

Construção de repertóriocultural

(EF08LI18) Construir repertório
cultural por meio de contato com
manifestações artístico-cultural
vinculadas à língua inglesa (artes
plásticas e visuais, literatura,
música, cinema, dança,
festividades, entre outros),
valorizando a diversidade entre
culturas.

Leitura de textos digitais para
estudo

(EF07LI10) Escolher, em
ambientes virtuais, textos em
língua inglesa, de fontes confiáveis,

2,3,4,5

4,5

2,4,5

1,5,6

2,3,4,5
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ESCRITA

(EF08LI11) Produzir textos
(comentários em fóruns, relativos,
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).

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
379 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
para estudos/pesquisas escolares.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

ORALIDADE

LEITURA

Polissemia

(EF07LI17) Explorar o caráter
polissêmico de palavras de acordo
com o contexto de uso.

Negociação de sentidos (malentendidos no uso da língua
inglesa e conflito de
opiniões)

(EF08LI01) Fazer uso da língua
inglesa para resolver malentendidos, emitir opiniões e
esclarecer informações por meio de
paráfrases ou justificativas.

Compreensão de textos orais,
multimodais, de cunho
informativo/jornalístico

(EF08LI03) Construir o sentido
global de textos orais, relacionando
suas partes, o assunto principal e
informações relevantes.

Construção de sentido por
meio de inferências e
reconhecimento de implícitos

(EF08LI05) Inferir informações e
relações que não aparecem de
modo implícito no texto para
construção de sentidos.

Leitura de texto de cunho
artístico/literário

4,5

2,4,5

3,4,5,6

(EF08LI06) 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.

ESCRITA

Revisão de textos com a
mediação do professor

(EF08LI09) Avaliar a própria
produção escrita e a de colegas,
com base no contexto de contexto
de comunicação (finalidade e
adequação ao público, conteúdo a
ser comunicado, organização
textual, legibilidade, estrutura de
frases).

2,3,4,5

(EF08LI10) Reconstruir o texto,
com cortes, acréscimos,
reformulações e correções, para
aprimoramento, edição e
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Reflexão pós-leitura

(EF08LI08) Analisar, criticamente,
o conteúdo d textos, comparando
diferente perspectivas apresentadas
sobre um mesmo assunto.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
380 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
publicação final.

Construção de repertóriocultural

(EF08LI18) Construir repertório
cultural por meio de contato com
manifestações artístico-cultural
vinculadas à língua inglesa (artes
plásticas e visuais, literatura,
música, cinema, dança,
festividades, entre outros),
valorizando a diversidade entre
culturas.

Construção de repertório
lexical e autonomia leitora

(EF06LI10) Conhecer a
organização de um dicionário
bilíngue (impresso e/ou on-line)
para construir repertório lexical.

Produção de textos escritos,
em formatos diversos, coma
mediação do professor

(EF06LI15) 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.

ORALIDADE

Estratégias de compreensão
de textos orais:
conhecimentos prévios

(EF07LI03) Mobilizar
conhecimentos prévios para
compreender texto oral.

LEITURA

Produção de textos orais,
com mediação do professor

(EF07LI05) Compor, em língua
inglesa, narrativas orais sobre fatos,
acontecimentos e personalidades
marcantes do passado.

Polissemia

(EF07LI17) Explorar o caráter
polissêmico de palavras de acordo
com o contexto de uso.

ESCRITA

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

ESCRITA

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

ORALIDADE

Negociação de sentidos (malentendidos no uso da língua
inglesa e conflito de
opiniões)

(EF08LI01) Fazer uso da língua
inglesa para resolver malentendidos, emitir opiniões e
esclarecer informações por meio de

2,3,4,5

1,5,6

2,3,4,5

4,5

2,4,5

3,4,5,6

4,5

2,4,5
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Produção de textos escritos
com mediação do
professor/colegas

(EF08LI11) Produzir textos
(comentários em fóruns, relativos,
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).

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
381 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
paráfrases ou justificativas.

OBJETO DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

ORALIDADE

Compreensão de textos orais,
multimodais, de cunho
informativo/jornalístico

(EF08LI03) Construir o sentido
global de textos orais, relacionando
suas partes, o assunto principal e
informações relevantes.

LEITURA

Construção de sentido por
meio de inferências e
reconhecimento de implícitos

(EF08LI05) Inferir informações e
relações que não aparecem de
modo implícito no texto para
construção de sentidos.

Reflexão pós-leitura

(EF08LI08) Analisar, criticamente,
o conteúdo d textos, comparando
diferente perspectivas apresentadas
sobre um mesmo assunto.

Unit 8
Art is fun!

Revisão de textos com a
mediação do professor

ESCRITA

2,4,5

3,4,5,6

(EF08LI09) Avaliar a própria
produção escrita e a de colegas,
com base no contexto de contexto
de comunicação (finalidade e
adequação ao público, conteúdo a
ser comunicado, organização
textual, legibilidade, estrutura de
frases).
2,3,4,5

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Produção de textos escritos
com mediação do
professor/colegas

(EF08LI11) Produzir textos
(comentários em fóruns, relativos,
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).

Formação de palavras:
prefixos e sufixos

(EF08LI13) Reconhecer sufixos e
prefixos comuns utilizados na
formação de palavras em língua
inglesa.

Verbos para indicar o futuro

4,5

(EF08LI14) Utilizar formas
verbais do futuro para descrever
planos e expectativas e fazer
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(EF08LI10) Reconstruir o texto,
com cortes, acréscimos,
reformulações e correções, para
aprimoramento, edição e
publicação final.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
382 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
previsões.

(EF08LI15) Utilizar, de modo
inteligível, as formas comparativas
e superlativas de adjetivos para
comparar qualidades e quantidades.
Comparativos e Superlativos

(EF08LI17) Empregar, de modo
inteligível, os pronomes relativos
(who, which, that, whose) para
construir períodos compostos e
subordinados.

Pronomes Relativos

Construção de repertóriocultural

(EF08LI18) Construir repertório
cultural por meio de contato com
manifestações artístico-cultural
vinculadas à língua inglesa (artes
plásticas e visuais, literatura,
música, cinema, dança,
festividades, entre outros),
valorizando a diversidade entre
culturas.

ORALIDADE

Funções de uso da língua
inglesa: convivência e
colaboração em sala de aula

(EF07LI01) Interagir em situações
de intercâmbio oral para realizar as
atividades em sala de aula, d forma
respeitosa e colaborativa, trocando
ideias e engajando-se em
brincadeiras e jogos.

ESCRITA

Leitura de textos digitais para
estudo

(EF07LI10) Escolher, em
ambientes virtuais, textos em
língua inglesa, de fontes confiáveis,
para estudos/pesquisas escolares.

Formativa, oferecer subsídios
para informar o professor e o
estudante sobre o rendimento
da aprendizagem,
viabilizando a condição do
ensino.

Classificatória,por meio de testes e
exames, cujo objetivo é atribuir
notas e classificar os estudantes
com base na verificação da
aprendizagem.

DIMENSÃO

1,5,6

2,4,5

2,3,4,5
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INTERCULTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
383 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
COMPONENTE CURRICULAR:INGLÊS – 9º ANO

MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS
9º ANO

ORALIDADE

OBJETOS DE
HABILIDADES
CONHECIMENTO
Challenges for our cities
(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de
textos por meio de tomada de notas.
Compreensão de textos
orais, multimodais, de
cunho argumentativo

Produção de textos orais
com autonomia

Recursos de persuasão

LEITURA

2,4,5
(EF09LI03) Analisar posicionamentos
defendidos e refutados em textos orais
sobre temas de interesse social e
coletivo.
(EF09LI04) 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) 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) Distinguir fatos de opiniões
em textos argumentativos da esfera
jornalística.

Recursos de
argumentação

Informações em
ambientes virtuais

COMPÊTENCIAS
ESPECÍFICAS

3,4,5,6

(EF09LI07) Identificar argumentos
principais e as evidências/exemplos que
os sustentam.
(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais
de informação e socialização, analisando
a qualidade e a validade das informações
veiculadas.
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EIXOS

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
384 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

ESCRITA

Reflexão pós-leitura

(EF09LI09) Compartilhar, com os
colegas, a leitura dos textos escritos pelo
grupo, valorizando os diferentes pontos
de vista defendidos, com ética e respeito.

Construção de
identidades o mundo
globalizado

(EF09LI19) Discutir a comunicação
intercultural por meio da língua inglesa
como mecanismo de valorização pessoal
e de construção de identidades no mundo
globalizado.

1,5,6

Escrita construção de
persuasão

(EF09LI11) 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).

2,3,4,5

Produção de textos
escritos, com mediação
do professor/colegas

(EF09LI12) Produzir textos
(infográficos, fóruns de discussão online, fotorreportagens, campanhas
publicitárias, memes, entre outros) sobre
temas de interesse coletivo local ou
global, que revelam posicionamento
crítico.

Orações condicionais
(tipos 1 e 2)

(EF09LI15) Empregar, de modo
inteligível, as formas verbais em orações
condicionais dos tipos 1 e 2 (If-clauses).

4,5

Construção de repertório
lexical

(EF06LI17) Construir repertório lexical
relativo a temas familiares (escola,
família, rotina diária, atividades de lazer,
esportes, entre outros).

1,5,6

Construção de sentidos
por meio de inferências
e reconhecimento de
implícitos

(EF08LI05) Inferir informações e
relações que não aparecem de modo
explícito no texto para construção de
sentidos.

3,4,5,6

(EF09LI01) 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.

2,4,5

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

LEITURA

Cities of the 21st century

Compreensão de textos
orais, multimodais, de
cunho argumentativo

(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de
textos por meio de tomada de notas.

(EF09LI03) Analisar posicionamentos
defendidos e refutados em textos orais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página383

ORALIDADE

Funções e usos da língua
inglesa: persuasão

Segunda-feira
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Itagimirim

NOMES
sobre temas de interesse social e
coletivo.

Produção de textos orais
com autonomia

Recursos de persuasão

LEITURA

(EF09LI04) 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) 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) Distinguir fatos de opiniões
em textos argumentativos da esfera
jornalística.

Recursos de
argumentação

ESCRITA

3,4,5,6

(EF09LI07) Identificar argumentos
principais e as evidências/exemplos que
os sustentam.

Reflexão pós-leitura

(EF09LI09) Compartilhar, com os
colegas, a leitura dos textos escritos pelo
grupo, valorizando os diferentes pontos
de vista defendidos, com ética e respeito.

Escrita construção de
persuasão

(EF09LI11) 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).

Produção de textos
escritos, com mediação
do professor/colegas

(EF09LI12) Produzir textos
(infográficos, fóruns de discussão online, fotorreportagens, campanhas
publicitárias, memes, entre outros) sobre
temas de interesse coletivo local ou
global, que revelam posicionamento
crítico.

Orações condicionais
(tipos 1 e 2)

(EF09LI15) Empregar, de modo
inteligível, as formas verbais em orações
condicionais dos tipos 1 e 2 (If-clauses).

Informações em

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais
de informação e socialização, analisando

2,3,4,5

LINGUÍSTICOS

LEITURA

4,5

3,4,5,6
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CONHECIMENTOS

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
386 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
ambientes virtuais

CONHECIMENTOS

a qualidade e a validade das informações
veiculadas.

LINGUÍSTICOS

Construção de repertório
lexical

(EF06LI16) Construir repertório relativo
às expressões usadas para convívio
social e o uso da língua inglesa em sala
de aula.

4,5

LEITURA

Construção de sentidos
por meio de inferências
e reconhecimento de
implícitos

(EF08LI05) Inferir informações e
relações que não aparecem de modo
explícito no texto para construção de
sentidos.

3,4,5,6

Feeling good?
(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de
textos por meio de tomada de notas.
Compreensão de textos
orais, multimodais, de
cunho argumentativo

Recursos de persuasão

LEITURA

ESCRITA

(EF09LI05) 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) Distinguir fatos de opiniões
em textos argumentativos da esfera
jornalística.

Recursos de
argumentação

LEITURA

2,4,5
(EF09LI03) Analisar posicionamentos
defendidos e refutados em textos orais
sobre temas de interesse social e
coletivo.

3,4,5,6

(EF09LI07) Identificar argumentos
principais e as evidências/exemplos que
os sustentam.

Informações em
ambientes virtuais

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais
de informação e socialização, analisando
a qualidade e a validade das informações
veiculadas.

Reflexão pós-leitura

(EF09LI09) Compartilhar, com os
colegas, a leitura dos textos escritos pelo
grupo, valorizando os diferentes pontos
de vista defendidos, com ética e respeito.

Escrita construção de

(EF09LI11) Utilizar recursos verbais e
não verbais para construção da persuasão

3,4,5,6

2,3,4,5
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ORALIDADE

Segunda-feira
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Itagimirim

NOMES
persuasão

ORALIDADE

Produção de textos
escritos, com mediação
do professor/colegas

(EF09LI12) Produzir textos
(infográficos, fóruns de discussão online, fotorreportagens, campanhas
publicitárias, memes, entre outros) sobre
temas de interesse coletivo local ou
global, que revelam posicionamento
crítico.

Produção de textos orais
com autonomia

(EF09LI04) 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.

2,4,5

Verbos modais:
should,must,have to,
may e might

(EF09LI16) Empregar, de modo
inteligível, os verbos should, must, have
to, may, might para indicar
recomendação, necessidade ou obrigação
e probabilidade.

4,5

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

em textos da esfera publicitária, de forma
adequada ao contexto de circulação
(produção e compreensão).

Construção de repertório
lexical

Formação de palavras:
prefixos e sufixos

(EF06LI16) Construir repertório relativo
às expressões usadas para convívio
social e o uso da língua inglesa em sala
de aula.

(EF08LI16) Reconhecer sufixos e
sufixos comuns utilizados na formação
de palavras em língua inglesa.

ORALIDADE

Funções e uso da língua
inglesa: convivência e
colaboração em sala de
aula

(EF07LI01) 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.

2,4,5

LEITURA

Construção de sentidos
por meio de inferências
e reconhecimento de
implícitos

(EF08LI05) Inferir informações e
relações que não aparecem de modo
explícito no texto para construção de
sentidos.

3,4,5,6

ORALIDADE

Funções e usos da língua
inglesa: persuasão

(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa
para expor pontos de vista, argumentos e
contra-argumentos, considerando o
contexto e os recursos linguísticos

2,4,5
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voltados para a eficácia da comunicação.
(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de
textos por meio de tomada de notas.
Compreensão de textos
orais, multimodais, de
cunho argumentativo

(EF09LI03) Analisar posicionamentos
defendidos e refutados em textos orais
sobre temas de interesse social e
coletivo.
(EF09LI06) Distinguir fatos de opiniões
em textos argumentativos da esfera
jornalística.

Recursos de
argumentação

LEITURA

3,4,5,6
(EF09LI07) Identificar argumentos
principais e as evidências/exemplos que
os sustentam.

Informações em
ambientes virtuais

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais
de informação e socialização, analisando
a qualidade e a validade das informações
veiculadas.

Reflexão pós-leitura

(EF09LI09) Compartilhar, com os
colegas, a leitura dos textos escritos pelo
grupo, valorizando os diferentes pontos
de vista defendidos, com ética e respeito.

Escrita: construção da
argumentação

(EF09LI10) 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.

LINGUÍSTICOS

Verbos modais:
should,must,have to,
may e might

(EF09LI16) Empregar, de modo
inteligível, os verbos should, must, have
to, may, might para indicar
recomendação, necessidade ou obrigação
e probabilidade.

4,5

LEITURA

Construção de sentidos
por meio de inferências
e reconhecimento de
implícitos

(EF08LI05) Inferir informações e
relações que não aparecem de modo
explícito no texto para construção de
sentidos.

3,4,5,6

Construção de repertório
lexical

(EF06LI17) Construir repertório lexical
relativo a temas familiares (escola,
família, rotina diária, atividades de lazer,
esportes, entre outros).

1,5,6

Funções e usos da língua

(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa
para expor pontos de vista, argumentos e

CONHECIMENTOS

DIMENSÃO
INTERCULTURAL
ORALIDADE

2,3,4,5

2,4,5
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inglesa: persuasão

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.

Compreensão de textos
orais, multimodais, de
cunho argumentativo

Compreensão oral
(EF09LI03) Analisar posicionamentos
defendidos e refutados em textos orais
sobre temas de interesse social e
coletivo.
(EF09LI06) Distinguir fatos de opiniões
em textos argumentativos da esfera
jornalística.

Recursos de
argumentação

LEITURA

3,4,5,6

LEITURA

ESCRITA

Informações em
ambientes virtuais

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais
de informação e socialização, analisando
a qualidade e a validade das informações
veiculadas.

Reflexão pós-leitura

(EF09LI09) Compartilhar, com os
colegas, a leitura dos textos escritos pelo
grupo, valorizando os diferentes pontos
de vista defendidos, com ética e respeito.

3,4,5,6

Escrita: construção da
argumentação

(EF09LI10) 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.

2,3,4,5

(EF09LI14) Utilizar conectores de
adição, condição, oposição, contraste,
conclusão e síntese como auxiliares na
construção da argumentação e
intencionalidade discursiva.

4,5

Produção de textos orais
com autonomia

(EF09LI04) 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.

2,4,5

Construção de sentidos
por meio de inferências

(EF08LI05) Inferir informações e
relações que não aparecem de modo

CONHECIMENTOS
Conectores
LINGUÍSTICOS
(linking words)

ORALIDADE

LEITURA

3,4,5,6
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principais e as evidências/exemplos que
os sustentam.
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e reconhecimento de
implícitos

explícito no texto para construção de
sentidos.

Ladies and gentlemen, let me present to you

ORALIDADE

Funções e usos da língua
inglesa: persuasão

(EF09LI01) 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.

2,4,5

(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de
textos por meio de tomada de notas.
Compreensão de textos
orais, multimodais, de
cunho argumentativo

Produção de textos orais
com autonomia

(EF09LI03) Analisar posicionamentos
defendidos e refutados em textos orais
sobre temas de interesse social e
coletivo.
(EF09LI04) 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.

Recursos de persuasão

(EF09LI05) 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

LEITURA

3,4,5,6

Informações em
ambientes virtuais

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais
de informação e socialização, analisando
a qualidade e a validade das informações
veiculadas.

3,4,5,6

LEITURA

Reflexão pós-leitura

(EF09LI09) Compartilhar, com os
colegas, a leitura dos textos escritos pelo
grupo, valorizando os diferentes pontos
de vista defendidos, com ética e respeito.

3,4,5,6

ESCRITA

Produção de textos
escritos, com mediação
do professor/colegas

(EF09LI12) Produzir textos
(infográficos, fóruns de discussão online, fotorreportagens, campanhas

2,3,4,5
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publicitárias, memes, entre outros) sobre
temas de interesse coletivo local ou
global, que revelam posicionamento
crítico.

Usos de linguagem em
meio digital:
“internetês”

CONHECIMENTOS

(EF09LI13)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 de
mensagens.

LINGUÍSTICOS

4,5

Conectores
(linking words)

ORALIDADE

Funções e usos da língua
inglesa: persuasão

(EF09LI14) Utilizar conectores
indicadores de adição, condição,
oposição, contraste, conclusão e síntese
como auxiliares na construção de
argumentação e intencionalidade
discursiva.
(EF09LI01) 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.

2,4,5

(EF09LI06) Distinguir fatos de opiniões
em textos argumentativos da esfera
jornalística.
LEITURA

Recursos de
argumentação

3,4,5,6

ESCRITA

Informações em
ambientes virtuais

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais
de informação e socialização, analisando
a qualidade e a validade das informações
veiculadas.

Reflexão pós-leitura

(EF09LI09) Compartilhar, com os
colegas, a leitura dos textos escritos pelo
grupo, valorizando os diferentes pontos
de vista defendidos, com ética e respeito.

Escrita: construção da
argumentação

(EF09LI10) 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.

2,3,4,5
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principais e as evidências/exemplos que
os sustentam.
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ORALIDADE

Produção de textos orais
com autonomia

(EF09LI04) 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.

2,4,5

(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de
textos por meio de tomada de notas.
Compreensão de textos
orais, multimodais, de
cunho argumentativo

LEITURA

Construção de sentidos
por meio de inferências
e reconhecimento de
implícitos

(EF08LI05) Inferir informações e
relações que não aparecem de modo
explícito no texto para construção de
sentidos.

3,4,5,6

Construção de repertório
lexical

(EF06LI17) Construir repertório lexical
relativo a temas familiares (escola,
família, rotina diária, atividades de lazer,
esportes, entre outros).

4,5

Funções e usos da língua
inglesa: persuasão

(EF09LI01) 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.

2,4,5

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

ORALIDADE

(EF09LI03) Analisar posicionamentos
defendidos e refutados em textos orais
sobre temas de interesse social e
coletivo.

(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de
textos por meio de tomada de notas.
Compreensão de textos
orais, multimodais, de
cunho argumentativo

(EF09LI03) Analisar posicionamentos
defendidos e refutados em textos orais
sobre temas de interesse social e
coletivo.
(EF09LI06) Distinguir fatos de opiniões
em textos argumentativos da esfera
jornalística.

Recursos de
argumentação

3,4,5,6
(EF09LI07) Identificar argumentos
principais e as evidências/exemplos que
os sustentam.

Informações em
ambientes virtuais

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais
de informação e socialização, analisando
a qualidade e a validade das informações
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veiculadas.

Reflexão pós-leitura

(EF09LI09) Compartilhar, com os
colegas, a leitura dos textos escritos pelo
grupo, valorizando os diferentes pontos
de vista defendidos, com ética e respeito.

Escrita: construção da
argumentação

(EF09LI10) 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.

Produção de textos
escritos, com mediação
do professor/colegas

(EF09LI12) Produzir textos
(infográficos, fóruns de discussão online, fotorreportagens, campanhas
publicitárias, memes, entre outros) sobre
temas de interesse coletivo local ou
global, que revelam posicionamento
crítico.

Produção de textos orais
com autonomia

(EF09LI04) 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.

Produção de textos orais
com autonomia

(EF09LI04) 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.

LINGUÍSTICOS

Produção de textos
escritos, em formatos
diversos, com mediação
do professor

(EF07LI14) Produzir textos diversos
sobre fatos, acontecimentos e
personalidades do passado (linha do
tempo/timelines, biografias, verbetes de
enciclopédias, blogues, entre outros).

4,5

LEITURA

Construção de sentidos
por meio de inferências
e reconhecimento de
implícitos

(EF08LI05) Inferir informações e
relações que não aparecem de modo
explícito no texto para construção de
sentidos.

3,4,5,6

ESCRITA

ORALIDADE

2,4,5
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ARTE
A ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

O Documento Curricular da Bahia, Componente Arte no Ensino Fundamental, foi
pensado de forma coletiva, dialogando com as diversas culturas locais e regionais que
fazem parte da identidade social, cultural e artística do estado. Dessa forma, o
documento destaca o protagonismo da região local, valorizando as produções artísticas e
culturais que estão no entorno do cotidiano escolar. Nesse contexto, o conhecimento da
Arte e da cultura de cada local e região da Bahia é de extrema importância para o
desenvolvimento crítico e de conhecimento e reconhecimento da própria identidade
cultural. Nessa perspectiva, entende-se a Arte na escola não apenas como transmissão
de “conteúdos de cultura”, mas também, e principalmente, como um local de articulação
de diferentes manifestações culturais. Para Edgar Morin (2000, p.38-39), o pensamento
complexo se faz nas relações entre o globalizado e o regional, o múltiplo e o singular.
Assim, o presente documento propõe que o ensino e a aprendizagem de Arte sejam
voltados para o desenvolvimento integral do estudante, favorecendo a ampliação e seu
desenvolvimento artístico nas diferentes dimensões frente às tecnologias disponíveis no
mundo contemporâneo. O ensino e a aprendizagem em Arte não podem ser resumidos
apenas às atividades de produções artísticas, mas também, a conquista de significação
do que fazem, por meio do desenvolvimento da percepção estética, “alimentada pelo
contato com o fenômeno artístico, visto como objeto da cultura através da história e
como conjunto organizado de relações formais” (BRASIL, 1998, p.32). Ao conhecer e
fazer Arte espera-se que o estudante percorra trajetos de aprendizagem que propiciem
conhecimentos específicos sobre a sua relação com o mundo, desenvolva
potencialidades como percepção, observação, sensibilidade e critica. Que contribua para
a consciência de seu lugar no mundo, bem como para a apreensão significativa dos
conteúdos dos outros componentes curriculares. O Currículo de Arte tem por finalidade

organização dos conteúdos, as orientações didáticas e de avaliação da aprendizagem de
arte para todo o Ensino Fundamental, pois. o professor que está trabalhando com a arte
precisa conhecer as noções e os fazeres artísticos e estéticos dos estudantes e verificar
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Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
395 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
em que medida pode auxiliar na diversificação sensível e cognitiva dos mesmos e na
Concepção de Ensino de Arte como conhecimento, a principal abordagem é a própria
arte (FUSARI e FERRAZ, 1999, p.21). Dessa forma, este documento curricular oferece
aos educadores um material norteador para suas ações didático-pedagógicas pautadas no
desenvolvimento de competências e habilidades a fim de que possam atuar com a
mesma qualidade exigida para todas as áreas de conhecimento do Documento
Curricular da Bahia e demais estados brasileiros.
O CURRÍCULO DE ARTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVOS GERAIS
• Conhecer a arte, expressar ideias, sentimentos e proporcionar vivências nas diversas
linguagens, articulando os saberes artísticos locais e regionais.
• Pesquisar e conhecer as diferentes manifestações artísticas nacionais e internacionais;
conectando-os com outras áreas do conhecimento. • Conhecer as produções artísticas
nas diversas linguagens.
• Conhecer e reconhecer a arte produzida no Tocantins, percebendo a sua importância
para a identidade e para a história da cultura do Estado. • Integrar a arte com as demais
áreas do conhecimento e com outros saberes artísticos do contexto nacional e
internacional.
• Identificar a diversidade cultural, respeitando as expressões artísticas locais e
regionais.
• Compreender a prática artística como direito e como participação social dos cidadãos,
despresando os diversos tipos de preconceito e discriminação.
• Estabelecer relação da arte e as realidades sociais e ambientais de sua região,
desenvolvendo a sensibilidade para com os ciclos naturais e o meio ambiente.

patrimônios naturais e culturais.
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• Selecionar e organizar o acervo de imagens e informações a partir de visitas a museus,
ateliês de artistas plásticos, estúdios de rádio e TV, espaços de ensaios de dança, música
e teatro.
DIMENSÕES DO CONHECIMENTO
As diferentes formas de expressão fazem parte da cultura de um povo. Sendo assim,
propõe-se que as linguagens Artes Visuais, Dança, Música e Teatro sejam abordadas de
forma articulada, favorecendo o diálogo por meio das seis dimensões do conhecimento.
De forma simultânea e indissociável, as dimensões estimulam a construção de
conhecimentos significativos, possibilitando aos estudantes o conhecimento das
singularidades das experiências artísticas contextualizadas no tempo e no espaço.
A Base Nacional Comum Curricular (2017) apresenta seis dimensões, que são:
• Criação: refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e constroem.
Trata-se de uma atitude intencional e investigativa que confere materialidade estética a
sentimentos, ideias, desejos e representações em processos, acontecimentos e produções
artísticas individuais ou coletivas. Essa dimensão trata do apreender o que está em jogo
durante o fazer artístico, processo permeado por tomadas de decisão, entraves, desafios,
conflitos, negociações e inquietações.
• Crítica: refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas
compreensões do espaço em que vivem, com base no estabelecimento de relações, por
meio do estudo e da pesquisa, entre as diversas experiências e manifestações artísticas e
culturais vividas e conhecidas. Essa dimensão articula ação e pensamento propositivos,
envolvendo aspectos estéticos, políticos, históricos, filosóficos, sociais, econômicos e
culturais.
• Estesia: refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, ao tempo,
ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais. Essa dimensão
articula a sensibilidade e a percepção, tomadas como forma de conhecer a si mesmo, o

sensibilidade e intelecto) é o protagonista da experiência.
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• Expressão: refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações
subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito individual quanto
coletivo. Essa dimensão emerge da experiência artística com os elementos constitutivos
de cada linguagem, dos seus vocabulários específicos e das suas materialidades.
• Fruição: refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se
sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. Essa dimensão
implica disponibilidade dos sujeitos para a relação continuada com produções artísticas
e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais.
• Reflexão: refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as
fruições, as experiências e os processos criativos, artísticos e culturais. É a atitude de
perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais, seja como criador,
seja como leitor” (BRASIL, 2017, p.192).
Cada uma dessas dimensões do conhecimento propõe explorar o saber, o fazer e o
pensar em campos conceituais e suas potencialidades. Além de, considerar de suma
importância o processo de criação, o caminho percorrido pelo estudante até o resultado
final da sua produção artística. Segundo o filósofo italiano Luigi Pareyson a arte é um
tal fazer que enquanto faz, inventa o por fazer e o modo de fazer (PAREYSON,1997, p.
26). É pela identidade criadora que o estudante adquire autonomia e passa a elaborar
suas concepções sobre a arte e o fazer artístico.
UNIDADES TEMÁTICAS ARTES VISUAIS

O ensino em artes visuais requer contínua pesquisa sobre os conhecimentos da área e
experiências relacionadas com materiais, técnicas e as formas visuais de diversos
momentos da história, inclusive contemporâneos. Para isso, a escola deve proporcionar
aos estudantes a vivência de um conjunto de experiências de aprender e criar,
articulando percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção artística.
No mundo contemporâneo, as linguagens visuais ampliam-se e estabelecem outras

tecnologia pode contribuir para a ampliação do acesso às produções artísticas, de
diferentes tempos e contextos, na medida que possibilita que elas sejam apreciadas de
qualquer lugar do mundo. Na interface entre Arte e tecnologia temos a videoarte, a
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vídeo dança, o cinema entre outras possibilidades e modos pelos quais os estudantes
transformam seus conhecimentos em arte, ou seja, como aprendem, criam,
desenvolvem-se e modificam suas concepções de arte. Essa nova forma de perceber a
arte também acentua seu caráter histórico, um processo construído pelo ser humano e,
portanto, em contínua transformação.
Martins e Picosque (1998, p.136) dizem que: A linguagem visual também pode ser
revelada à criança através de um sensível olhar pensante. O olhar já vem carregado de
referências pessoais e culturais; contudo, é preciso instigar o aprendiz também para um
olhar mais curioso e mais sensível às sutilezas. (...) Nutrir esteticamente o olhar é
alimentá-lo com muitas e diferentes imagens, provocando uma percepção mais ampla da
linguagem visual; olhar diferentes modos de resolver as experiências estéticas, entrando
em contato com os conceitos e a história da produção nessa linguagem. A velocidade e a
superficialidade à qual o nosso olhar é exposto no cotidiano pede, de certa forma, o
aprendizado de um olhar em outro ritmo e profundidade.
DANÇA
A linguagem da dança se constitui como uma proposta voltada ao desenvolvimento do
pensamento tendo como elemento central o movimento corporal. Segundo Celeste,
(2009, p.128), a linguagem da dança é um pensamento sinestésico, ou seja, um pensar
em termos de movimento, que se executa como emoção física, impulsionado pelas
sensações musculares e articulações do corpo. “Dessa forma, a escola pode
desempenhar papel importante na educação dos corpos e do processo interpretativo e
criativo de dança, pois dará aos estudantes subsídios para melhor compreender,
desvelar, desconstruir, revelar e transformar as relações que se estabelecem entre corpo,
dança e sociedade” (BRASIL, 1998, p.70). O corpo é conhecimento, emoção,
comunicação e expressão. Para os estudantes, dançar é uma possibilidade de se
perceberem livres e estarem vivos.

É importante e necessário desenvolver uma educação musical que considere o mundo
contemporâneo em suas características e possibilidades culturais, que parta do
conhecimento e das experiências que os jovens trazem do seu cotidiano. Propiciar e
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aprender a explorar as diferentes estruturas sonoras, contrastar e modificar ideias
musicais. Para Penna (2008, p. 25), A função do ensino de música na escola é
justamente ampliar o universo musical do estudante, dando-lhe acesso á maior
diversidade possível de manifestações musicais, pois a música, em suas mais variadas
formas, é um patrimônio cultural capaz de enriquecer a vida de cada um, ampliando a
sua experiência expressiva e significativa. Cabe, portanto, então pensar a música na
escola dentro de um projeto de democratização no acesso à arte e cultura. Ter o
(re)conhecimento da Ecologia Acústica: percepção dos sons do meio ambiente,
reconhecendo-os quanto à sua propagação e densidade em espaços diferenciados. Assim
como desenvolver uma atitude crítica diante das consequências da poluição sonora. O
estudante poderá conectar o imaginário e a fantasia aos processos de criação,
interpretação e fruição, desenvolver o poético, a dimensão sensível que a música traz ao
ser humano.
TEATRO
A linguagem artística do Teatro estabelece uma experiência artística multissensorial,
desenvolvendo no estudante a expressão do corpo, oralidade e interação. Além de
vivência de jogos, improvisações e encenações, que possibilitem a troca de experiências
entre estudantes e permitam aprimorar a percepção estética, a imaginação, a consciência
corporal, a intuição, a memória, a reflexão e a emoção. O teatro promove oportunidades
para que os estudantes conheçam, observem e confrontem diferentes culturas em
diferentes momentos históricos, operando com um modo coletivo de produção de arte.
Ao buscar soluções criativas e imaginativas, na construção de cenas, os estudantes
afinam a percepção sobre eles mesmos e sobre situações do cotidiano. Socialização,
capacidade de dialogar, negociação, tolerância, convivência com a ambiguidade. O
jovem encontra no palco, no teatro, um espaço de liberdade para se confrontar por meio
do diálogo e da representação com questões éticas como justiça e solidariedade.
ARTES INTEGRADAS

dos conhecimentos. Dessa forma, proporciona aos estudantes o acesso a diversos
saberes, que possibilita uma mesma proposta as corporalidades, visualidades,
musicalidades, espacialidades e teatralidades presentes de maneira simultânea. Além do
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A integração das linguagens proposta neste documento apresenta a ideia de articulação
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uso das novas tecnologias de informação e comunicação. A instalação, o videoclipe, a
performance e o teatro musical são algumas das produções artísticas que combinam
elementos do teatro, da dança, da música e das artes visuais. A linguagem das artes
cênicas é tecida pela composição das diferentes linguagens entrelaçadas em função de
uma intenção artístico-estética, como a cenografia, por exemplo. Os recursos
tecnológicos têm sido amplamente utilizados na pesquisa da linguagem da arte,
propondo a criação de novas formas de espetáculo ou rompendo com os suportes
tradicionais, do mesmo modo que provoca novas formas estéticas de recepção
(MARTINS, 2009. p.128-129). O componente Arte se configura como um espaço
privilegiado para o desenvolvimento de competências específicas que o documento
descreve como essenciais para os estudantes do Ensino Fundamental, relacionadas à
empatia, à criatividade, à criticidade diante das complexidades da vida. Dessa forma, os
professores podem ampliar suas oportunidades de comunicação e trabalhar o respeito e
o acolhimento às diferenças, importantes para o exercício da cidadania plena.

COMPETÊNCIAS

ESPECÍFICAS

DE

ARTE

PARA

O

ENSINO

FUNDAMENTAL

Ao final do Ensino Fundamental, o componente curricular de Arte deve garantir aos
estudantes o desenvolvimento de algumas competências específicas:
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,

comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção,
na prática de cada linguagem e nas suas articulações.
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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.196).
Desse modo, espera-se que o componente Arte contribua com o acesso e
aprofundamento à leitura, à criação e à produção nas diferentes linguagens e no diálogo
entre elas e com as outras áreas do conhecimento. Além de possibilitar aos estudantes
maior autonomia nas experiências e vivências artísticas para que assumam o papel de
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protagonistas do processo ensino e aprendizagem.
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COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 6º ANO

MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE
6º ANO
OBJETOS DE
CONHECIMENTOS

Contextos e
Práticas

Elementos da
Linguagem

COMPETÊNCIAS

1, 2, 3, 4, 5 e 8

1, 3, 4 e 8

Artes Visuais

Matrizes Estéticas e
Culturais

1, 3, 4 e 8

HABILIDADES

(EF15AR01)Identificareapreciarformasdistintasdasartesvisuaistradicionaisecontemporâneas, a partir de seu contexto artístico
culturalesuasmanifestaçõeslocal,regionale
nacional,cultivandoapercepção,oimaginário,acapacidadedesimbolizareorepertório
imagético.
(EF15AR101BA) Estruturar, relacionar, interpretar,organizareproduzirformasdistintasdas
artesvisuaiseartesurbanasproduzidasapartirdastecnologiascontemporâneas,taiscomo:
oCinema,aFotografia,aArteCibernética,Arte
decomputador,Artedigital,entreoutros,percebendoessasmanifestaçõesartísticasemseu
entornoeemdiferentespartesdomundo,cultivandoapercepção,oimaginário,acapacidade
desimbolizareorepertórioimagético.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos
constitutivos das artes visuais (ponto, linha,
forma, cor, espaço, movimento etc.).
(EF15AR102BA) Analisar, interpretar,debater,
distinguir e elaborar elementos constitutivos
dasartesvisuaisurbanaspresentesnasmanifestações artísticas que utilizam tecnologias
contemporâneas, de objetos culturais e de
imagensdocotidianoescolar.
(EF15AR03)Reconhecereanalisarainfluênciade
distintasmatrizesestéticaseculturaisdasartes
visuaisnasmanifestaçõesartísticasdasculturas
locais,regionaisenacionais.
(EF15AR84BA) Conhecer, identificar, interpretar
e produzir elementos constitutivos de instrumentosmusicaislocaiseregionais,aexemplo
doberimbauedotambor,nocontextosocioculturallocal,regionalenacional.
(EF15AR86BA) Reconhecer e analisar a influência
dedistintasmatrizesestéticaseculturais(artee
culturadenegros,dedescendenteseuropeuse
dediversasetniasqueconstituemopovobaiano)dasartesvisuaisnasmanifestaçõesartísticas
dasculturaslocais,regionaisenacionais.
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Materialidades

Processos de Criação

Sistema de
Linguagens

Contextos e Práticas

Elementos da
Linguagem

1, 2, 4 e 8

1, 4 e 8

1, 2, 4 e 8

1, 4 e 8

1, 3, 4 e 8

(EF15AR04)Experimentardiferentesformas
deexpressãoartística(desenho,pintura,colagem, quadrinhos, dobradura, escultura,
modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.),
fazendousosustentáveldemateriais,instrumentos,recursosetécnicasconvencionaise
nãoconvencionais.
(EF15AR05)Experimentaracriaçãoemartes
visuaisdemodoindividual,coletivoecolaborativo,explorandodiferentesespaçosdaescolaedacomunidade.
(EF15AR06)Dialogarsobreasuacriaçãoeas dos
colegas, para alcançar sentidos plurais.
(EF15AR68BA) Dialogar sobre a criação pessoaleasdoscolegas,paraalcançarsentidos
plurais,ampliandoapercepçãodamultiplicidadedesignificadosatribuíveisàsmanifestaçõesartísticas.
(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do
sistemadasartesvisuais(museus,galerias,instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).
(EF15AR69BA) Reconhecer algumas categorias do
sistema das artes visuais (museus, gale- rias,
instituições, artistas, artesãos, curadores
etc.),destacandoapresençadosmuseusde
artemodernaemdiferentescapitaisdoBrasil.
(EF15AR08)Experimentareapreciarformas
distintasdemanifestaçõesdadançapresentesemdiferentescontextos,cultivandoapercepção,oimaginário,acapacidadedesimbolizareorepertóriocorporal.
(EF15AR09)Estabelecerrelaçõesentreaspartesdocorpoedestascomotodocorporalna
construção do movimento dançado.
(EF15AR10)Experimentardiferentesformasde
orientaçãonoespaço(deslocamentos,planos,
direções,caminhosetc.)eritmosdemovimen- to
(lento, moderado e rápido) na construção do
movimentodançado.
(EF15AR34BA) Interessar-se e desenvolver a
disciplina necessária à prática das diversas
modalidadesdeatividadesfísicaseartísticas e de
atividades rítmicas expressivas.
(EF15AR50BA) Conscientizar-se da funçãodinâmica do corpo, do gesto e do movimento
como uma manifestação pessoal e cultural,
promovendo oautoconhecimento.

Matrizes Culturais e
Estéticas

1, 3, 4 e 8

(EF15AR64BA)Vivenciar,contextualizareexecutaragingaeosgolpesdedefesaeataqueda
capoeiraapartirdedinâmicasemgrupos,reconhecendoacapoeiracomoumprocessoartísticodedança,enãodeviolência.
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Contextos e Práticas

Elementos da
Linguagem

Música

Materialidades

Notação e Registro
Musical

1, 2, 4 e 8

1, 3, 4, 5 e 8

1, 3, 4 e 8

1, 4 e 8

1e5

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente
diversasformasegênerosdeexpressãomusical,
reconhecendoeanalisandoosusoseasfunções
damúsicaemdiversoscontextosdecirculação, em
especial, aqueles da vida cotidiana.
(EF15AR92BA) Identificar e apreciar criticamentediversasformasegênerosdeexpressão
musical,reconhecendoosestilosmusicaisbrasileiros,taiscomo:músicasafricanas,congo,
reggae,hiphop,forró,MPB,samba,gospel,músicasindígenas,sertanejo,entreoutros.
(EF15AR14)Percebereexploraroselementos
constitutivos da música (altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas
decomposição/criação,execuçãoeapreciaçãomusical.
(EF15AR104BA) Empregar, ilustrar e contextualizar os usos e as funções da música em
diversoscontextosdecirculação,emespecial
aquelesdavidacotidiana.
(EF15AR109BA) Explorar as propriedades do
som que influenciam as dimensões emocionais e espirituais.
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas,
como as existentes no próprio corpo(palmas,
voz,percussãocorporal),nanaturezaeemob- jetos
cotidianos, reconhecendo os elementos
constitutivosdamúsicaeascaracterísticasde
instrumentosmusicaisvariados.
(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registromusicalnãoconvencional(representaçãográficadesons,partiturascriativasetc.),
bemcomoprocedimentosetécnicasderegistroemáudioeaudiovisual,ereconheceranotação musicalconvencional.
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Processes de Criação

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos
dançados de modo individual, coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais,dinâmicoseexpressivosdoselementos
constitutivos do movimento, com base nos
códigosdedança.(EF15AR12)Discutir,com
respeito e sem preconceito, as experiências
pessoaisecoletivasemdançavivenciadasna
escola,comofonteparaaconstruçãodevocabulárioserepertóriospróprios.
(EF15AR72BA) Vivenciar práticas de dança e
atividadesrítmicasexpressivasnaescola,na
comunidade e em espaços culturais.
(EF15AR73BA) Apreciar, analisar e relatar as
apresentaçõesdedançaedeatividadesrítmi- coexpressivasocorridasnaescola,nacomunidadeeemespaçosculturais.
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1, 4 e 8

Matrizes Estéticas e
Culturais

1, 3, 4 e 8

Contextos e Práticas

Elementos da
Linguagem

1, 2, 4, 5 e 8

1, 2, 4, 5 e 8

Teatro

Processos
de Criação

1, 4 e 8

(EF15AR95BA) Identificar, utilizar e desenvolver
ostoquesbásicosdacapoeiraapartirdautilizaçãodeuminstrumentomusical.
(EF15AR19) Descobrir teatralidades navida
cotidiana, identificando elementos teatrais
(variadas entonações de voz, diferentesfisicalidades,diversidadedepersonagensenarrativasetc.).
(EF15AR105BA) Estruturar, relacionar, interpretar,organizareproduzirdiferentesestéticasesuasestruturascênicasetextuais.
(EF15AR20)Experimentar o traba- lho
colaborativo, coletivo e autoral em
improvisações teatrais e processos narrativos
criativos em teatro, exploran- do desde a
teatralidade dos gestos e das ações do
cotidiano até elemen- tos de diferentes
matrizes estéticas eculturais.
(EF15AR22) Experimentar possibilidades criativasdemovimentoedevoznacriaçãodeum
personagemteatral,discutindoestereótipos.
(EF15AR106BA) Aplicar, experimentar, articular e formular os diferentes elementos constitutivosdoteatro,relacionando-oscomsuas
utilizaçõesefunçõesnocotidiano.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de
conta,ressignificandoobjetosefatoseexperimentando-senolugardooutro,aocompore
encenaracontecimentoscênicos,pormeiode
músicas,imagens,textosououtrospontosde
partida, de forma intencional e reflexiva.
(EF15AR22) Experimentar possibilidades criativasdemovimentoedevoznacriaçãodeum
personagemteatral,discutindoestereótipos.
(EF15AR66BA)Produzirecontextualizarjogos
teatrais para resolver situações cotidianas e
emtodososlugares.
(EF15AR98BA) Experimentar possibilidades
criativasdemovimentoedevoznacriaçãode
umpersonagemteatral,discutindoestereótipos,levantandoadiscussãosobreorespeito
àsdiferençaseàdiversidadedepessoasesituações.
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Teatro

Processos de Criação

(EF15AR17) Experimentar improvisações,
composições e sonorização de histórias, entre
outros,utilizandovozes,sonscorporaise/ou
instrumentosmusicaisconvencionaisounão
convencionais, de modo individual, coletivo e
colaborativo, percebendo-se em espaço e
tempomusicalecorporal.
(EF15AR94BA) Experimentar improvisaçõese
composiçõesdediversosgênerosmusicaisde
modoindividual,coletivoecolaborativo.

Segunda-feira
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Itagimirim

NOMES

Processos
de Criação

1, 2, 3, 4 e 8

Artes
Integradas

Matrizes Estéticas e
Culturais

1, 2, 3, 4, 5, 6 e

(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em
projetos temáticos, as relações processuais
entre diversas linguagens artísticas.
(EF15AR24) Caracterizar
e experi- mentar
brinquedos,
brincadeiras, jogos,
danças, canções
e histórias
de diferentes matrizes estéticas e
culturais, va- lorizando o patrimônio artístico
e cultural do lugar onde
vive, da sua
região enacionalidade.
(EF15AR107BA) Estruturar, relacionar, interpretar, organizar e produzir projetos temáticos,asrelaçõesprocessuaisentrediversas
linguagensartísticas,valorizandooselementoserecursosprocessuaisespecíficosdecada
umadaslinguagensnaculturalocal,regional
enacional.
(EF15AR24) Caracterizare experimen- tar
brinquedos, brincadeiras, jogos, danças,
canções e histórias de diferentes matrizes
estéticas e culturais, valorizando o patrimônio
artístico e cul- tural do lugar onde vive, da
sua região enacionalidade.
(EF15AR45BA) Realizar rodas de capoeira,
dança e outras atividades rítmicas e expressivas culturais, locais, regionais e nacionais,
em suas diversas possibilidades.
(EF15AR108BA) Identificar elementos visuais,
de dança e musicais do berimbau.

Patrimônio Cultural

1e5

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e
recursosdigitais(multimeios,animações,jogos
eletrônicos,gravaçõesemáudioevídeo,fotografia,softwaresetc.)nosprocessosdecriação
artísticaepararesolversituaçõescotidianas.
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Artes e
Tecnologia

1e9

(EF15AR25)Conhecerevalorizaropatrimônio
cultural,materialeimaterial,deculturasdiversas,emespecialabrasileira,incluindo-sesuas
matrizesindígenas,africanaseeuropeias,de
diferentesépocas,favorecendoaconstrução de
vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagensartísticas.
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Itagimirim

NOMES
MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE7º ANO
OBJETOS DE
CONHECIMENTOS

Materialidades

COMPETÊNCIAS

1e2

ARTES VISUAIS

Processos de Criação

Sistemas da linguagem

1, 2, 6, 8

1

HABILADADES

(EF69AR05)Experimentareanalisardiferente
s formas de expressão artística
(desenho,pintura,colagem,quadrinhos,dobradura,escultura,modelagem,instalação,vídeo,fotografia,
performanceetc.).
(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias
dosistemadasArtesVisuais(museus,galerias,instituições,artistas,artesãos,curadores
etc.).
(EF69AR06)Desenvolverprocessosdecriação
emArtesVisuais,combaseemtemasouinteressesartísticos,demodoindividual,coletivo
ecolaborativo,fazendousodemateriais,instrumentoserecursosconvencionais,alternativos edigitais.
(EF69AR07)Dialogarcomprincípiosconceituais,proposiçõestemáticas,repertóriosimagéticoseprocessosdecriaçãonassuasproduçõesvisuais.
(EF69AR43BA)Conhecer,analisarerelaciona
r osdiferentesaspectosestéticosquemarcam
asArtesVisuaisnahistória.
(EF69AR44BA)Identificaredistinguirostraço
s eoselementosquecaracterizamaartevisual
afro-brasileiracontemporânea.
(EF69AR79BA)DesenvolverprocessosdecriaçãoemArtesVisuaisquemobilizemdiálogos
entreopassadoeopresente.
(EF69AR80BA) Conhecer categorias do
sistema
dasArtesVisuais,asaber:museus,galerias,
instituições, artistas, artesãos, curadores,
feiras regionais e mercados de arte, dentre
outros,reconhecendosuaimportânciaparao
campo dasartes.
(EF69AR08)Diferenciarascategoriasdeartista
,
artesão,produtorcultural,curador,designer
, entreoutras,estabelecendorelaçõesentreos
profissionais do sistema das artes visuais.
(EF69AR38BA)Experimentareaplicardiferen
- testécnicasdeproduçãomanualemArtesVisuais.
(EF69AR46BA)Dialogarcomprincípiosconcei
tuais,proposiçõestemáticas,repertóriosimagéticos e processos de criação nas produções
visuais.
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PRATICAS DE
LINGUAGEM

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
408 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

Elementos da Linguagem

3

4

Dança

Matrizes Estéticas e
Culturais

3e4

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos
do
movimentocotidianoedomovimentodançado,
abordando, criticamente,
odesenvolvimento
dasformasdadançaemsuahistóriatradicional
econtemporânea.
(EF69AR11)Experimentareanalisarosfatores
demovimento(tempo,peso,fluênciaeespaço)
comoelementosque,combinados,geramas
ações corporais e o movimento dançado.
(EF69AR14) Analisar e experimentar
diferentes elementos (figurino, iluminação,
cenário, trilha
sonoraetc.)eespaços(convencionaisenãoconvencionais)paracomposiçãocênicaeapresentaçãocoreográfica.
(EF69AR49BA) Reconhecer, validar e
aplicarum amplo repertório de movimentos
corporaisque
dialoguecomalinguagemdareflexãoefruição.
(EF69AR12) Investigar e experimentar
procedimentosdeimprovisaçãoecriaçãodomovimento
comofonteparaaconstruçãodevocabuláriose
repertóriospróprios.
(EF69AR13)Investigarbrincadeiras,jogos,danças
coletivasedemaisatividadesrítmicasexpressivas
dediferentesmatrizesestéticaseculturaiscomo
referênciaparaacriaçãoeacomposiçãodedançaseatividadesrítmicasexpressivasautorais,individualmenteeemgrupo.
(EF69AR49BA) Analisar e
experimentardiferentes
elementos(figurino,iluminação,cenário,trilhaso
- noraetc.)eespaços(convencionaisenãoconvencionais)paracomposiçãocênicaeapresentação
coreográfica.
(EF69AR15)Discutirasexperiênciaspessoaise
coletivas em dança vivenciadas na escola eem
outros contextos, problematizando estereótipos
epreconceitos.
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Contextos e Práticas

(EF69AR09)Pesquisareanalisardiferentesformasdeexpressão,representaçãoeencenação
dadança,reconhecendoeapreciandocomposiçõesdedançadeartistasegruposbrasileirose
estrangeiros de diferentes épocas.
(EF69AR47BA) Identificar, reconhecer,
analisar,
vivenciarecontextualizardiferentesestéticasde
expressão,representaçãoeencenaçãodadança
esuasrespectivasestruturasrítmicasecoreográficas.
(EF69AR81BA)Conhecer,identificareexplorara
diversidadedepossibilidadesqueadançamobilizacomosseusváriosritmos,movimentosejogosdecorpoatravésdapráticadacapoeira,hip
hop,dançadesalão,forró,xote,sambaderoda,
arrocha,valsa,salsa,lambada,dançacontemporâneaedançaafro-brasileira.

Segunda-feira
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Itagimirim

NOMES
(EF69AR50BA)Analisarevalorizaropatrimôni
o
cultural,materialeimaterialdeculturasdiversas,
emespecialabrasileira,incluindosuasmatrizes
indígenas,africanaseeuropeiasdediferentes
épocas,favorecendoaafirmaçãodeidentidades,
cidadaniaseaconstruçãodevocabulárioerepertório relativos às diferentes
linguagensartísticas do corpo.

Processos de Criação

3e9

1, 3 e 8

(EF69AR54BA) Discutir as experiências pessoaisecoletivasemdançavivenciadasnaescolaeemoutroscontextossociais,problematizando estereótipos e preconceitos étnicos,
degêneroesexualidadenassuasinterseccionalidades.
(EF69AR82BA)Descreverapartirdeexperimentaçõesquepossibilitemdançaropassado,dançaraancestralidadeesuasmitologias,
dançarosilêncio,ossonsdocorpoidentitário
eossonsdomundonasuadiversidade.
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Materialidades

(EF69AR51BA)Pesquisareanalisardiferentes
formasdeexpressãocorporal,representação
eencenaçãodadança,reconhecendoeapreciandocomposiçõesdedança,deartistaslocais,degruposartísticos,culturais,brasileiro
s e estrangeiros de diferentes épocas.
(EF69AR52BA)Relacionareconectaraspráticas artísticas da dança às diferentesdimensõesdavidasocial,cultural,política,histórica,
econômica,estéticaeética.
(EF69AR53BA)Conhecereseapropriardahistóriadasestéticasdadançaemestudosdirigidossobreasdançascirculares,sambaderoda,
forró, sapateado, jazz, dançaafrobrasileira,
hiphop,dançaderuaeasdiversasdançasde
salão,contextualizando-asnotempoenoespaço.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
410 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

Sistemas de Linguagem

1e4

ContextoePráticas
1

(EF69AR16)Analisarcriticamente,pormei
o da apreciação musical, usos e funções
da
músicaemseuscontextosdeproduçãoecirculação, relacionando as práticasmusicais
àsdiferentesdimensõesdavidasocial,cultural, política, histórica, econômica,
estéti- caeética.
(EF69AR17)Explorareanalisar,criticamente,
diferentes meios e equipamentos culturais
decirculaçãodamúsicaedoconhecimento
musical.
(EF69AR18)Reconhecereapreciaropapel
demúsicosegruposdemúsicabrasileirose
estrangeirosquecontribuíramparaodesenvolvimentodeformasegênerosmusicais.
(EF69AR19)Identificareanalisardiferentes
estilos musicais, contextualizando-os no
tempo e no espaço, de modo a aprimorara
capacidadedeapreciaçãodaestéticamusical.
(EF69AR60BA) Identificar, reconhecer e
ex- plorar fontes históricas de materiais
sonorosprovenientesdossintetizadoresdesom,
reconhecendotimbresdeinstrumentosmusicaisnasuadiversidadeartísticaecultural.
(EF69AR84BA) Pesquisar e reconheceros
usosefunçõesdamúsicaemseuscontextos de
produção e circulação, especialmente a
trilhasonoradepropagandaseJingles,relacionandoessapráticamusicalàsdiferentes
dimensões da vida social,
cultural,política,
histórica,econômica,estéticaeética.

Página409

Música

(EF69AR56BA) Identificar, validar e
vivenciar
práticasdedançanaescola,nacomunidadee
emespaçosculturaislocais.
(EF69AR57BA)Pesquisar,reconhecerevisitar
espaços artísticos voltados para ensaios de
dançaedeproduçõesdeartistasedegrupos
dedançadacomunidadelocal.
(EF69AR58BA) Apreciar, analisar e criticar
as
produçõeseapresentaçõesdedançaocorridasnaescola,nacomunidadeeemespaços
culturaislocaisenacionais.
(EF69AR83BA)Conhecer,validareentrevistar
estudantes, artistas dançarinos,
produtores
daescola,dacomunidadeetambémartistas
eprodutoresdegrandecirculaçãomidiática.
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NOMES

Matrizes Estéticas e
culturais

Materialidades

Processos de Criação

1e2

3

1, 2 e 4

1e2

(EF69AR63BA)Conhecer,utilizareaprendero
s toques básicos da capoeira como
elemento
históricoeculturalestético,apartirdautilização de instrumentos de
percussãoapropria- dos.
(EF69AR84BA) Pesquisar fontes históricas
de
materiaissonorosparaaspráticasdecomposição,criação,apreciaçãoeproduçãomusical,
reconhecendo os valores culturais como
parte integrante na identificação de
instrumentos musicaisdiversos.
(EF69AR65BA)Reconhecereanalisardiferentes
estilosmusicais,contextualizando-osnotempo
enoespaço,demodoaaprimoraracapacidade
deapreciaçãodaestéticamusicalesuadiversidade.
(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes
formas
deregistromusical(notaçãomusicaltradicional
, partituras criativas e procedimentos
damúsica
contemporânea),bemcomoprocedimentosetécnicas de registro em áudio e audiovisual.
(EF69AR85BA) Identificar e reconhecer a
utilidadedeobjetosemateriaissustentáveisnaproduçãomusical,numadinâmicaqueenvolvesabereshistóricoseancestralidadesnaproduçãode
sonseefeitossonorosdiversos.
(EF69AR67BA) Explorar e criar
improvisações, composições, arranjos, jingles,
trilhas sonoras,
entreoutros,utilizandovozes,sonscorporaise/
ou instrumentos acústicos ou eletrônicos,
convencionaisounãoconvencionais,expressando
ideiasmusicaisdemaneiraindividual,coletivae
colaborativa.
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Elementos da Linguagem

(EF69AR20) Explorar e analisar
elementos constitutivos da música (altura,
intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.),
por meio de recursostecnológicos(gameseplataformasdigitais),jogos,cançõesepráticasdiversasde
composição/criação, execução eapreciação
musicais.
(EF69AR62BA) Pesquisar, identificar
edesenvolverosdiferentesmodosdeproduçãomusical, através dos ciberespaços, numa dinâmica
queconecteocontextosocialeaarteurbana
comorap,hiphop,streetdance,músicaeletrônica,etc.
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NOMES

Contextos e Práticas

Elementos da Linguagem

1

3

3e5

Teatro

Processos de Criação

1, 2, 6 e 8

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e
gruposdeteatrobrasileiroseestrangeirosde
diferentesépocas,investigandoosmodosde
criação, produção, divulgação, circulação
eorganizaçãodaatuaçãoprofissionalemteatro.
(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes
esti- loscênicos,contextualizandoosnotempoeno
espaçodemodoaaprimoraracapacidadede
apreciaçãodaestéticateatral.
(EF69AR86BA)Pesquisarecriarformasdedra
- maturgiaseespaçoscênicosurbanosparao
acontecimentoteatral,emdiálogocomaarte
cênicacontemporânea.
(EF69AR26)Explorardiferenteselementosenvolvidosnacomposiçãodosacontecimentoscênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminaçãoe
sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários.
(EF69AR27)Pesquisarecriarformasdedramaturgiaseespaçoscênicosparaoacontecimento
teatral,emdiálogocomoteatrocontemporâneo.
(EF69AR70BA)Reconhecereexplorarosdiferentestiposdepersonagensrelacionadosàsestéticasteatraisestudadas.
(EF69AR28)Investigareexperimentardiferentesfun
çõesteatraisediscutiroslimitesedesafiosdotrabalhoartísticocoletivoecolaborativo.
(EF69AR29)Experimentaragestualidadeeasconstruçõescorporaisevocaisdemaneiraimaginativana
improvisaçãoteatralenojogocênico.
(EF69AR30) Compor improvisações e
acontecimentoscênicoscombaseemtextosdramáticos
ououtrosestímulos(música,imagens,objetos
etc.),caracterizandopersonagens(comfigurinos
e adereços), cenário, iluminação e sonoplastiae
considerando a relação com o espectador.
(EF69AR87BA)Vivenciareexecutarpráticasdiversasdeteatronaescola,nacomunidadeeem
espaçosculturais.
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos
envolvidosnacomposiçãodosacontecimentoscênicos(figurinos,adereços,cenário,iluminaçãoe
sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários.
(EF69AR71BA) Experimentar possibilidades
criativasdemovimentoedevoznacriaçãodeum
personagem teatral, problematizando
estereótiposedebatendosobreorespeitoàsdiferençase
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Sistemas da Linguagem

(EF69AR68BA) Pesquisar e
Identificardiferentes
estilosmusicais,contextualizando-osnotempo
enoespaço,demodoaaprimoraracapacidade
deapreciaçãodaestéticamusicaleampliaçãode
repertóriosnasuadiversidade.
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NOMES
adiversidadedegênero,raça,sexualidadeesuas
interseccionalidades.

Matrizes Estéticas
Culturais

Patrimônio Cultural

2

8

1

Artes integradas

Arte e Tecnologia

5e7

(EF69AR33)Analisaraspectoshistóricos,sociais
epolíticosdaproduçãoartística,problematizandoasnarrativaseurocêntricaseasdiversascategorizaçõesdaarte(arte,artesanato,folclore,
designetc.).
(EF15AR74BA) Identificar elementos visuais
no
letramentodedançaemúsicasatravésdeinstrumentosdepercussão.
(EF69AR88BA)Pesquisareexperimentarapratica
dohiphopcomoformadeartequeintegraamúsica,adançaeotextopoéticoritmado.
(EF69AR34)Analisarevalorizaropatrimôniocultural, material e imaterial, de
culturasdiversas,
emespecialabrasileira,incluindosuasmatrizes
indígenas,africanaseeuropeias,dediferentes
épocas,efavorecendoaconstruçãodevocabulárioerepertóriorelativosàsdiferenteslingua
- gensartísticas.
(EF15AR75BA)Identificarevalidarosdiversos
elementosconstitutivosdasartesurbanascomo
patrimônioartísticoecultural.
(EF69AR35) Identificar e manipular
diferentes
tecnologiaserecursosdigitaisparaacessar,
apreciar, produzir, registrar e compartilhar
práticaserepertóriosartísticos,demodoreflexivo,
éticoeresponsável.
(EF15AR88BA) Pesquisar e elaborar diferentes
modosdeacessoàstecnologiaserecursosdigitais (multimeios, animações,
jogoseletrônicos,
gravaçõesemáudioevídeo,fotografia,softwaresetc.)nosprocessosdecriação,produçãoe
montagensdepeçasartísticasqueintegremas
diversaslinguagens.
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Processos de Criação

(EF69AR31)Relacionaraspráticasartísticasàs
diferentesdimensõesdavidasocial,cultural,
política,histórica,econômica,estéticaeética.
(EF69AR72BA)Estruturar, relacionar,
interpretar,organizareproduzirprojetostemáticos,a
s relaçõesprocessuaisentrediversaslinguagens
artísticas,valorizandooselementoserecursos
processuaisespecíficosdecadaumadaslinguagensnaculturalocal.
(EF69AR120BA) Experimentar
criaçõesartísticasdeacordocomaafinidadedecadaeducando,incentivandoodesenvolvimentoatravésda
prática.
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MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE
8º ANO
SER E DESCOBRIR-SE
PRÁTICAS
DE
LINGUAGEM
Artes Visuais

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
✓ A arte nos espaços
urbanos.
- Contextos e práticas:
entender a origem da arte
urbana e do grafite.
- Elementos da linguagem:
ponto, linha, forma, direção,
cor, tom, escala, dimensão,
espaço, movimento etc.

HABILIDADES
EF69AR01) Pesquisar,
apreciar e analisar formas
distintas das artes visuais
tradicionais e
contemporâneas, em obras de
artistas brasileiros e
estrangeiros de diferentes
épocas e em diferentes
matrizes estéticas e culturais,
de modo a ampliar a
experiência com diferentes
contextos e práticas artísticovisuais e cultivar a
percepção, o imaginário,a
capacidade desimbolizar e o
repertório imagético.

COMPETÊNCIAS
1,2,3,4,5,6,7,8

- Materialidades: conhecer
obras que representam a
estética urbana.
- Processos de criação:
escolher um tema ou local para

(EF69AR04) Analisar os
elementos constitutivos das
artes visuais (ponto, linha,
forma, direção, cor, tom,
escala, dimensão, espaço,
movimento etc.) na
apreciação de diferentes
produções artísticas.

reproduzir uma obra.

(EF69AR06) 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,
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(EF69AR05) Experimentar e
analisar diferentes formas de
expressão artística
(desenho,pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura,
escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia,
performance etc.).

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
415 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
alternativos e digitais.

Música

✓

acústicos,elétricos e
eletrônicos.

•

- Conhecer os diferentes
tipos de
instrumentos que
compõem a
música acústica, elétrica
e
eletrônica.
- Elementos da
linguagem:
altura, intensidade,
timbre,
melodia, ritmo etc.
- Processos de criação:
criar
ritmos de improvisação
que
caracterizem a música
acústica,
eletrônica e elétrica.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(EF69AR01) Pesquisar,
apreciar e analisar formas
distintas das artes visuais
tradicionais e
contemporâneas, em obras de
artistas brasileiros e
estrangeiros de diferentes
épocas e em diferentes
matrizes estéticas e culturais,
de modo a ampliar a
experiência com diferentes
contextos e práticas artísticovisuais e cultivar a
percepção, o imaginário,a
capacidade desimbolizar e o
repertório imagético.

1,3

(EF69AR04) Analisar os
elementos constitutivos das
artes visuais (ponto, linha,
forma, direção, cor, tom,
escala, dimensão, espaço,
movimento etc.) na
apreciação de diferentes
produções artísticas.
(EF69AR05) Experimentar e
analisar diferentes formas de
expressão artística
(desenho,pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura,
escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia,
performance etc.).

✓ Patrimônio cultural;
- Folclore local e regional e
nacional: dança teatro, musica e
artes visuais.

2
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Artes
Integradas

(EF69AR06) 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
(EF69AR34) Analisar 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.
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Dança/ Teatro
✓A origem da capoeira
- Contexto e prática:
conhecendo a diversidade de
danças brasileiras;
- Elementos de linguagem:
movimento dançado e ações
corporais;
- Elementos de linguagem:
movimento dançado e ações
corporais;
- Contextos e práticas:
produção
de figurinos e cenários para
composição cênica e
apresentação coreográfica.

✓

O teatro pós- moderno

- Contextos e praticas: conhecer
as características do teatro pósmoderno e suas implicações nos
dias atuais.
- Elementos da linguagem:
figurinos, adereços, cenário,
iluminação e sonoplastia
- Processos de criação:
experimentar diferentes funções
do teatro pós-moderno.

(EF69AR09) 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.

3,5,8

(EF69AR10) Explorar
elementos constitutivos do
movimento cotidiano e do
movimento dançado,
abordando, criticamente, o
desenvolvimento das formas
da dança em sua história
tradicional e contemporânea.
(EF69AR14) Analisar e
experimentar diferentes
elementos (figurino,
iluminação, cenário, trilha
sonora etc.) e espaços
(convencionais e não
convencionais) para
composição cênica e
apresentação coreográfica.
(EF69AR24) 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.

(EF69AR27) Pesquisar e
criar formas de dramaturgias
e espaços cênicos para o
acontecimento teatral, em
diálogo com o teatro
contemporâneo.
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(EF69AR26) Explorar
diferentes elementos
envolvidos na composição
dos acontecimentos cênicos
(figurinos, adereços, cenário,
iluminação e sonoplastia) e
reconhecer seus
vocabulários.
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MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE
9º ANO
SER E DESCOBRIR-SE
PRÁTICAS
DE
LINGUAGEM

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

UNIDADE
TEMÁTICA

(EF69AR02) Pesquisar e
analisar diferentes estilos
visuais, contextualizando-os
no tempo e no espaço.

(EF69AR04) Analisar os
elementos constitutivos das
artes visuais na apreciação
de diferentes produções
artísticas.
A arte digital

Artes Visuais

- Contextos e práticas:
entender a origem da arte
digital.
- Elementos da linguagem:
desenho vetorial,
desenho/ilustração, animação
digital.
- Materialidades: conhecer
diferentes tipos e técnicas de
arte digital.
- Processos de criação:
improvisação de animação
digital.

(EF69AR05) Experimentar e
analisar diferentes
formas de expressão artística
(desenho,

1,2,3,5,6,7,8

pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura,
escultura,
modelagem, instalação,
vídeo, fotografia,
performance etc.).
(EF69AR06) Desenvolver
processos de criação em
artes visuais, com base em
temas ou

colaborativo, fazendo uso de
materiais, instrumentos
e recursos convencionais,
alternativos e digitais.
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interesses artísticos, de modo
individual, coletivo e
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(EF69AR19) Identificar e
analisar diferentes estilos
musicais, contextualizandoos no tempo e no espaço, de
modo a aprimorar a
capacidade de apreciação da
estética musical.

(EF69AR20) Explorar e
analisar elementos

✓

Música moderna

- Conhecer os diferentes tipos de música
moderna e seus compositores.
Música

- Elementos da linguagem: altura,
intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.
- Processos de criação: criar ritmos de
improvisação que caracterizem a música
moderna.

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.

1,2,3,4,8

EF69AR23) 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.

Artes
Integradas

nacional: dança teatro, musica e
artes visuais.

(EF69AR34) Analisar 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

2
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✓ Patrimônio cultural;
- Folclore local e regional e
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repertório relativos às
diferentes linguagens
artísticas.
(EF69AR09) 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.
✓As danças contemporâneas

- Contexto e prática: conhecendo a diversidade da
dança contemporânea.

- Elementos de linguagem: movimento dançado e
ações corporais;

Dança/ Teatro

(EF69AR10) Explorar
elementos constitutivos
do movimento cotidiano
e do movimento
dançado, abordando,
criticamente, o
desenvolvimento das
formas da dança em sua
história tradicional e
contemporânea.

- Contextos e práticas: produção de figurinos e
cenários para composição cênica e apresentação
coreográfica.

✓

1,2,5,8

O teatro de rua

- Contextos e praticas: conhecer
as características do teatro de rua.

(EF69AR14) Analisar e
experimentar diferentes
elementos (figurino,
iluminação, cenário,
trilha sonora etc.) e
espaços (convencionais e
não convencionais) para
composição cênica e
apresentação
coreográfica.
(EF69AR24)
Reconhecer e apreciar
artistas e grupos de
teatro brasileiros e
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- Elementos da linguagem:
figurinos, adereços, cenário,
iluminação e sonoplastia
- Processos de criação:
experimentar diferentes funçõesdo teatro de
rua.
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NOMES
estrangeiros de
diferentes épocas,
investigando os modos
de criação, produção,
divulgação, circulação e
organização da atuação
profissional em teatro.
(EF69AR26) Explorar
diferentes elementos
envolvidos na
composição dos
acontecimentos cênicos
(figurinos, adereços,
cenário, iluminação e
sonoplastia) e
reconhecer seus
vocabulários.

Página419

(EF69AR27) Pesquisar e
criar formas de
dramaturgias e espaços
cênicos para o
acontecimento teatral,
em diálogo com o teatro
contemporâneo.
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS:
MATEMÁTICA

A Matemática é uma das cinco áreas do conhecimento que compõem a Base
Nacional Comum Curricular – BNCC e, como as demais, expressa sua intenção na
formação integral dos estudantes do Ensino Fundamental – anos iniciais e finais. Os
diferentes campos que compõem a Matemática reúnem um conjunto de ideias
fundamentais e importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático dos
estudantes, devendo, nas salas de aula, se converter em objetos de conhecimento.
Procurou-se minimizar a fragmentação dos conhecimentos e a ruptura na
transição do Ensino Fundamental – anos iniciais e finais, sendo proposto para cada ano,
um conjunto progressivo de conhecimentos matemáticos historicamente construídos, de
forma a que o estudante tenha um percurso contínuo de aprendizagem e possa, ao final
do Ensino Fundamental, ter seu direito de aprendizagem garantido.
Os argumentos utilizados para defender a existência da Matemática escolar são
os mais variados: contribui com a formação intelectual da aluna e do aluno, desenvolve
o raciocínio lógico, é um meio de interagir com o mundo, ela está presente em todos os
aspectos da vida e tantos outros. Por tais argumentos, é considerado algo adequado tê-la
no currículo desde a Educação Infantil.
A importância dada a essa disciplina é tamanha que ela é uma das que têm maior
carga horária escolar. Mas isso garante, ao final de cada ciclo, as aprendizagens
esperadas? Os saberes desenvolvidos nessa área do conhecimento podem ser observados
na perspectiva de construção humana na sua interação com os contextos natural, social e
cultural.
A BNCC (2017) apresenta essa concepção quando diz que se deve “reconhecer
que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de

contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar
descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho”. Com essa
preocupação, além de buscar a aprendizagem de conceitos e procedimentos, o ensino de
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diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que
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Matemática ao longo do Ensino Fundamental visará que a aluna e o aluno desenvolvam
o aspecto do letramento matemático, apresentado na BNCC (2017), que permite o
desenvolvimento de uma postura crítica, levando todas e todos a identificar os
conhecimentos matemáticos necessários para a compreensão e o desempenho no
mundo, como fator que beneficia o desenvolvimento da apreensão lógico-crítica,
estimulando a investigação. Consideramos que esse é um aspecto que deverá aparecer
em todo o percurso escolar dos Anos Finais do Ensino Fundamental.
Os conteúdos a serem trabalhados precisam estar pautados na perspectiva das
resoluções dos problemas a fim de proporcionar o prazer pelas descobertas realizadas
nessa área do conhecimento.
Desta forma, espera-se que ao final do Ensino Fundamental as estudantes e os
estudantes tenham desenvolvido, com base na perspectiva da BNCC (2017) para a área
de Matemática, a capacidade de identificar oportunidades de utilização da matemática
para resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para obter
soluções e interpretá-las segundo os contextos por meio da conexão de suas diversas
unidades temáticas – Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas,
Probabilidade e Estatística.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL

1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e
preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência
viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar
descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.
2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir
convincentes,

recorrendo

aos

conhecimentos

matemáticos

para

compreender e atuar no mundo.
3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da
Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras
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argumentos
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áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e
aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na
busca de soluções.
4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas
práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar
informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo
argumentos convincentes.
5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis,
para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de
conhecimento, validando estratégias e resultados.
6. Enfrentar

situações-problema

em

múltiplos

contextos,

incluindo-se

situações

imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar
suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens
(gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens
para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados).
7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social,
com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a
diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer
natureza.
Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no
planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na
busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na
discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e
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aprendendo com eles.
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COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – 6º ANO
MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
6º ANO
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

UNIDADE
TEMÁTICA

(EF06MA01) Comparar, ordenar,
ler e escrever números naturais e
números racionais cuja
representação decimal é finita,
fazendo uso da reta numérica.

1,2,3,4,5,6,7,8

Sistema de numeração
decimal: características,
leitura, escrita e comparação
de números naturais e de
números racionais
representados na forma
decimal

(EF06MA02) Reconhecer o
sistema de numeração decimal,
como o que prevaleceu no mundo
ocidental, e destacar semelhanças
e diferenças com outros sistemas,
de modo a sistematizar suas
principais características (base,
valor posicional e função do zero),
utilizando, inclusive, a
composição e decomposição de
números naturais e números
racionais em sua representação
decimal.
OS NÚMEROS

1,2,3,4,5,6,7,8

Fluxograma para determinar a
paridade de um número
natural Múltiplos e divisores
de um número natural
Números primos e compostos

(EF06MA04) 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
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Operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão e
potenciação) com números
naturais Divisão euclidiana

(EF06MA03) 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.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
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Itagimirim

NOMES
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) Compreender,
comparar e ordenar frações
associadas às ideias de partes de
inteiros e resultado de divisão,
identificando frações
equivalentes.

1,2,3,4,5,6,7,8

Operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão e
potenciação) com números
racionais

(EF06MA11) Resolver e elaborar
problemas com números racionais
positivos na representação
decimal, envolvendo as quatro
operações fundamentais e a
potenciação, por meio de
estratégias diversas, utilizando
estimativas e arredondamentos
para verificar a razoabilidade de
respostas, com e sem uso de
calculadora.

Aproximação de números
para múltiplos de potências
de 10

(EF06MA12) Fazer estimativas de
quantidades e aproximar números
para múltiplos da potência de 10
mais próxima.

Cálculo de porcentagens por
meio de estratégias diversas,
sem fazer uso da “regra de
três”

(EF06MA13) Resolver e elaborar
problemas que envolvam
porcentagens, com base na ideia
de proporcionalidade, sem fazer
uso da “regra de três”, utilizando

ÁLGEBRA
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Frações: significados
(parte/todo, quociente),
equivalência, comparação,
adição e subtração; cálculo da
fração de um número natural;
adição e subtração de frações

(EF06MA08) Reconhecer que os
números racionais positivos
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
ou subtração com números
racionais positivos na
representação fracionária.

Segunda-feira
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NOMES
estratégias pessoais, cálculo
mental e calculadora, em
contextos de educação financeira,
entre outros.

Propriedades da igualdade

(EF06MA14) Reconhecer que a
relação de igualdade matemática
não se altera ao adicionar,
subtrair, multiplicar ou dividir os
seus dois membros por um mesmo
número e utilizar essa noção para
determinar valores desconhecidos
na resolução de problemas.

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

(EF06MA15) 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.

Plano cartesiano: associação
dos vértices de um polígono a
pares ordenados

(EF06MA16) Associar pares
ordenados de números a pontos do
plano cartesiano do 1º quadrante,
em situações como a localização
dos vértices de um polígono.

Prismas e pirâmides:
planificações e relações entre
seus elementos (vértices,
faces e arestas)

(EF06MA17) 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.

1,2,3,4,5,6,7,8

Polígonos: classificações
quanto ao número de vértices,
às medidas de lados e ângulos
e ao paralelismo e
perpendicularismo dos lados

(EF06MA18) 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.

ÁLGEBRA

(EF06MA19) Identificar
características dos triângulos e
classificá-los em relação às
medidas dos lados e dos ângulos.

Construção de figuras
semelhantes: ampliação e
redução de figuras planas em

(EF06MA21) Construir figuras
planas semelhantes em situações
de ampliação e de redução, com o
uso de malhas quadriculadas,
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(EF06MA20) Identificar
características dos quadriláteros,
classificá-los

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
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Itagimirim

NOMES

Construção de retas paralelas
e perpendiculares, fazendo
uso de réguas, esquadros e
softwares

plano cartesiano ou tecnologias
digitais.
(EF06MA22) 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.).

Problemas sobre medidas
envolvendo grandezas como
comprimento, massa, tempo,
temperatura, área, capacidade
e volume

(EF06MA24) 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.

Ângulos: noção, usos e
medida

(EF06MA25) 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.

Plantas baixas e vistas aéreas

(EF06MA28) Interpretar,
descrever e desenhar plantas
baixas simples de residências e
vistas aéreas.

1,2,3,4,5,6,7,8

Perímetro de um quadrado
como grandeza proporcional à
medida do lado

GRANDEZAS E
MEDIDAS

(EF06MA29) 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
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malhas quadriculadas

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
428 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
proporcional à medida do lado, o
que não ocorre com a área.
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)

(EF06MA30) 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.
Leitura e interpretação de
tabelas e gráficos (de colunas
ou barras simples ou
múltiplas) referentes a
variáveis categóricas e
variáveis numéricas
1,2,3,4,5,6,7,8

(EF06MA32) 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) 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.

Diferentes tipos de
representação de
informações: gráficos e
fluxogramas

(EF06MA34) 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.).

Página427

Coleta de dados, organização
e registro Construção de
diferentes tipos de gráficos
para representá-los e
interpretação das informações

PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA
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NOMES
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – 7º ANO
MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
7º ANO
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Operações (adição,
subtração, multiplicação,
divisão e potenciação) com
números naturais Divisão
euclidiana

(EF06MA03) 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.

Múltiplos e divisores de um
número natural

(EF07MA01) 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.

Cálculo de porcentagens e
de acréscimos e
decréscimos simples

(EF07MA02) 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, entre outros.

1,2,3,4,5,6,7,8

Números inteiros: usos,
história, ordenação,
associação com pontos da
reta numérica e operações

UNIDADE
TEMÁTICA

OS NÚMEROS

(EF07MA03) 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.

Fração e seus significados:
como parte de inteiros,
resultado da divisão, razão e

(EF07MA05) Resolver um
mesmo problema utilizando
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COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Segunda-feira
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NOMES
operador

diferentes algoritmos.
(EF07MA06) Reconhecer que
as resoluções de um grupo de
problemas que têm a mesma
estrutura podem ser obtidas
utilizando os mesmos
procedimentos.
(EF07MA07) Representar por
meio de um fluxograma 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) Comparar e
ordenar números racionais em
diferentes contextos e associálos a pontos da reta numérica.

Números racionais na
representação fracionária e
na decimal: usos, ordenação
e associação com pontos da
reta numérica e operações

(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.

Linguagem algébrica:
variável e incógnita

ÁLGEBRA

(EF07MA14) Classificar
sequências em recursivas e
não recursivas, reconhecendo
que o conceito de recursão
está presente não apenas na
matemática, mas também nas
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1,2,3,4,5,6,7,8

(EF07MA13) Compreender a
ideia de variável, representada
por letra ou símbolo, para
expressar relação entre duas
grandezas, diferenciando-a da
ideia de incógnita.

Segunda-feira
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NOMES
artes e na literatura.
(EF07MA15) Utilizar a
simbologia algébrica para
expressar regularidades
encontradas emsequências
numéricas.

Equações

(EF07MA16) Reconhecer se
duas expressões algébricas
obtidas para descrever a
regularidade de uma mesma
sequência numérica são ou
não equivalentes.

Problemas envolvendo
grandezas diretamente
proporcionais e grandezas
inversamente proporcionais

(EF07MA17) 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.

Equações polinomiais do 1º
grau

EF07MA18) 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

Transformações
geométricas de polígonos
no plano cartesiano:
multiplicação das
coordenadas por um número
inteiro e obtenção de
simétricos em relação aos
eixos e à origem

(EF07MA19) 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.

Simetrias de translação,
rotação e reflexão

(EF07MA21) 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.

A circunferência como

(EF07MA22) Construir

1,2,3,4,5,6,7,8

GEOMETRIA
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•

Equivalência de expressões
algébricas: identificação da
regularidade de uma
sequência numérica

Segunda-feira
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NOMES
lugar geométrico

Relações entre os ângulos
formados por retas paralelas
intersectadas por uma
transversal

circunferências, utilizando
compasso, reconhecê-las
como lugar geométrico e
utilizá-las para fazer
composições artísticas e
resolver problemas que
envolvam objetos
equidistantes.
(EF07MA23) Verificar
relações entre os ângulos
formados por retas paralelas
cortadas por uma transversal,
com e sem uso de softwares
de geometria dinâmica.
(EF07MA24) 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°.

Triângulos: construção,
condição de existência e
soma das medidas dos
ângulos internos

(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.

(EF07MA28) Descrever, por
escrito e por meio de um
fluxograma, um algoritmo
para a construção de um
polígono regular (como
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Polígonos regulares:
quadrado e triângulo
equilátero

(EF07MA27) 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.

Segunda-feira
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Itagimirim

NOMES
quadrado e triângulo
equilátero), conhecida a
medida de seu lado.

1,2,3,4,5,6,7,8

Cálculo de volume de
blocos retangulares,
utilizando unidades de
medida convencionais mais
usuais.

(EF07MA30) Resolver e
elaborar problemas de cálculo
de medida do volume de
blocos retangulares,
envolvendo as unidades usuais
(metro cúbico, decímetro
cúbico e centímetro cúbico).

Equivalência de área de
figuras planas: cálculo de
áreas de figuras
determinadas como
triângulos e quadriláteros

(EF07MA31) 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.

Medida do comprimento da
circunferência

(EF07MA33) Estabelecer o
número como a razão entre a
medida de uma circunferência
e seu diâmetro, para
compreender e resolver
problemas, inclusive os de
natureza histórica.

Experimentos aleatórios:
espaço amostral e
estimativa de probabilidade
por meio de frequência de
ocorrências

(EF07MA34) Planejar e
realizar experimentos
aleatórios ou simulações que
envolvem cálculo de
probabilidades ou estimativas
por meio de frequência de
ocorrências.

Estatística: média e
amplitude de um conjunto
de dados

GRANDEZAS E
MEDIDAS

PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

(EF07MA35) Compreender,
em contextos significativos, o
significado de média
estatística como indicador da
tendência de uma pesquisa,
calcular seu valor e relacioná-
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1,2,3,4,5,6,7,8

Problemas envolvendo
medições

(EF07MA29) 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.

Segunda-feira
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NOMES
lo, intuitivamente, com a
amplitude do conjunto de
dados.
(EF07MA36) 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.

Gráficos de setores:
interpretação, pertinência e
construção para representar
conjunto de dados

(EF07MA37) Interpretar e
analisar dados apresentados
em gráfico de setores
divulgados pela mídia e
compreender quando é
possível ou conveniente sua
utilização.
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Pesquisa amostral e
pesquisa censitária
Planejamento de pesquisa,
coleta e organização dos
dados, construção de tabelas
e gráficos e interpretação
das informações
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NOMES
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – 8º ANO

MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
8º ANO

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Notação científica

(EF08MA01) Efetuar cálculos com
potências de expoentes inteiros e
aplicar esse conhecimento na
representação de números em
notação científica.

Potenciação e radiciação

(EF08MA02) Resolver e elaborar
problemas usando a relação entre
potenciação e radiciação, para
representar uma raiz como potência
de expoente fracionário.

O princípio multiplicativo
da contagem

(EF08MA03) Resolver e elaborar
problemas de contagem cuja
resolução envolva a aplicação do
princípio multiplicativo.

Porcentagens

(EF08MA04) Resolver e elaborar
problemas, envolvendo cálculo de
porcentagens, incluindo o uso de
tecnologias digitais.

Dízimas periódicas: fração
geratriz

(EF08MA05) Reconhecer e utilizar
procedimentos para a obtenção de
uma fração geratriz para uma
dízima periódica.

Valor numérico de
expressões algébricas

(EF08MA06) Resolver e elaborar
problemas que envolvam cálculo do
valor numérico de expressões
algébricas, utilizando as
propriedades das operações.

Valor numérico de
expressões algébricas

Associação de uma equação
linear de 1º grau a uma reta
no plano cartesiano
Sistema de equações
polinomiais de 1º grau:
resolução algébrica e

(EF08MA06) Resolver e elaborar
problemas que envolvam cálculo do
valor numérico de expressões
algébricas, utilizando as
propriedades das operações.
(EF08MA07) Associar uma
equação linear de 1º grau com duas
incógnitas a uma reta no plano
cartesiano

UNIDADE
TEMÁTICA

Os números

ÁLGEBRA

(EF08MA08) Resolver e elaborar
problemas relacionados ao seu
contexto próximo, que possam ser
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COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
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Itagimirim

NOMES

Equação polinomial de 2º
grau do tipo ax2 = b

Sequências recursivas e não
recursivas

Variação de grandezas:
diretamente proporcionais,
inversamente proporcionais
ou não proporcionais

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

Congruência de triângulos e
demonstrações de
propriedades de
quadriláteros

Construções geométricas:
ângulos de 90°, 60°, 45° e
30° e polígonos regulares

representados por sistemas de
equações de 1º grau com duas
incógnitas e interpretá-los,
utilizando, inclusive, o plano
cartesiano como recurso.
(EF08MA09) Resolver e elaborar,
com e sem uso de tecnologias,
problemas que possam ser
representados por equações
polinomiais de 2º grau do tipo ax2
= b.
(EF08MA10) 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) 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.
(EF08MA14) Demonstrar
propriedades de quadriláteros por
meio da identificação da
congruência de triângulos
(EF08MA15) Construir, utilizando
instrumentos de desenho ou
softwares de geometria dinâmica,
mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°,
60°, 45° e 30° e polígonos
regulares.

GEOMETRIA

(EF08MA16) Descrever, por escrito
e por meio de um fluxograma, um
algoritmo para a construção de um
hexágono regular de qualquer área,
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representação no plano
cartesiano
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Itagimirim

NOMES
a partir da medida do ângulo central
e da utilização de esquadros e
compasso.
Mediatriz e bissetriz como
lugares geométricos:
construção e problemas

Transformações
geométricas: simetrias de
translação, reflexão e
rotação

Área de figuras planas Área
do círculo e comprimento
de sua circunferência

1,2,3,4,5,6,7,8

Volume de cilindro reto
Medidas de capacidade

(EF08MA17) Aplicar os conceitos
de mediatriz e bissetriz como
lugares geométricos na resolução de
problemas.
(EF08MA18) 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.
(EF08MA19) 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) 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.

GRANDEZAS E
MEDIDAS

(EF08MA21) Resolver e elaborar
problemas que envolvam o cálculo
do volume de recipiente cujo
formato é o de um bloco retangular.

Gráficos de barras, colunas,
linhas ou setores e seus
elementos constitutivos e
adequação para determinado
conjunto de dados

(EF08MA23) Avaliar a adequação
de diferentes tipos de gráficos para
representar um conjunto de dados
de uma pesquisa.

Organização dos dados de
uma variável contínua em
classes
Medidas de tendência

PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

(EF08MA24) 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.
(EF08MA25) Obter os valores de
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1,2,3,4,5,6,7,8

Princípio multiplicativo da
contagem Soma das
probabilidades de todos os
elementos de um espaço
amostral

(EF08MA22) 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.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
438 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
central e de dispersão

Página437

Pesquisas censitária ou
amostral Planejamento e
execução de pesquisa
amostral

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) 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.
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Itagimirim

NOMES
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – 9º ANO

MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
9º ANO
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

UNIDADE
TEMÁTICA

(EF06MA01) Comparar, ordenar,
ler e escrever números naturais e
números racionais cuja
representação decimal é finita,
fazendo uso da reta numérica.

1,2,3,4,5,6,7,8

Necessidade dos números
reais para medir qualquer
segmento de reta Números
irracionais: reconhecimento e
localização de alguns na reta
numérica

(EF06MA02) Reconhecer o
sistema de numeração decimal,
como o que prevaleceu no mundo
ocidental, e destacar semelhanças e
diferenças com outros sistemas, de
modo a sistematizar suas principais
características (base, valor
posicional e função do zero),
utilizando, inclusive, a composição
e decomposição de números
naturais e números racionais em
sua representação decimal.
(EF09MA01) 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).

Os números

(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.

Potências com expoentes
negativos e fracionários

(EF09MA03) Efetuar cálculos com
números reais, inclusive potências
com expoentes fracionários.

Números reais: notação
científica e problemas

(EF09MA04) Resolver e elaborar
problemas com números reais,
inclusive em notação científica,
envolvendo diferentes operações.
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Sistema de numeração
decimal: características,
leitura, escrita e comparação
de números naturais e de
números racionais
representados na forma
decimal

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
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Itagimirim

NOMES

Porcentagens: problemas que
envolvem cálculo de
percentuais sucessivos

1,2,3,4,5,6,7,8

Funções: representações
numérica, algébrica e gráfica

Razão entre grandezas de
espécies diferentes

1,2,3,4,5,6,7,8

(EF09MA05) 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.
(EF09MA06) 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) Resolver problemas
que envolvam a razão entre duas
grandezas de espécies diferentes,
como velocidade e densidade
demográfica.

Grandezas diretamente
proporcionais e grandezas
inversamente proporcionais

(EF09MA08) 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.

Expressões algébricas:
fatoração e produtos notáveis
Resolução de equações
polinomiais do 2º grau por
meio de fatorações

(EF09MA09) 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.

Demonstrações de relações
entre os ângulos formados
por retas paralelas
intersectadas por uma
transversal

(EF09MA10) Demonstrar relações
simples entre os ângulos formados
por retas paralelas cortadas por
uma transversal.

Relações entre arcos e
ângulos na circunferência de
um círculo

(EF09MA11) 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.

ÁLGEBRA

1,2,3,4,5,6,7,8
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GEOMETRIA

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
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Itagimirim

NOMES

Relações métricas no
triângulo retângulo Teorema
de Pitágoras: verificações
experimentais e
demonstração Retas paralelas
cortadas por transversais:
teoremas de
proporcionalidade e
verificações experimentais

1,2,3,4,5,6,7,8

Polígonos regulares

Distância entre pontos no
plano cartesiano

Vistas ortogonais de figuras
espaciais

1,2,3,4,5,6,7,8

Unidades de medida para
medir distâncias muito
grandes e muito pequenas
Unidades de medida
utilizadas na informática

Volume de prismas e
cilindros

1,2,3,4,5,6,7,8

Análise de probabilidade de
eventos aleatórios: eventos

(EF09MA13) 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) 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) 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) Reconhecer vistas
ortogonais de figuras espaciais e
aplicar esse conhecimento para
desenhar objetos em perspectiva
(EF09MA18) 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) 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.
(EF09MA20) Reconhecer, em
experimentos aleatórios, eventos

GRANDEZAS E
MEDIDAS

PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA
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Semelhança de triângulos

(EF09MA12) Reconhecer as
condições necessárias e suficientes
para que dois triângulos sejam
semelhantes.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
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Itagimirim

NOMES
dependentes e independentes

Análise de gráficos
divulgados pela mídia:
elementos que podem induzir
a erros de leitura ou de
interpretação

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

Página441

Planejamento e execução de
pesquisa amostral e
apresentação de relatório

independentes e dependentes e
calcular a probabilidade de sua
ocorrência, nos dois casos.
(EF09MA21) 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) 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.
(EF09MA23) 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
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NOMES
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS:
GEOGRAFIA
HISTÓRIA
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

É relevante salientar que, nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o estudo da
Geografia contribui para o delineamento do projeto de vida dos jovens estudantes, de
modo que possam compreender a produção do espaço e a transformação desse espaço
em território usado, vislumbrando a necessidade de compreender a articulação escalar
(cartográficas e geográficas) em uma leitura integral do espaço geográfico.
Assim, no 6.º ano, os objetos de conhecimento trazem questões sobre identidade
sociocultural; as relações entre os componentes físico-naturais; as transformações das
paisagens naturais e antrópicas; fenômenos naturais e sociais representados de
diferentes maneiras; biodiversidade, geodiversidade e ciclo hidrológico; atividades
humanas e dinâmica climática.
No 7° ano, apresentam-se questões relacionadas a ideias e concepções sobre a formação
territorial do Brasil; formação territorial do Brasil; diversas regionalizações do espaço
geográfico brasileiro; características da população brasileira; produção, circulação e
consumo de mercadorias; desigualdade social e o trabalho; o espaço rural e a
modernização da agricultura; a formação, o crescimento das cidades, a dinâmica dos
espaços urbanos e a urbanização; mapas temáticos do Brasil e biodiversidade brasileira.

Já no 9.º ano, são apresentados, como objetos de conhecimento: a hegemonia europeia
na economia, na política e na cultura; corporações e organismos internacionais; as
manifestações culturais na formação populacional; integração mundial e suas
interpretações: globalização e mundialização; A divisão do mundo em Ocidente e
Oriente; Intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania;
Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial; As implicações
socioespaciais do processo de mundialização; Cadeias industriais e inovação no uso dos
recursos naturais e matérias-primas; leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e
outras formas de representação para analisar informações geográficas; diversidade
ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania.
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Por sua vez, para o 8.° ano, são abordadas questões relacionadas à distribuição da
população mundial e deslocamentos populacionais; diversidade e dinâmica da
população mundial e local; corporações e organismos internacionais e do Brasil na
ordem econômica mundial; os diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico na
produção; transformações do espaço na sociedade urbano-industrial na América Latina;
Cartografia: anamorfose, croquis e mapas temáticos da América e da África;
Identidades e interculturalidades regionais: Estados Unidos da América, América
espanhola e portuguesa e África; diversidade ambiental e as transformações nas
paisagens na América Latina e África.
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As questões relacionadas ao estado da Bahia, foram inseridas nos objetos de
conhecimento e nos objetivos de aprendizagem, tendo em vista a importância de
mostrar ao estudante que a produção do espaço baiano é atrelada aos demais
conhecimentos curriculares trabalhados na Geografia Escolar.
Ressaltamos que, para compreender o espaço geográfico, é importante instigar o
estudante à compreensão da construção de um pensar geográfico, tendo em vista que
uma das funções da Geografia escolar se refere ao desenvolvimento do raciocínio
geográfico e o despertar para uma consciência espacial

COMPETÊNCIAS GERAIS
✓ Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o
respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitoshumanos;
✓ Analisaromundosocial,culturaledigitaleomeiotécnico-cientifico-informacionalcom
base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de
significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se
posicionar diante de problemas do mundocontemporâneo;
Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e
tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimentodo raciocínio
espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção, duração, simultaneidade,
sucessão, ritmo econexão.
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL
Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/natureza e
exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas.
Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico,
reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como
os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história.

Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e
iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de
problemas que envolvam informações geográficas.
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Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio
geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os
princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e
ordem.
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Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para
compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio-técnico-científico e
informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para
questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia.
Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender
ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o
respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza.
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Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões
socioambientais, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.
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COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
6º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

(EF06GE01)Compararmodifi
caçõesdaspaisa- gens nos
lugares de vivência e os usos
desses lugares em
diferentestempos.

1, 2, 3, 5

O sujeito e seu
lugar no mundo

Identidade
sociocultural
1, 2, 3,
5, 7

2, 4, 5, 6

Relações entre os
componentes
físico-naturais

Transformação das
paisagens naturais e
antrópicas

(EF06GE06*) Identificar as
características das paisagens
transformadas pelo trabalho
hu- mano a partir do
desenvolvimento da agropecuária e do processo de
industrialização e ofertas de
diversos serviços, partindo de
sua realidade.
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1, 2, 3, 5

(EF06GE04)Descreverociclod
aágua,compa- rando o
escoamento superficial no
ambiente urbano e rural,
reconhecendo os principais
componentes da morfologia
das bacias e das
redeshidrográficasdoBrasiled
aBahiaeasua localização no
modelado da superfície
terres- tre e da
coberturavegetal.
(EF06GE05) Relacionar
padrões climáticos, ti- pos de
solo, relevo e formações
vegetais.

2, 3, 4, 5

Mundo do
trabalho

(EF06GE02) Analisar
modificações de paisa- gens
por diferentes tipos de
sociedade, com destaque para
os povos originários.
(EF06GE03) Descrever os
movimentos do pla- neta e sua
relação com a circulação geral
da atmosfera, o tempo
atmosférico, os padrões
climáticos, sua relação e
impactos sobre a dinâmica
social e econômica no campo e
na cidade.

2, 3, 5, 6

Conexões e
escalas

HABILIDADES
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(EF06GE07*) Explicar as
mudanças na intera- ção
humana com a natureza a
partir do sur- gimento das
cidades, considerando a
história dos processos
produtivos em sua comunidade, estado, no Brasil e no
mundo.

1, 2, 3,
6, 7

(EF06GE08) Medir distâncias
na superfície pe- las escalas
gráficas e numéricas dos
mapas.

2, 5
Formas de
representa
ção e
pensament
o espacial

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

2, 4, 5

1, 2, 3,
5, 6

Fenômenos naturais
e sociais
representados de
diferentesmaneiras

Biodiversidade e
ciclo hidrológico

(EF06GE09)Elaborarmodelos
tridimensionais, blocosdiagramas e perfis
topográficos e de vegetação,
visando à representação de
elementoseestruturasdasuperfíci
eterrestre.
(EF06GE10) Explicar as
diferentes formas de uso do
solo (rotação de terras,
terraceamento,aterrosetc.)edeapropriação
dosrecursos hídricos (sistema
de irrigação, tratamento e
redes de distribuição), bem
como suas vanta- gens e
desvantagens em diferentes
épocas e lugares.
(EF06GE11) Analisar distintas
interações das sociedades com a
natureza, com base na dis- tribuição
dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da
biodiversidade local e do mundo.

1, 2, 3, 4, 5

Biodiversidade e
ciclo hidrológico

1, 2, 3, 6, 7

Atividadeshumanas
e dinâmica
climática

(EF06GE13*) Analisar
consequências, vanta- gens e
desvantagens das práticas humanasna
dinâmica climática (ilha de calor etc.),
consi- derando a realidadelocal.
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Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

(EF06GE12*) Identificar o consumo
dos re- cursos hídricos e o uso das
principais bacias hidrográficas no seu
município, na Bahia, no
Brasilenomundo,enfatizandoastransfo
rmaçõesnosambientesurbanoserurais.
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MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
7º ANO
COMPETÊNCIA
S ESPECÍFICAS

•
•
3,5

•
•
•

•
1,2,3,4,5

2,3,5

1,2,3,4,6

•

•
•

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

UNIDADE
TEMÁTICA

Diversidade de paisagens e
culturas;
Espaço geográfico: ações
humanas e contrastes
socioculturais;
A organização social;
Poder político e
podereconômico;

(EF07GE01) Avaliar, por meio de
exemplos extraídos dos meios de
comunicação, ideias e estereótipos acerca
das paisagens e da formação territorial do
Brasil.

Estado, território e país.

Os limites, as fronteiras e a
divisãopolítica;
Formação territorial e
organização político-social.

Aregionalização;
Planejamento regional.

As características da
paisagem natural brasileira
As atividades econômicas e
a transformação da
paisagem

•
•
•

A população e os
setores da
economia;
Aindustrialização
brasileira;

Crescimento e
modernizaçãoda
economia;
A modernização
daagropecuária.

(EF07GE02) Analisar a inﬂuência dos
ﬂuxos econômicos e populacionais na
formação sócio- econômica e territorial do
Brasil, compreendendo os conﬂitos e as
tensões históricas e contemporâneas

BRASIL:
ESPAÇO
GEOGRÁFIC
O,
PAISAGENS E
REGIÔES

(EF07GE05) 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.

(EF07GE02) Analisar a inﬂuência dos
ﬂuxos econômicos e populacionais na
formação socioeconômica e territorial
do Brasil, compreendendo os conﬂitos e
as tensões históricas e contemporâneas
(EF07GE04) Analisar a distribuição
territorial da população brasileira,
considerandoa diversidade étnico-cultural
(indígena, africana, europeia e asiática),
assim como aspectos de renda, sexo e idade
nas regiõesbrasileiras.

ECONOMIA E
SOCIEDADE
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1,2,3,4,5

HABILIDADES
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•

1,2,3,4,5,6

•

1,2,3,4,5,6,7

•
•
•

•
•
2,3,4,5,

•
•

Crescimento
econômico e
distribuição de
riquezas;
A classificação dos
países e o conceito
de desenvolvimento;
Os benefícios do
desenvolvimento
econômico.

Aurbanização;
Metrópoles e
cidadesglobais;
Redeurbana.

Ademografia;
População
brasileira por
regiões;
A formação do
povobrasileiro;
Os movimentos
migratórios.

•
1,2,3,4,5,6,7

A formação do
espaço geográfico
nordestino;
Nível
socioeconômico.

(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.
(EF07GE10) Elaborar e interpretar
gráficos de barras, gráficos de setores e
histogramas, com base em dados
socioeconômicos das regiões brasileiras
(EF07GE02) Analisar a inﬂuência dos
ﬂuxos econômicos e populacionais na
formação socioeconômica e territorial
do Brasil, compreendendo
osconﬂitoseastensõeshistóricasecontemp
orâneas. (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 eda
cidade, como direitos legais dessas
comunidades.
EF07GE04) Analisar a distribuição
territorial da população brasileira,
considerando a diversidade étnicocultural (indígena, africana, europeia).
(EF07GE09) Interpretar e elaborar
mapas temáticos e históricos, inclusive
utilizando tecnologias digitais,com
informações demográficas e econômicas
do Brasil (cartogramas), identificando
padrões espaciais, regionalizações e
analogiasespaciais.
(EF07GE10) Elaborar e interpretar
gráficos de barras, gráficos de setores e
histogramas, com
base em dados socioeconômicos das
regiões brasileiras.
(EF07GE01) Avaliar, por meio de
exemplos extraídos dos meios de
comunicação, ideias e
estereótiposacercadaspaisagensedaforma
ção territorial doBrasil.
(EF07GE02) Analisar a inﬂuência dos
ﬂuxos econômicos e populacionais na
formação socioeconômica e territorial
do Brasil, compreendendo os conﬂitos e
as tensões históricas e contemporâneas.
(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.
(EF07GE05) Analisar fatos e situações

BRASIL:
URBANIZAÇÃ
OE
DINÂMICA
POPULACION
AL

O NORDESTE
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representativas das alterações ocorridas
entre o
período mercantilista e o advento do
capitalismo.

•
1,2,3,4,5,6

•
•
•
•
•
2,3,4,5

•
•
•

•
1,2,3,4,5

•

Diversida
de natural;
Clima e
vegetaçã
o;
Orelevo;
Ahidrografia.

O
desenvolvimento
daregião;
A agropecuária
nas sub-regiões
nordestinas;
Os
recursos
minerais;
Aindustria
lização;
A
atividade
turística;
A
redeviária
nordestina
.

O início da
organização
econômica e
social Centro-sul
A atividade
industrial

industrialização einovação tecnológicacomastransform

(EF07GE07) Analisar a inﬂuência e o
papel das redes de transporte e
comunicação na configuração do
território brasileiro.
(EF07GE09) Interpretar e elaborar
mapas temáticos e históricos, inclusive
utilizando tecnologias digitais, com
informações demográficas e econômicas
do Brasil (cartogramas), identificando
padrões espaciais, regionalizações e
analogias espaciais.
(EF07GE10) Elaborar e interpretar
gráficos de barras, gráficos de setores e
histogramas, com base em dados
socioeconômicos das regiões brasileiras.

(EF07GE02) Analisar a inﬂuência dos
ﬂuxos econômicos e populacionais na
formação socioeconômica e territorial
do Brasil, compreendendo os conﬂitos e
as tensões históricas e contemporâneas.
(EF07GE04) Analisar a distribuição
territorial da população brasileira,
considerando adiversidade étnicocultural (indígena, africana, europeia e
asiática), assim como
aspectos de renda, sexo e
idade nas regiões brasileiras.
(EF07GE05)
Analisar
fatos e situações
representativas das alterações ocorridas
entre o período mercantilista e o advento
docapitalismo. (EF07GE07) Analisar a
inﬂuência e o papel das redes
de
transporte e
comunicação
na
configuração do território brasileiro.

O CENTROSUL
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(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.
(EF07GE08)
Estabelecer
relações
entre os processos de
nacional,bemcomosuadistribuiçãoe
biodiversidade.
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•
•
•
•
•

3,4,5,6

•
•
•
•

1,2,3,4,6

•
1,2,3,4,5,6,7

•

2,3,4,5,6

•
•
•
•

•

1,2,3,4,5

•
•
•

Espaço natural
bastante
transformado

(EF07GE09)

Relevo
Hidrografia

Interpretar
biodiversidade.

e elaborar mapas temáticosehistóricos,inclusiveutilizando

Clima
Vegetação
Atividades
econômica
s
A
agricultura
comercial
Apecuária
Aindústria
Fatores que
podem
dinamizar
oCentro-Sul

Amazônia;
Ocupação
da
Amazônia

Elementos naturais
da região
amazônica e a
interferência
humana;
O clima;
Avegetação;
Orelevo;
Ahidrografia.

Modificações da
naturezaprodutiv
a;
A economia
da região;
Aurbanização;
A redeviária
amazônica

(EF07GE06)Discutiremquemedidaaprod
ução, a circulação e o consumo de
mercadorias provocam impactos
ambientais, assim como
inﬂuemnadistribuiçãoderiquezas,emdifer
entes lugares.
(EF07GE08) Estabelecer relações entre
os processos de industrialização e
inovação tecnológica com as
transformações socioeconômicas do
território brasileiro.

(EF07GE02) Analisar a inﬂuência dos
ﬂuxos econômicos e populacionais na
formação socioeconômica e territorial
do Brasil, compreendendo os conﬂitos e
as tensões históricas e contemporâneas.
(EF07GE03)
Selecionar
argumentos
que reconheçamasterritorialidadesdospov
tecnologias
digitais,
com
informações demográficaseeconômicasdoBrasil (car
regionalizações e analogias espaciais.
(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.
(EF07GE10) Elaborar e interpretar
gráficos de barras, gráficos de
setores e histogramas, com base em
dados socioeconômicos das regiões
brasileiras.
(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos
componentes físico-naturais no território
nacional, bem como sua distribuição e
biodiversidade.
(EF07GE07) Analisar a inﬂuência e o
papel das redes de transporte e
comunicação na configuração do
território brasileiro.
(EF07GE08)Estabelecerrelaçõesentre
os processosdeindustrializaçãoe
inovação tecnológicacomas
transformações socioeconômicas do
território brasileiro. (EF07GE12)
Comparar unidades de conservação
existentes no Município de residência
e em outras localidades brasileiras,
com base na organização doSistema
NacionaldeUnidadesde
Conservação (SNUC).

A AMAZÔNIA
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COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
8º ANO
COMPETÊNCIA
S ESPECÍFICAS

2,3,4,5

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

• O capitalismo e a
interdependência entre
ospaíses

• O capitalismo
industrial;
3,4,5,7

• Capitalismo
financeiro oumonopolista;
•
•

Osocialismo;

Fase atual do
capitalismo.

•

As

novastecnologias;

• A interligação
econômica e financeira
em um mundodesigual;
• Os blocos
econômicosregionais

UNIDADE
TEMÁTICA

(EF08GE05) 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.
(EF08GE08) Analisar a situação do
Brasil e de
outrospaísesdaAméricaLatinaedaÁfrica,as
sim como da potência estadunidense na
ordem mundial dopós-guerra.
(EF08GE14) Analisar os processos de
desconcentração,
des
centralização
e
recentralizaçãodasatividadeseconômicasa
partir do capital estadunidense e chinês
em diferentes regiões no mundo, com
destaque para oBrasil.
.(EF08GE12)Compreenderosobjetivosean
alisar aimportância dos organismos de
integraçãodoterritórioamericano(Mercosu
l,OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba,
Comunidade Andina, Aladi,
entreoutros).

BRASIL: A
FORMAÇÃO
DO ESPAÇO
MUNDIAL

(EF08GE19) Interpretar cartogramas,
mapas esquemáticos (croquis) e
anamorfoses geográficas com
informações geográficas acerca da África
e América.
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2,3,4,5

HABILIDADES
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NOMES
Mudanças
decorrentesdo
sistemacapitalista;
As origensda
dependência;
A divisão
internacionaldo Trabalho;
A nova divisão
internacional dotrabalho;
Características do
desenvolvimento edos
países em
desenvolvimento;
O índice de
Desenvolvimento
humano(IDH);

3,4,5

(EF08GE09) Analisar os padrões
econômicos mundiais de produção,
distribuição e intercâmbio dos produtos
agrícolas e industrializados, tendo como
referência os Estados Unidos da
Américae os países denominados de Brics
(Brasil,Rússia, Índia, China e África
doSul).
(EF08GE13) 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.

A regionalizaçãodo
espaço mundial

• Dinâmicas no
crescimento da população
mundial;
A distribuiçãoda
população por faixaetária.

2.3,4,5

• Da África para o
mundo;

• Fatores naturais,
históricos e econômicos
na distribuição da
população.

(EF08GE01) Descrever as rotas de
dispersão da populaçãohumana 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.
(EF08GE02) 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.

POPULAÇÃO:
CARACTERÍST
ICAS,
DINÂMICAS E
FLUXOS

Página452

1,2,3,4,5,6

(EF08GE03) Analisar aspectos
representativosda dinâmicademográfica,
considerando característicasdapopulação
(perfiletário, crescimento vegetativo e
mobilidade espacial). (EF08GE19)
Interpretarcartogramas,mapas
esquemáticos(croquis)eanamorfoses
geográficas com informações geográficas
acerca da África eAmérica.
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NOMES

• Movimentos
populacionais;
•

1,2,3,4,5

Movimentos
populacionais na
América;

• A diversidade dos
povosna
•

América Latina.

• O neocolonialismo
e a descolonização;
• Os interesses das
grandes potencias;
2,3,4,5,7

• A África no
contexto da economia
globalizada;
• Revoltas
populares no norte
daÁfrica;

• O Brasil e os
paísesafricanos

• Diversidade
naturalafricana

(EF08GE05) 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
dasorganizações mundiais nos
processosde integração cultural e
econômica nos contextos americano e
africano, reconhecendo, em seus lugares
de vivência, marcas dessesprocessos.
(EF08GE08) Analisar a situação do
Brasil e de
outrospaísesdaAméricaLatinaedaÁfrica,as
sim como da potência estadunidense na
ordem mundial dopós-guerra.
(EF08GE13) 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.

ÁFRICA

(EF08GE20) 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.

Página453

1,2,3,6

(EF08GE04) Compreender os ﬂuxos de
migração na América Latina
(movimentos voluntários e
forçados,assimcomofatoreseáreasdeexpul
são e atração) e as principaispolíticas
migratórias daregião.
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• África do Norte e
África Subsaariana;
•
•

Asociedade;

O IDH dos
paísesafricanos;
2,3,4,5,6

• A composição
étnica e as religiões;

• A urbanização e as
principais cidades;
• Uma economia
dependente
•

• África do Sul:
realidade
socioeconômica;
1,2,3,6

• A sociedade e o
apartheid;

• A África do Sul
noBRICS

• As placas tectônicas
da América;
•

Estrutura geológica
da América;

• As unidades de
relevo daAmérica

(EF08GE20) 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
desigualdadessociaiseeconômicaseaspress
ões
sobreanaturezaesuasriquezas(suaapropria
ção e
na produção e circulação), o que resulta
na espoliação desses povos.

(EF08GE18)Elaborarmapasououtrasform
asde representação cartográfica para
analisar as redes e as dinâmicas urbanas e
rurais,
ordenamentoterritorial,contextosculturais,
modo de vida e usos e ocupação de solos
da África e América.
(EF08GE19) Interpretar cartogramas,
mapas esquemáticos (croquis) e
anamorfoses geográficas com
informações geográficasacerca da África
eAmérica.

valoração

ASPECTOS
NATURAIS E
INTERVENÇÃ
O HUMANA
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2,3,4,5

(EF08GE19) Interpretar cartogramas,
mapas esquemáticos (croquis) e
anamorfoses geográficas com
informações geográficas acerca da África
e América.
(EF08GE20) 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.
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NOMES

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3

• Rios extensos que
formam grandes bacias
hidrográficas

•
•

Fatores climáticos;

Tipos de clima e de
cobertura vegetal.

•
•
•

Antártida: natureza;
Biodiversidade;

Controle e
exploração na região

(EF08GE23) Identificar paisagens da
América Latina e associá-las, por meio
dacartografa, aos diferentes povos da
região, com base em aspectos da
geomorfologia, da biogeografia e da
climatologia.

(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e
territorial da Antártica no
contextogeopolítico, sua relevância para
os países da América doSul e seu valor
como área destinada à pesquisa e à
compreensão do ambienteglobal.

Página455

1,2,3,4,5

• Água na América:
disponibilidade e
carência;

(EF08GE15) Analisar a importância dos
principais recursos hídricos da América
Latina (Aquífero Guarani, Bacias do rio
da Prata, do Amazonas e do Orinoco,
sistemas de nuvens na
AmazôniaenosAndes,entreoutros)ediscuti
ros desafios relacionados à gestão e
comercialização daágua.
(EF08GE22) 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.
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NOMES

• A grande potência
do séculoXX;
2,3,4,5,7

• O crescimento
econômico e a supremacia
dos EstadosUnidos;
•

O poderio militar
dos Estados Unidos;

• A conquista da
liderançamundial

• Crescimento
Populacional reduzido;
• O espaço
econômico dos
EstadosUnidos

ESTADOS
UNIDOS

(EF08GE12) Compreender os objetivos e
analisar a importância dos organismos de
integração do território americano
(Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul,
Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre
outros)
(EF08GE13) 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.
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3,5

(EF08GE05) 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.
(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.
(EF08GE08) Analisar a situação do
Brasil e de outros países da América
Latina e da África,
assimcomodapotênciaestadunidensenaord
em mundial dopós-guerra.
(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
destaquepara o Brasil.
(EF08GE18)Elaborarmapasououtrasform
asde representação cartográfica para
analisar as redes e as dinâmicas urbanas e
rurais,
ordenamentoterritorial,contextosculturais,
modo de vida e usos e ocupação de solos
da África e América.
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NOMES

• Alguns desafios para
os países latinoamericanos;
3,4,5,7

• O processo de
diversificação industrial;

• A urbanização
acelerada e os reflexos da
desigualdadesocial
•
•
•

México;
Argentina;
OMercosul

• Diversidade entre
ospaíses;
2,3,4,5,7

•
•

AméricaCentral;

América Central
continental ou ístmica;

•
•

Antilhas
América doSul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

de desconcentração,descentralizaçãoe

Página457

• América Latina no
início do séculoXXI;

(EF08GE06) Analisar a atuação
dasorganizações mundiais nos
processosde integração cultural e
econômica nos contextos americano e
africano, reconhecendo, em seus lugares
de vivência, marcas dessesprocessos.
(EF08GE12) Compreender os objetivos e
analisar aimportância dos organismos
de integração do território americano
(Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul,
Alba, Comunidade Andina, Aladi,
entreoutros).
(EF08GE14)
Analisar
os AMÉRICA
processos
condições de vida etrabalho.
LATINA
(EF08GE17) Analisar a segregação
socioespacial em ambientes urbanos da
América Latina, com
atençãoespecialaoestudodefavelas,alagad
ose zona deriscos.
(EF08GE22) Identificar os principais
recursos
naturaisdospaísesdaAméricaLatina,analis
ando seu uso para a produção de matériaprima e energia e sua relevância para a
cooperaçãoentre
os países do Mercosul.
(EF08GE05) 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.
(EF08GE07) Analisar os impactos
geoeconômicos,geoestratégicosegeopolíti
cosda ascensão dos Estados Unidos da
América no cenário internacional em sua
posição deliderança
globalenarelaçãocomaChinaeoBrasil.
(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.
(EF08GE10)Distinguireanalisarconﬂitose
ações dosmovimentos sociais
brasileiros, no campo e na cidade,
comparando com outros movimentos
sociais existentes nos países latinoamericanos.
(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.
(EF08GE20) 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),

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
459 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES

•

Extensão
territorial e condições
naturais;

• O espaço
econômicocubano;

• A independência e
a revolução
socialistacubana

Página458

1,2,3,4,5

(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, entreoutros)
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NOMES
MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
9º ANO
COMPETÊNCIAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ESPECÍFICAS

•
•
1,2,3,4,5

•
•
•

•
•
•
•

Industrialização e
urbanização;
Industrialização e
fonte deenergia;
Industrialização e
agropecuária;
A modernização das
atividades e o
desemprego
desestrutural

O capitalismo e a
Terceira Revolução
Industrial;
Tecnologia nos sistemas
e processos deprodução;
As redesgeográficas;
Telecomunicações,
redes einternet

(EF09GE01) Analisar criticamente de
que forma a hegemoniaeuropeiafoi
exercidaem váriasregiõesdoplaneta,
notadamenteem situações de conﬂito,
intervenções militares e/ou inﬂuência
cultural em diferentes tempos elugares.
(EF09GE05) Analisar fatos e situações
para compreender a integração mundial
(econômica, política e cultural),
comparando as diferentes interpretações:
globalização e mundialização.
(EF09GE12)Relacionaroprocessode
urbanizaçãoàstransformaçõesdaprodução
agropecuária,àexpansãododesemprego
estruturaleaopapelcrescentedocapital
financeiro em diferentes países, com
destaque para oBrasil.
(EF09GE13) Analisar a importância da
produção agropecuária na
sociedadeurbano-industrial ante o
problema da desigualdade mundial de
acesso aos recursos alimentares e à
matéria-prima.
(EF09GE02) Analisar a atuação das
corporações internacionais e das
organizações econômicas mundiais na
vida da população em relação ao
consumo, à cultura e à mobilidade.
(EF09GE14) 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.
(EF09GE18) Identificar e analisar as
cadeias industriais e de inovação e as
consequênciasdos usos de recursos
naturais e das diferentes fontes de energia
(tais como termoelétrica, hidrelétrica, e
ólica e nuclear)em diferentes países.

TEMÁTICA

O ESPAÇO
MUNDIAL

Página459

1,2,3,4,5,7

Revolução industrial e
transformações
territoriais;

UNIDADE

HABILIDADES
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NOMES
•
•
1,2,3,4,5,7

•
•
•

•

1,2,3,4,5,7

•
•

•
2,3,4,5

•

•
•
•

As corporações
multinacionais;
A organização Mundial
doComércio;
Os movimentos contra
aglobalização
neoliberal;
Os fusos horários e a
globalização

Relações políticas e
econômicas no
espaçomundial;
Mundo pós-1945: A
GuerraFria;
Fontes de
poder: um
breve
panoramaatual

As relações
internacionais no
início do séculoXXI;
Principais questões
ambientais e relações
internacionais.

O continente
europeu;
O relevo e a
hidrografia;

(EF09GE02) Analisar a atuação das
corporações internacionais
geopolíticas
mundiais.

(EF09GE06) Associar o critério de
divisão do mundo em Ocidente e Oriente
com o Sistema Colonial implantado pelas
potências europeias (EF09GE15)
Comparar e classificar diferentes regiões
do mundo com base em informações
populacionais, econômicase
socioambientais representadas em mapas
temáticos e com diferentes projeções
cartográficas.
(EF09GE07) Analisar os componentes
físico- naturais da Eurásia e os
determinantes histórico-geográfcos de sua
divisão em Europa e Ásia.
(EF09GE14) Elaborar e interpretar
gráfcos de barras e de setores, mapas
temáticos e esquemáticos (croquis) e
anamorfoses geográfcas para analisar,
sintetizar e apresentar dados
e informações sobre diversidade,
diferenças e desigualdades sociopolíticas
e geopolíticas
mundiais.

GEOPOLÍTICA
MUNDIAL

edasorganizações econômicas m

EUROPA

O clima e a vegetação

Página460

1,2,3,4,5,7

Uma
economia
globalizada;

(EF09GE02) Analisar a atuação das
corporações internacionais e das
organizações econômicas mundiais na
vida da população em relação ao
consumo, à cultura e à mobilidade.
(EF09GE05) Analisar fatos e situações
para compreender a integração mundial
(econômica, política e cultural),
comparando as diferentes interpretações:
globalização e mundialização.
(EF09GE11) Relacionar as mudanças
técnicas e científicas decorrentesdo
processode industrialização com as
transformaçõesno trabalho em diferentes
regiões do mundo e suas consequências
noBrasil.
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NOMES

•
1,2,3,4,5,7

•
•

1,2,3,4,5

•
•
•
1,2,3,4,5,7

•

•
•
1,2,3,4,5,7

•
•
•

A composição étnica
e areligião;
Movimentos
populacionais e
racismo;
A pobreza na
Europa
desenvolvida;
Alguns
conflitos no
continenteeur
opeu.
O elevado nível de
desenvolvimentoda
EuropaOcidental;
A União Europeia(EU);
Os países daEuropa
oriental;
Atividades
agropecuárias e
extrativa naEuropa;
Os países mais
industrializados
;
Outros países
fortemente
industrializadosda

(EF09GE03) Identifcar diferentes
manifestações culturais de minorias
étnicas como forma de compreender a
multiplicidade cultural na escala mundial,
defendendoo princípio do respeito
àsdiferenças.
(EF09GE08) Analisar transformações
territoriais, considerando o movimento de
fronteiras, tensões, conﬂitos e múltiplas
regionalidades na Europa, na Ásia e
naOceania.

(EF09GE10) Analisar os impactos do
processode industrialização na produção
e circulação de produtos e culturas na
Europa, na Ásia e na Oceania.
(EF09GE15) Comparar e classifcar
diferentes regiões do mundo com base em
informações populacionais, econômicas e
socioambientais representadas em mapas
temáticos e com diferentes projeções
cartográfcas.

Europa.

Rússia: potência
geopolítica;
A grande extensão
territorial daRússia;
A população russa e as
questõesétnicas;
Principaisatividades
econômicas da
Rússia.

Localização e
algumas
características;
O relevo e a
atividadesísmica;
Ahidrografia;
O clima e a
vegetação;
Problemas
ambientais

(EF09GE04) Relacionar diferenças de
paisagens aos modosde viver de
diferentes povos na Europa, Ásia e
Oceania, valorizando identidades e
interculturalidades regionais.
(EF09GE09) Analisar características de
países e grupos depaíses europeus,
asiáticos e da Oceania em seus aspectos
populacionais, urbanos, políticos e
econômicos, e discutirsuas
desigualdades sociais e econômicas e
pressões sobre seus ambientes físiconaturais.
(EF09GE04) Relacionar diferenças
depaisagens aos modos de viver de
diferentes povos na Europa, Ásia e
Oceania, valorizando identidades e
interculturalidadesregionais.
(EF09GE07) Analisar os componentes
físico- naturais da Eurásia e os
determinantes históricogeográficosdesuadivisãoemEuropae Ásia
(EF09GE09) Analisar características de
países e grupos de países europeus,
asiáticos e da Oceaniaemseusaspectos
populacionais, urbanos, políticos e
econômicos, e discutir suas desigualdades
sociais e econômicas e pressões sobre
seus ambientes físico-naturais.
(EF09GE16) Identificar e comparar
diferentes domínios morfoclimáticos da
Europa, da Ásia e da Oceania.

ÁSIA:
DIVERSIDADE,
DESENVOLVIMENT
O E CONFLITOS
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•
•
•
1,2,3,4,5,7

•
•
•

•

•
1,2,3,4,5,7

•
•
•

•
•
•
1,2,3,4,5,7

•
•
•

Posição
estratégica;
Atividades
Econômicas
Israel:
desenvolvimento
econômico;
O islâmico e o
fundamentalismo;
A questão Palestina e
o Estado deIsrael;
Irã: Revolução Islâmica,
oposição ao Ocidente e
transformações recentes;
Iraque e
Afeganistão:
guerras e ocupação

Aspectos
socioeconômicos do
Japão e dos
TigresAsiáticos;
Japão: grande
potência industrial;
Atividades
econômicas;
TigresAsiáticos;
Os
NovosTigres.

Oterritório;
Mudanças
econômicas e
espaciais;
Reformas
capitalistas e
controle
comunista;
Atividades
econômicas;
Transformações
sociais e
demográficasna

de

fronteiras, tensões, conﬂitos e múltiplas region

(EF09GE09) Analisar características de
países e grupos de países europeus,
asiáticos e da Oceaniaemseusaspectos
populacionais, urbanos, políticos e
econômicos, e discutir suas desigualdades
sociais e econômicas e pressões sobre
seus ambientes físico-naturais.
(EF09GE10) Analisar os impactos do
processo de industrialização na produção
e circulação de produtos e culturas na
Europa, na Ásia ena Oceania.

(EF09GE17) Explicar as características
físico- naturais e a forma de ocupação e
usos da terra em diferentes regiões da
Europa, da Ásia e da Oceania.

ÁSIA: JAPÃO,
TIGRES, CHIMA E
ÍNDIA

(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 comotermoelétrica, hidrelétrica,
eólica e nuclear) em diferentes países.

China
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•

(EF09GE03) Identificar diferentes
manifestações culturais de minorias
étnicas como forma de compreender a
multiplicidade cultural na escala mundial,
defendendo oprincípio do respeito
àsdiferenças.
(EF09GE06) Associar o critério de
divisão do mundo em Ocidente e Oriente
com o Sistema Colonial implantado pelas
potências europeias. (EF09GE08)
Analisar transformações territoriais,
considerando
o
movimento
(EF09GE14) 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.
(EF09GE17) Explicar as características
físico- naturais e a forma de ocupação e
usos da terra em diferentes regiões da
Europa, da Ásia e da Oceania.
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•
1,2,3,4,5

•
•
•

•
1,2,3,4,5,7

•
•

A formação da
República da Índia;
Economiaindiana;
Asociedade;
Conflitos naÍndia

Arquipélagos e
ilhas;
A colonização e o
povoamento;
Dinâmicas da
natureza

(EF09GE08) Analisar transformações
territoriais, considerando o movimento de
fronteiras, tensões, conﬂitos e múltiplas
regionalidades na Europa, na Ásia e na
Oceania.
(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.

(EF09GE09) Analisar características de
países e grupos
(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.

de países

europeus,asiáticoseda Oceaniaemseusa

OCEANIA

•
•
•

Apopulação;
Atividades
econômicas.

(EF09GE16) Identificar e comparar
diferentes domínios morfoclimáticos da
Europa, da Ásia e da Oceania.
(EF09GE17) Explicar as características
físico- naturais e a forma de ocupação e
usos da terra em diferentes regiões da
Europa, da Ásia e da Oceania.
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1,2,3,4,5,7

Um continente de
contrastes
socioeconômicos;
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HISTÓRIA
HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

A gênese da História enquanto disciplina se remete às revoluções burguesas e
reivindicações sociais da França durante o século XVIII, destacando-se pelo caráter
nacionalista no processo de constituição das sociedades modernas, uma vez que sua
implantação nas escolas contribuía para a sacralização do poder político estabelecido.
Porém, logo perceberam que o conhecimento e as reflexões promovidas por meio da
História empoderaram os indivíduos levando-os a contestar a ordem vigente, o que fez
com que a História, antes idealizada, fosse também vigiada.
Ao promover o diálogo entre passado e presente, por meio de objetos e/ou fontes
históricas se
lecionadas, constatamos que os mesmos atuam como mediadores entre os sujeitos e
temporalidades distintas, uma vez que pensar e discutir sobre realidades distantes e
abstratas, torna-se possível mediante elementos que materializem e aproximem
contextos presentes e passados.
Para tanto, é preciso considerar que a prática investigativa norteia constantemente o
ensino de História, o qual deve instigar a pesquisa, propor desafios e questionamentos
voltados aos objetos de estudo e fontes, contribuindo para que os estudantes, por meio
de análises e discussões, levantem hipóteses, façam suas inferências e produções em
direção ao conhecimento científico, destacando mudanças e permanências, semelhanças
e diferenças, bem como a problematização dos fatos. Tais encaminhamentos podem
envolver o estudo de documentos, fotografias, gravuras, pinturas, mapas, vídeos,
músicas, objetos de acervos familiares e/ou institucionais, cartas, jornais, propagandas,
literaturas, edificações, percursos, narrativas orais ou escritas, além de visitas técnicas
pedagógicas a locais e percursos de história e memória que correspondam às
problematizações e conteúdos referentes ao universo escolar.

Trata-se de situações de aprendizagem que se dão por meio de elementos históricos e
cotidianos, uma vez que o centro de interesses e as indagações dos sujeitos aos objetos
em questão os dirigem a compreensão histórica, e, consequentemente, a orientação
temporal garantindo significado ao ensino de História. Tal vertente possibilita o
desenvolvimento da capacidade de análise e interpretação de fontes diversas, bem como
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Desse modo caracteriza-se a literacia histórica, conceito desenvolvido Lee (2006),
referindo-se ao processo de alfabetização histórica como algo presente desde os anos
iniciais da formação escolar, o qual propicia, em diferentes perspectivas, o
desenvolvimento da capacidade de ler o mundo em que nos inserimos a partir de
situações concretas do passado que oportunizam a compreensão do mesmo em tempo
presente. Para isso, o autor evidencia a importância de objetos, lugares e narrativas que
permitam a materialização do passado no tempo presente, possibilitando aos estudantes
que se remetam a diferentes temporalidades e contextos históricos.
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de um conhecimento mais amplo do passado e de suas relações com questões presentes
e cotidianas, traduzindo-se na formação da consciência histórica e do senso de
identidade, por meio de relações mais humanizadas entre os grupos de convívio e as
diversas representações socioculturais.
Assim, à medida que avançam os diálogos entre a história da criança, do adolescente e
do jovem junto às fontes analisadas por meio dos encaminhamentos do professor(a) e de
processos investigativos, temos o desenvolvimento do raciocínio histórico e a
(re)significação do conhecimento, o que é reforçado por Cooper (2006), ao apontar que
as bases do pensamento histórico podem e devem ser estabelecidas nos anos iniciais de
escolaridade da criança, desenvolvendo a capacidade de pensar e argumentar sobre a
ação dos sujeitos no tempo e no espaço.

COMPETÊNCIAS

ESPECÍFICAS

DE

HISTÓRIA

PARA

O

ENSINO

FUNDAMENTAL

Compreender acontecimentos históricos, relações de poder, processos e mecanismos
de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais
ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no
mundo contemporâneo.
Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e
processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e
culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização
cronológica.
Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a
documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes
linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a
cooperação e o respeito.
Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos
com relação a um mesmo contexto histórico e posicionar-se criticamente com base em
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no
espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com
as diferentes populações.

Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo
crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos
ou estratos sociais.
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Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção
historiográfica.
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MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - 6º ANO
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
6º ANO
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

A questão do tempo, sincronias e
diacronias: reflexões sobre o
sentido das
cronologias.

Formas de registro da história e da
produção do conhecimento
histórico.
1,2,3,4,5,6,7

As origens da humanidade, seus
deslocamentos e os processos de
sedentarização.

Formas de registro da história e da
produção do conhecimento
histórico.

1,2,3,4,5,7

EF06HI01: Identificar
diferentes formas de
compreensão da noção
de tempo e de
periodização dos
processos históricos
(continuidades e rupturas).
EF06HI02: 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.
EF06HI03: Identificar as
hipóteses científicas sobre o
surgimento da espécie
humana e sua historicidade e
analisar os significados dos
mitos de fundação.
EF06HI04: Conhecer as
teorias sobre a origem do
homem americano.
EF06HI06: Identificar
geograficamente as rotas de
povoamento no território
americano.
EF06HI02: 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.
EF06HI05: Descrever
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.

UNIDADE
TEMÁTICA

A HISTÓRIA E
OS SERES
HUMANOS:
TEMPO E
ESPAÇO

MODOS DE
VIDA E
MODIFICAÇÕES
DA NATUREZA
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As origens da humanidade, seus
deslocamentos e os processos de
sedentarização.

HABILIDADES
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Povos da Antiguidade na África
(egípcios), no Oriente Médio
(mesopotâmicos) e nas Américas
(pré-colombianos).
Os povos indígenas originários do
atual território brasileiro e seus
hábitos culturais e sociais.

EF06HI07: Identificar
aspectos e formas de registro
das sociedades antigas na
África, no Oriente Médio 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.

Povos da Antiguidade na África
(egípcios), no Oriente Médio
(mesopotâmicos) e nas Américas
(pré-colombianos).

EF06HI07: Identificar
aspectos e formas de registro
das sociedades antigas na
África, no Oriente Médio e
nas Américas, distinguindo
alguns significados presentes
na cultura material e na
tradição oral dessas
sociedades.

Senhores e servos no mundo
antigo e no medieval.

Povos da Antiguidade na África
(egípcios), no Oriente Médio
(mesopotâmicos) e nas Américas
(pré-colombianos).
As diferentes formas de organização
política na África: reinos, impérios,
cidades- Estados e sociedades
linhageiras ou aldeias.

EF06HI07: Identificar aspectos
e formas de registro das
sociedades antigas na África,
no Oriente Médio e nas
Américas, distinguindo alguns
significados presentes na
cultura material e na tradição
oral dessas sociedades.
EF06HI13: Conceituar
“império” no mundo antigo,
com vistas à análise das
diferentes formas de equilíbrio
e desequilíbrio entre as
partesenvolvidas.

O papel da mulher na Grécia e em
Roma, e no período medieval.
Obs.: A habilidade EF06HI19 foi
trabalhada no contexto da África na
Antiguidade, não necessariamente
relacionada com este objeto de
conhecimento.

EF06HI19: Descrever e
analisar os diferentes papéis
sociais das mulheres no mundo
antigo e nas sociedades
medievais.

O Ocidente Clássico: aspectos da
cultura na Grécia e em Roma.

EF06HI09: Discutir o conceito
de Antiguidade Clássica, seu
alcance e limite na tradição
ocidental, assim como os
impactos sobre outras
sociedades e culturas.

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

EF06HI17: Diferenciar
escravidão, servidão e trabalho
livre no mundo antigo.

POVOS DA
ANTIGUIDADE
NA ÁFRICA

A GRÉCIA
ANTIGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página467

1,2,3,4,5,6,7

SOCIEDADES
ANTIGAS DO
ORIENTE
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O Mediterrâneo como espaço de
interação entre as sociedades da
Europa, da África e do Oriente
Médio.

EF06HI15: Descrever as
dinâmicas de circulação de
pessoas, produtos e culturas no
Mediterrâneo e seu significado.

O papel da mulher na Grécia e em
Roma, e no período medieval.

EF06HI19: Descrever e
analisar os diferentes papéis
sociais das mulheres no mundo
antigo e nas sociedades
medievais.

O Ocidente Clássico: aspectos da
cultura na Grécia e em Roma.

EF06HI09: Discutir o conceito
de Antiguidade Clássica, seu
alcance e limite na tradição
ocidental, assim como os
impactos sobre outras
sociedades e culturas.

As noções de cidadania e política na
Grécia e em Roma.
• Domínios e expansão das
culturas grega eromana.
• Significados do conceito de
“império” e as lógicas de
conquista, conflito e negociação
dessa forma de
organizaçãopolítica.

EF06HI11: Caracterizar o
processo de formação da Roma
Antiga e suas configurações
sociais e políticas nos períodos
monárquico e republicano.
EF06HI12: Associar o conceito
de cidadania a dinâmicas de
inclusão e exclusão na Grécia e
Roma antigas.
EF06HI13: Conceituar
“império” no mundo antigo,
com vistas à análise das
diferentes formas de equilíbrio
e desequilíbrio entre as
partesenvolvidas.

O Mediterrâneo como espaço de
interação entre as sociedades da
Europa, da África e do Oriente
Médio.

EF06HI15: Descrever as
dinâmicas de circulação de
pessoas, produtos e culturas no
Mediterrâneo e seu significado.

ROMA ANTIGA
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1,2,3,4,5,6,7

As noções de cidadania e política na
Grécia e em Roma.
• Domínios e expansão das
culturas grega eromana.

EF06HI10: Explicar a
formação da Grécia Antiga,
com ênfase na formação da
pólis e nas transformações
políticas, sociais e culturais.
EF06HI12: Associar o conceito
de cidadania a dinâmicas de
inclusão e exclusão na Grécia e
Roma antigas.
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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.

EF06HI16: Caracterizar e
comparar as dinâmicas de
abastecimento e as formas de
organização do trabalho e da
vida social em diferentes
sociedades e períodos, com
destaque para as relações entre
senhores e servos.
EF06HI17: Diferenciar
escravidão, servidão e trabalho
livre no mundo antigo.

O papel da mulher na Grécia e em
Roma, e no período medieval.

EF06HI19: Descrever e
analisar os diferentes papéis
sociais das mulheres no mundo
antigo e nas sociedades
medievais.

A passagem do mundo antigo para o
mundo medieval.
A fragmentação do poder político na
Idade Média.

EF06HI14: Identificar e
analisar diferentes formas de
contato, adaptação ou exclusão
entre populações em diferentes
tempos e espaços.

O Mediterrâneo como espaço de
interação entre as sociedades da
Europa, da
África e do Oriente Médio.

EF06HI15: Descrever as
dinâmicas de circulação de
pessoas, produtos e culturas no
Mediterrâneo e seu significado.

O papel da religião cristã, dos
mosteiros e da cultura na
Idade Média.

EF06HI18: Analisar o papel da
religião cristã na cultura e nos
modos de organização social
no
período medieval.

O papel da mulher na Grécia e em
Roma, e no período
medieval.

EF06HI19: Descrever e
analisar os diferentes papéis
sociais das mulheres no mundo
antigo e
nas sociedades medievais.

A fragmentação do poder político na
Idade Média.

EF06HI14: Identificar e
analisar diferentes
formas de contato, adaptação
ou exclusão entre populações
em diferentes tempos e
espaços.

O NASCIMENTO
DO MUNDO
MEDIEVAL

O FEUDALISMO
E A BAIXA
IDADE MÉDIA
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NOMES
EF06HI16: Caracterizar e
comparar as dinâmicas de
abastecimento e as formas de
organização
do trabalho e da vida social em
diferentes sociedades e
períodos, com destaque para as
relações entre senhores e
servos.
EF06HI17: Diferenciar
escravidão, servidão e trabalho
livre no mundo antigo.

O papel da religião cristã, dos
mosteiros e da cultura na Idade
Média.

EF06HI18: Analisar o papel da
religião cristã na
cultura e nos modos de
organização social no período
medieval.

O papel da mulher na Grécia e
em Roma, e no período medieval.

EF06HI19: Descrever e
analisar os diferentes
papéis sociais das mulheres no
mundo antigo e nas sociedades
medievais.

O Mediterrâneo como espaço de
interação entre as sociedades da
Europa, da
África e do Oriente Médio.

EF06HI15: Descrever as
dinâmicas de circulação de
pessoas, produtos e culturas
no Mediterrâneo e seu
significado.
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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.
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MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
7º ANO

1,2,3,4,5,6,7

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Saberes dos povos africanos e
pré-colombianos
expressos na cultura
material e imaterial.

EF07HI03: Identificar
aspectos eprocessos
específicos das sociedades
africanas e americanas
antes da chegada dos
europeus, com destaque
para as formas de
organização social e o
desenvolvimento de
saberes etécnicas.

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.
Humanismos: uma nova
visão de ser humano e de
mundo.
Renascimentos
artísticos e
culturais.

Reformas religiosas: a
cristandade fragmentada.

A formação e o
funcionamento das
monarquias europeias: a
lógica da centralização
política e os conflitos na
Europa.

UNIDADE
TEMÁTICA

REINOS E
POVOS DA
ÁFRICA

EF07HI01: Explicar o
significado de
“modernidade” e suas
lógicas de inclusão e
exclusão, com base em
uma concepção europeia.

EF07HI04: Identificar as
principais características dos
Humanismos e dos
Renascimentos e analisar
seus significados.
EF07HI05: Identificar e
relacionar as vinculações
entre as reformas religiosas
e os processos culturais e
sociais do período
moderno na Europa e na
América.
EF07HI07: Descrever os
processos de formação e
consolidação das
monarquias e suas
principais características
com vistas à

A EUROPA
MODERNA EM
FORMAÇÃO
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compreensão das razões
da centralização
política.

As lógicas mercantis e o
domínio europeu sobre os
mares e o
contraponto Oriental.

A emergência do capitalismo.

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

EF07HI13: Caracterizar
a ação dos europeus e
suas lógicas mercantis
visando
ao domínio no mundo
atlântico.
EF07HI17: Discutir as
razões da passagem do
mercantilismo para o
capitalismo.

Saberes dos povos
africanos e précolombianos
expressos na cultura
material e imaterial.

EF07HI03: Identificar
aspectos eprocessos
específicos das sociedades
africanas e americanas
antes da chegada dos
europeus, com destaque
para as formas de
organização social e o
desenvolvimento de
saberes etécnicas.

A construção da ideia de
modernidade e seus
impactos na concepção de
História.
A ideia de “Novo
Mundo” ante o Mundo
Antigo: permanências e

EF07HI01: Explicar o
significado de
“modernidade” e suas
lógicas de inclusão e
exclusão, com base em
uma concepção europeia.

AMÉRICA:
TERRA DE
MUITOS POVOS

rupturas de saberes e práticas
na emergência do mundo
moderno.
EF07HI06: Comparar as
navegações no Atlântico e
no Pacífico entre os
séculos XIV e XVI.

A conquista da América e as
formas de organização
política dos indígenas e
europeus: conflitos,
dominação e conciliação.

EF07HI08: 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.

1,2,3,4,5,6,7

A EXPANSÃO
MARÍTIMA
EUROPEIA, A
CONQUISTA E A
RESISTÊNCIA
NA AMÉRICA
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As descobertas
científicas e a
expansão marítima.
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NOMES

Reformas religiosas: a
cristandade fragmentada.

As descobertas
científicas e a
expansão marítima.

1,2,3,4,5,6,7

A conquista da América e as
formas de organização
política dos indígenas e
europeus: conflitos,
dominação e conciliação.

A estruturação dos vice-reinos
nas Américas.
Resistências indígenas,
invasões e expansão na
América portuguesa.

As lógicas mercantis e o
domínio europeu sobre os
mares e o contraponto
Oriental.

A
COLONIZAÇÃO
DA AMÉRICA
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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.

EF07HI01: 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.
EF07HI05: Identificar e
relacionar as vinculações
entre as reformas religiosas e
os processos culturais e
sociais do período
moderno na Europa e na
América.
EF07HI06: Comparar as
navegações no
Atlântico e no Pacífico entre
os séculos XIV e XVI.
EF07HI08: 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: 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.
EF07HI13: Caracterizar a
ação dos europeus e suas
lógicas mercantis visando
ao domínio no mundo
atlântico.
EF07HI14:
Descrever as
dinâmicas
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Itagimirim

NOMES
comerciais das
sociedades
americanas e

A estruturação dos vice-reinos
nas Américas.
Resistências indígenas,
invasões e expansão na
América portuguesa.

As lógicas mercantis e o
domínio europeu sobre os
mares e o contraponto
Oriental.

1,2,3,4,5,6,7

As lógicas internas das
sociedades africanas.
As formas de
organização das
sociedades
ameríndias.
A escravidão moderna e o
tráfico de escravizados.

1,2,3,4,5,6,7

A conquista da América e as
formas de organização
política dos indígenas e
europeus: conflitos,
dominação e
conciliação.

A ECONOMIA
AÇUCAREIRA

A EXPANSÃO
DA AMÉRICA
PORTUGUESA
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As lógicas internas das
sociedades africanas.
As formas de
organização das
sociedades
ameríndias.
A escravidão moderna e o
tráfico de escravizados.

africanas e analisar suas
interações com outras
sociedades do Ocidente e
do Oriente.
EF07HI16: 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.
EF07HI10: Analisar,
com base em documentos
históricos, diferentes
interpretações sobre as
dinâmicas das
sociedades americanas no
período colonial.
EF07HI13: 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.
EF07HI15: Discutir o
conceito de escravidão
moderna e suas distinções
em relação ao escravismo
antigo e à servidão
medieval.
EF07HI16: 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.
EF07HI09: Analisar os
diferentes impactos da
conquista europeia da
América para as
populações ameríndias e
identificar as formas
de resistência.
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As lógicas mercantis e o
domínio europeu sobre os
mares e o contraponto
Oriental.

EF07HI13: Caracterizar a
ação dos europeus e suas
lógicas mercantis visando
ao domínio no mundo
atlântico.

A conquista da América e as
formas de organização
política dos indígenas e
europeus: conflitos,
dominação e
conciliação.

A estruturação dos vice-reinos
nas Américas.
Resistências indígenas,
invasões e expansão na
América portuguesa.
1,2,3,4,5,6,7

As lógicas mercantis e o
domínio europeu sobre os
mares e o contraponto
Oriental.

EF07HI09: Analisar os
diferentes impactos da
conquista europeia da
América para as
populações ameríndias e
identificar as formas
de resistência.
EF07HI10: Analisar, com
base em documentos
históricos, diferentes
interpretações sobre as
dinâmicas das sociedades
americanas no período
colonial. EF07HI12:
Identificar a distribuição
territorial da população
brasileira em diferentes
épocas, considerando a
diversidade étnico-racial e
étnico--cultural (indígena,
africana, europeia e
asiática).
EF07HI13: Caracterizar a
ação dos europeus e suas
lógicas mercantis visando
ao domínio no Atlântico.
EF07HI14: Descrever as
dinâmicas comerciais das
sociedades americanas e
africanas e analisar suas
interações com
outras sociedades do
Ocidente e do Oriente.

A
MINERAÇÃO
NO BRASIL
COLONIAL
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Resistências indígenas,
invasões e expansão na
América portuguesa.

EF07HI10: 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).
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NOMES
EF07HI16: 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.
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As lógicas internas das
sociedades africanas.
As formas de
organização das
sociedades
Ameríndias.
A escravidão moderna e o
tráfico de escravizados.
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MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
8º ANO
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

As revoluções
inglesas e os
princípios do
liberalismo.
1,2,3,4,5,6,7
Revolução Industrial
e seus impactos na
produção e circulação
de povos, produtos
e culturas.
Os impactos da
Revolução Industrial
A questão do
iluminismo e da
ilustração.

Revolução Francesa e
seus desdobramentos.

1,2,3,4,5,6,7
Independência
dos Estados
Unidos da
América.

HABILIDADES
EF08HI02:
Identificar as
particularidades
político-sociais da
Inglaterra do século
XVII e analisar os
desdobramentos
posteriores à
Revolução Gloriosa.
EF08HI03: Analisar
os impactos da
Revolução Industrial
na produção e
circulação de povos,
produtos e culturas.
EF08HI01:
Identificar os
principais aspectos
conceituais do
iluminismo e do
liberalismo e discutir
a relação entre eles e a
organização do
mundo
contemporâneo.
EF08HI04: Identificar e
relacionar os processos da
Revolução Francesa e seus
desdobramentos na Europa
e no mundo.
EF08HI06:
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.

UNIDADE TEMÁTICA

REVOLUÇÕES
NA
INGLATERRA

O ILUMINISMO, A
INDEPENDÊNCIA
DOS ESTADOS
UNIDOS E A
REVOLUÇÃO
FRANCESA
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1,2,3,4,5,6,7

Independências
na América
espanhola.
• A revolução
dos escravizados
em São Domingo
e seus múltiplos
significados e
desdobramentos:
o casodo Haiti.
Os caminhos
até a
independênci
a do Brasil.

A tutela da
população
indígena, a
escravidão dos
negros e a tutela
dos egressos da
escravidão.

EF08HI04: Identificar e
relacionar os processos da
Revolução Francesa e seus
desdobramentos na Europa
e no mundo.
EF08HI06: 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 hispanoamericanas.
EF08HI10: Identificar a
Revolução de São
Domingo como evento
singular e
desdobramento
daRevolução Francesa e
avaliar suasimplicações.
EF08HI11: Identificar e
explicar os
protagonismos e a
atuação de diferentes
grupos sociais e étnicos
nas lutas de
independência no Brasil,
na América espanhola e
no Haiti.
EF08HI13: Analisar o
processo de
independência em
diferentes países latinoamericanos e comparar as
formas de governo neles
adotadas.
EF08HI14: 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

A ERA DE NAPOLEÃO
E AS
INDEPENDÊNCIAS NA
AMÉRICA
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Revolução
Francesa e seus
desdobramentos.
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Brasil e nas Américas.

1,2,3,4,5,6,7
Os caminhos
até a
independênci
a do Brasil.

A tutela da
população
indígena, a
escravidão dos
negros e a tutela
dos egressos da
escravidão.

A INDEPENDÊNCIA
DO BRASIL E O
PRIMEIRO REINADO
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Rebeliões na América
portuguesa: as
conjurações mineira e
baiana.

EF08HI05: 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: 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. EF08HI11:
Identificar e explicar os
protagonismos e 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.
EF08HI14: 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.
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Brasil: Primeiro
Reinado.

Políticas de
extermínio do
indígena durante o
Império.

1,2,3,4,5,6,7

Nacionalismo,
revoluções e as
novas nações
europeias.
Pensamento e
cultura no século
XIX: darwinismo e
racismo.

Nacionalismo,
revoluções e as novas
nações europeias.

1,2,3,4,5,6,7

Uma nova ordem
econômica: as
demandas do
capitalismo
industrial e o lugar
das economias
africanas e asiáticas
nas dinâmicas
globais.

Obs.: Os
capítulos desta
Unidade se
relacionam
diretamente com
os Objetos de
conhecimento.

EF08HI23: Estabelecer
relações causais entre as
ideologias raciais e o
determinismo no
contexto do imperialismo
europeu e seus impactos
na África e na Ásia.
EF08HI24: 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.
EF08HI26: Identificar e
contextualizar o
protagonismo das
populações locais na
resistência ao imperialismo
na África e Ásia.

REVOLUÇÕE
S E NOVAS
TEORIAS
POLÍTICAS
DO SÉCULO
XIX

A ERA DO
IMPERIALISMO
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O imperialismo
europeu e a
partilha da
África e da
Ásia.

EF08HI15: 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.
EF08HI21: Identificar
e analisar as políticas
oficiais com relação ao
indígena durante o
Império.
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• A Lei de Terras e
seus
desdobramentos na
políticado
SegundoReinado.

• Territórios e
fronteiras: a
Guerra
doParaguai.

1,2,3,4,5,6,
7

EF08HI15: 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 tensõese
conflitos durante
oImpério.
EF08HI18: Identificar
as questões internas e
externas sobre a atuação
do Brasil na Guerra do
Paraguai e discutir
diferentes versões sobre o
conflito.

O escravismo no
Brasil do século
XIX: plantations e
revoltas de
escravizados,
abolicionismo e
políticas
migratórias no
Brasil Imperial.

EF08HI19: Formular
questionamentos sobre o
legado da escravidão nas
Américas, com base na
seleção e consulta de
fontes de diferentes
naturezas.
EF08HI20: Identificar e
relacionar aspectos das
estruturas sociais da
atualidade com os legados
da escravidão no Brasil e
discutir a importância de
ações afirmativas.

A produção do
imaginário nacional
brasileiro: cultura
popular,
representações
visuais, letras e o
Romantismo
no Brasil.

EF08HI22: Discutir o
papel das culturas
letradas, não letradas e das
artes na produção das
identidades no Brasil do
século XIX.

Os Estados Unidos
da América e a
América Latina no
século
XIX.

EF08HI25: Caracterizar
e contextualizar aspectos
das relações entre os
Estados Unidos da
América e a
América Latina no século
XIX.

Pensamento
e cultura no
século XIX:
darwinismo
e racismo.

EF08HI27: Identificar as
tensões e os significados
dos discursos civilizatórios,
avaliando seus impactos
negativos para os povos

BRASIL: DA
REGÊNCIA AO
SEGUNDO
REINADO

A EXPANSÃO DOS
ESTADOS UNIDOS
NO SÉCULO XIX
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1,2,3,4,5,6,7

O Período
Regencial e as
contestações ao
poder central.
O Brasil do
Segundo Reinado:
política e
economia.
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NOMES
indígenas originários e as
populações negras nas
Américas.
EF08HI09:
Conhecer as
característica
s e os
principais
pensadores do
Panamericanismo
.
Obs.: No Livro do
Estudante, relacionamos
esta habilidade a
conteúdos do capítulo 19,
portanto a Objetos de
conhecimento diferentes
dos expostos no
documento.
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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.
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MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
9º ANO

1,2,3,4,5,6,7

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Experiências republicanas e
práticas autoritárias: as
tensões e disputas do
mundo contemporâneo.
A proclamação da
República e seus primeiros
desdobramentos.

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.
Primeira República e
suas características.
Contestações e dinâmicas da
vida
cultural no Brasil entre
1900 e 1930.
Anarquismo e
protagonismo
feminino.

1,2,3,4,5,6,7

O mundo em conflito:
a Primeira Guerra
Mundial.
A Revolução Russa.

HABILIDADES
EF09HI01: 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.
EF09HI03: Identificar os
mecanismos de
inserção dos negros na
sociedade brasileira pósabolição e avaliar os seus
resultados.
EF09HI04: Discutir a
importância da
participação da
população negra na
formação econômica,
política e social do
Brasil.
EF09HI05: Identificar os
processos de urbanização
e modernização da
sociedade brasileira e
avaliar suas contradições
e impactos na região em
que vive.
EF09HI09: Relacionar as
conquistas de direitos
políticos, sociais e civis à
atuação de movimentos
sociais.
EF09HI10: 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.

UNIDADE TEMÁTICA
A REPÚBLICA
CHEGA AO
BRASIL

A GRANDE
GUERRA E A
REVOLUÇÃO
RUSSA
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COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
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1,2,3,4,5,6,7

O mundo em conflito:
a Primeira Guerra
Mundial.
A questão
da
Palestina.
A
Revolução
Russa.
A crise capitalista de 1929.

A emergência do
fascismo e do
nazismo.
A Segunda
GuerraMundial.
Judeus e outras
vítimas do
holocausto.
A Organização das Nações
Unidas
(ONU) e a questão
dos Direitos
Humanos.

Experiências republicanas e
práticas autoritárias: as
tensões e disputas do
mundo contemporâneo.

O período varguista e
suas contradições.
A emergência da vida
urbana e a segregação
espacial.
O trabalhismo e seu
protagonismo político.

EF09HI15: Discutir as
motivações que
levaram à criação
da Organização das
Nações Unidas
(ONU) no contexto
do pós-guerra e os
propósitos dessa
organização.
EF09HI16: 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.
EF09HI02: Caracterizar e
compreender os ciclos da
história republicana,
identificando
particularidades da
história local e regional
até 1954.
EF09HI06: Identificar e
discutir o papel do
trabalhismo como força
política, social e cultural no
Brasil, em diferentes
escalas (nacional, regional,
cidade, comunidade).

O PERÍODO
ENTREGUERRAS
E A SEGUNDA
GUERRA

A ERA VARGAS
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1,2,3,4,5,6,7

EF09HI10: Identificar e
relacionar as dinâmicas
do capitalismo e suas
crises, os grandes
conflitos mundiais e os
conflitos vivenciados na
Europa.
EF09HI12: Analisar a crise
capitalista de
1929 e seus
desdobramentos em
relação à economia
global.
EF09HI13: 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).
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EF09HI07: 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.

Anarquismo e
protagonismo
feminino.

EF09HI08: 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.
EF09HI09: Relacionar as
conquistas de
direitos políticos, sociais e
civis à atuação de
movimentos sociais.
EF09HI10: Identificar e
relacionar as dinâmicas
do capitalismo e suas
crises, os
grandes conflitos
mundiais e os conflitos
vivenciados na Europa.
EF09HI28: Identificar e
analisar aspectos da Guerra
Fria, seus principais
conflitos e as tensões
geopolíticas no interior dos
blocos liderados por
soviéticos e estadunidenses.

A questão da Palestina.
1,2,3,4,5,6,7

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.
Pluralidades e
diversidades identitárias
na atualidade.

1,2,3,4,5,6,7

O colonialismo na África.
As guerras mundiais, a
crise do colonialismo e
o advento dos
nacionalismos africanos
e
asiáticos.
Os processos de
descolonização na
África e na Ásia.

EF09HI36: Identificar e
discutir as diversidades
identitárias e seus
significados históricos no
início do século XXI,
combatendo qualquer forma
de preconceito e violência.
EF09HI14: Caracterizar e
discutir as dinâmicas do
colonialismo no continente
africano e asiático e as
lógicas de resistência das
populações locais diante das
questões
internacionais.
EF09HI31: Descrever e
avaliar os processos de
descolonização na África e
na Ásia.

O MUNDO
BIPOLAR

AS
INDEPENDÊNCIAS
NA ÁFRICA E NA
ÁSIA
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A questão indígena
durante a
República (até
1964).
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1,2,3,4,5,6,7

O Brasil da era JK e o
ideal de uma nação
moderna: a urbanização e
seus desdobramentos em
um país em
transformação.

Os anos 1960: revolução
cultural? A ditadura civilmilitar e os processos de
resistência.
As questões indígena e
negra e a ditadura.

O processo de
redemocratização. A
Constituição de 1988 e a
emancipação das
cidadanias (analfabetos,
indígenas, negros, jovens,
etc.).
A questão da
violênciacontra
populações
marginalizadas. O
Brasil e suas
relações
internacionais na era
da globalização.

EF09HI17: 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: 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: 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.
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.

DEMOCRACIA E
DITADURA NA
AMÉRICA DO SUL
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1,2,3,4,5,6,7

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
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Itagimirim

NOMES
As experiências
ditatoriais na
América Latina.

1,2,3,4,5,6,7

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.

O MUNDO
GLOBALIZADO
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1,2,3,4,5,6,7

EF09HI29: 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 latinoamericanos, 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.
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
aosprotagonismos da
sociedade civil
após1989.
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.
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EF09HI32: 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: 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.

Página488

O fim da Guerra Fria e o
processo
de globalização.
Políticas econômicas na
América
Latina.
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.
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS:
CIÊNCIAS

CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
Ao longo da história do ensino de Ciências no Brasil identificam-se momentos que
caracterizam as consequências deste ensino no atual cenário da educação. Considerar
estes aspectos históricos remete-nos a obter elementos essenciais para identificar a
trajetória de como chegamos aos conteúdos e objetivos de aprendizagem; ao
entendimento da influência do método científico no método de ensino e a relação da
história e filosofia da ciência com o ensino de Ciências; ao estudante como sujeito ativo,
participativo e com seus conhecimentos espontâneos; ao letramento científico e a leitura
do mundo contemporâneo; ao ensino por investigação; ao contexto da ciência,
tecnologia e sociedade e as consequências ambientais; entre outras características do
processo ensino-aprendizagem em Ciências.
Por meio dos registros presentes nos documentos orientadores nacionais, como também
vários estudos e pesquisas, é possível perceber este percurso e identificar os diversos
momentos e contextos que caracterizam este ensino.
A introdução do ensino de Ciências no Brasil com foco nos anos iniciais e finais do
Ensino Fundamental é recente, visto que, somente com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação nº. 5.692, promulgada em 1971, Ciências passou a ter caráter obrigatório nas
oito séries do primeiro grau (hoje, 1º ao 9º ano) e de acordo com Krasilchik (2004) na
década de 70, o projeto nacional da época era o de modernizar e desenvolver o país e
nesse contexto, o ensino de Ciências foi considerado importante componente para
preparação do trabalhador qualificado conforme foi estipulado pela referida Lei.
Atualmente, a constante presença da ciência e da tecnologia no cotidiano das pessoas,
vem interferindo no modo como assuntos referentes a estes temas são abordados em

tecnologia, e as implicações destas na sociedade, é necessário que a escola oportunize
uma formação que permita o acesso à cultura científico-tecnológica e possibilite ao
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estudante assumir responsabilidades, refletir e discutir criticamente acerca da produção,
construção social e utilização da tecnologia no dia a dia conforme seu contexto social.
O ensino de Ciências, precisa assegurar aos estudantes do Ensino Fundamental o acesso
ao conhecimento produzido e sistematizado pela humanidade, como também, o acesso a
procedimentos e estratégias da investigação científica, na perspectiva do ensino
por investigação. Neste contexto, o próprio documento das Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos (BRASIL, 2010), elucida que, a
organização do trabalho pedagógico deve levar em conta a mobilidade e a flexibilização
de tempos e espaços escolares, a diversidade de materiais, o planejamento, as atividades
que mobilizem o raciocínio, as atitudes investigativas, entre outras funções cognitivas.

Portanto, é fundamental possibilitar aos estudantes a vivência de situações de
aprendizagem, para que possam: entender e analisar o contexto vivenciado, propor
problemas, levantar hipóteses, coletar dados, sistematizar o conhecimento por meio de
registros, elaborar conclusões e argumentos com base em evidências, desenvolver ações
de intervenção na melhoria da qualidade de vida individual, coletiva e socioambiental,
aplicando os conhecimentos adquiridos e apropriados por meio da ação investigativa.
Ressalta-se que o ensino por investigação, não deve ser interpretado como sendo uma
única forma de abordagem para o ensino de Ciências, é mais uma possibilidade de se
apropriar do conhecimento e da interpretação sobre o mundo.

COMPETÊNCIAS

ESPECÍFICAS

DE

CIÊNCIAS

PARA

O

ENSINO

FUNDAMENTAL

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.

Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da
investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões
científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar
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2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da
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aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos
relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como
também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade
para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas)
com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da
ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo
contemporâneo,

incluindo

aqueles

relativos

ao

mundo

do

trabalho.

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações
confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a
consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e
valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de
qualquer natureza.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e
comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos e resolver problemas das Ciências da Natureza de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendose na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo
aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das
Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-
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8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade,
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tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com
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base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.
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COMPONENTE CURRICUALAR: CIÊNCIAS 6º ANO
MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS
6º ANO
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

UNIDADE
TEMÁTICA

(EF06CI01) Classificar como homogênea
ou heterogênea a mistura de dois ou mais
materiais (água e sal, água e óleo, água e
areia etc.).

•
1,2,3

•

Misturas
homogêneas e
heterogêneas

Separação de
materiais

•

1,2,3,4,5,6,8

Materiais
sintéticos
Transformações químicas

(EF06CI02) Identificar evidências de
transformações químicas a partir 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) Selecionar métodos mais
adequados para a separação de diferentes
sistemas heterogêneos a partir da
identificação de processos de separação de
materiais (como a produção de sal de
cozinha, a destilação de petróleo, entre
outros).

MATÉRIA E
ENERGIA

(EF06CI04) Associar a produção de
medicamentos e outros materiais sintéticos
ao desenvolvimento científico e
tecnológico, reconhecendo benefícios e
avaliando impactos socioambientais.

(EF06CI05) Explicar a organização básica
das células e seu papel como unidade
estrutural e funcional dos seres vivos.

1,2,3,4,5,6,7,8

Célula como
unidade da vida

(EF06CI06) 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

Interação entre os
sistemas

EF06CI07) Justificar o papel do
sistema nervoso na coordenação das

VIDA E
EVOLUÇÃO
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locomotor e
nervoso

ações motoras e sensoriais do corpo,
com base na análise de suas estruturas
básicas e respectivas funções.

•

•

Lentes corretivas

1,2,3,4,5,6,7,8

•

•
•

•

•
•

(EF06CI08) 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.
(EF06CI11) Identificar as diferentes
camadas que estruturam o planeta
Terra (da estrutura interna à
atmosfera) e suas principais
características.
(EF06CI12) Identificar diferentes
tipos de rocha, relacionando a
formação de fósseis a rochas
sedimentares em diferentes períodos
geológicos.
(EF06CI13) Selecionar argumentos e
evidêncisa que demonstrem a
esfericidade da Terra.

TERRA E
UNIVERSO

(EF06CI14) Inferir que as mudanças
na sombra de uma vara (gnômon) ao
longo do dia em diferentes períodos
do ano são uma evidência 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.

Página494

2,3,4,5,6

Forma,
•
estrutura e
•
movimentos da
Terra

(EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a
sustentação e a movimentação dos
animais resultam da interação entre os
sistemas muscular, ósseo e nervoso.
(EF06CI10) Explicar como o
funcionamento do sistema nervoso
pode ser afetado por substâncias
psicoativas.
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MODALIDAE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS
7º ANO
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

•

•
2,3,4,5,6

•

•
•
Formas de
propagação do
calor

Equilíbrio
termodinâmico e
vida na Terra

1,2,3,4,6
•

História dos
combustíveis e das
máquinas térmicas

UNIDADE
TEMÁTICA

(EF07CI02) Diferenciar
temperatura, calor e sensação
térmica nas diferentes situações de
equilíbrio termodinâmico
cotidianas.
(EF07CI03) Utilizar o
conhecimento das formas de
propagação do calor para justificar
a utilização de determinados
materiais (condutores e isolantes)
na vida cotidiana, explicar o
princípio de funcionamento de
alguns equipamentos (garrafa
térmica, coletor solar etc.) e/ou
construir soluções tecnológicas a
partir desse conhecimento.

MATÉRIA E
ENERGIA

(EF07CI05) Discutir 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 uso desses materiais e
máquinas.
(EF07CI06) Discutir e avaliar
mudanças 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).

•
2,3,4,6

Diversidade de
ecossistemas

(EF07CI07) Caracterizar os principais
ecossistemas brasileiros quanto à
paisagem, à quantidade de água, ao
tipo de solo, à disponibilidade de luz

VIDA E
EVOLUÇÃO
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(EF07CI04)Avaliar o papel do
equilíbrio termodinâmico para a
manutenção da vida na Terra, para o
funcionamento de máquinas térmicas e
em outras situações cotidianas.
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solar, à temperatura etc.,
correlacionando essas características à
flora e fauna específicas.

•
2,3,4,5,6,7,8

(EF07CI08) Avaliar como os
impactos provocados por
catástrofes naturais ou mudanças
nos componentes físicos,
biológicos ou sociais de um
ecossistema afetam suas
populações, podendo ameaçar ou
provocar a extinção de espécies,
alteração de hábitos, migração etc.

Fenômenos
naturais e impactos
ambientais

•

•

Programas e
indicadores de
saúde pública

•
•

•

•

Composição do ar

•

Efeito estufa

(EF07CI09) Interpretar as
condições de saúde da
comunidade, cidade ou 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) 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) Demonstrar que o ar é
uma mistura de gases, identificando
sua composição, e discutir
fenômenos naturais ou antrópicos
que podem alterar essa composição.

•

Camada de ozônio

(EF07CI13) Descrever o mecanismo
natural do efeito estufa, seu papel
fundamental para o
desenvolvimento da vida na Terra,
discutir as ações humanas
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TERRA E
UNIVERSO

1,2,3,4,5,6,8
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•

Fenômenos
naturais (vulcões,
terremotos e
tsunamis)

•

Placas tectônicas e
deriva continental

responsáveis pelo seu aumento
artificial (queima dos combustíveis
fósseis, desmatamento, queimadas
etc.) e selecionar e implementar
propostas para a reversão ou
controle desse quadro.

(EF07CI14) 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.

(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.
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(EF07CI16) Justificar o formato das
costas brasileira e africana com base
na teoria da deriva dos continentes.
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MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS
8º ANO
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

•

•
•
•
•

2,3,4,5,6,8

Fontes e tipos de
energia
Transformação de
energia

•
•

•

•

1,2,3,4,5,6,7,8

•
•

Cálculo de consumo
de energia elétrica
Circuitos elétricos
Uso consciente de
energia elétrica

•
•

•
•

UNIDADE
TEMÁTICA

(EF08CI01) Identificar e
classificar diferentes fontes
(renováveis e não renováveis) e
tipos de energia utilizados em
residências, comunidades ou
cidades.
(EF08CI02) Construir circuitos
elétricos com pilha/bateria, fios e
lâmpada ou outros dispositivos e
compará-los a circuitos elétricos
residenciais.

MATÉRIA E
ENERGIA

(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) Calcular o consumo
de eletrodomésticos a partir dos
dados de potência (descritos no
próprio equipamento) e tempo
médio de uso para avaliar o
impacto de cada equipamento no
consumo doméstico mensal.
(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
usinas de geração de energia
elétrica (termelétricas,
hidrelétricas, eólicas etc.), suas
semelhanças e diferenças, seus
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COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
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impactos socioambientais, e
como essa energia chega e é
usada em sua cidade,
comunidade, casa ou escola.

•
•

•
•
•

Mecanismos
reprodutivos

1,2,3,4,5,6,7,8

•

Sexualidade

•
•

•
•

•

•
1,2,3,5,6

•

Sistema Sol, Terra
e Lua
Clima

•
•

(EF08CI07) Comparar diferentes
processos reprodutivos em
plantas e animais em relação aos
mecanismos adaptativos e
evolutivos.
(EF08CI08) Analisar e explicar
as transformações que ocorrem
na puberdade considerando a
atuação dos hormônios sexuais e
do sistema nervoso.
(EF08CI09) 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).

VIDA E
EVOLUÇÃO

(EF08CI10) Identificar os
principais sintomas, modos de
transmissão e tratamento de
algumas DST (com ênfase na
AIDS), e discutir estratégias e
métodos de prevenção.
(EF08CI11) Selecionar
argumentos que evidenciem as
múltiplas dimensões da
sexualidade humana (biológica,
sociocultural, afetiva e ética).

(EF08CI12) 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.

TERRA E
UNIVERSO

(EF08CI13) Representar os
movimentos de rotação e
translação da Terra e analisar
o papel da inclinação do eixo
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•
•

•
•

(EF08CI14) Relacionar climas
regionais aos padrões de
circulação atmosférica e
oceânica e ao aquecimento
desigual causado pela forma e
pelos movimentos da Terra.
(EF08CI15) Identificar as
principais variáveis 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.
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•
•

de rotação da Terra em
relação à sua órbita na
ocorrência das estações do ano,
com a utilização de modelos
tridimensionais.
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MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS
9º ANO
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Aspectos
quantitativos
das
transformaçõe
s químicas
2, 3
Estrutura
da
matéria

Matéria e
Energia

2, 3, 4, 5

2, 3, 4
Vida e
Evolução

Radiações e suas
aplicações na
saúde

Hereditariedade

HABILIDADES
(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado
físico da matéria e explicar essas transformaçõescombasenomodelodeconstituiçãosubmicroscópica.
(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações
químicas,estabelecendoaproporçãoentreas
suasmassas.
(EF09CI03)Identificarmodelosquedescrevem
aestruturadamatéria(constituiçãodoátomo e
composição de moléculas simples) e reco- nhecer
sua evoluçãohistórica.
(EF09CI04) Planejar e executar experimentos
que evidenciem que todas as cores de luz podem ser formadas pela composição das três
cores primárias da luz e que a cor de um objetoestárelacionadatambémàcordaluzque
oilumina.
(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de
imagem e som, assim como a transmissão e
recepção de dados da internet que revolucionaram o sistema de comunicação humana.
(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações,discutindoeavaliandoasimplicaçõesde seu
uso em controle remoto, telefone celular,
raioX,fornodemicro-ondas,fotocélulasetc.
(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medici- na
diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância
nuclear magnética) e no tratamento de doen- ças
(radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.).

(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão
das características hereditárias, estabelecen- do
relações entre ancestrais e descendentes.
(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
diferentesorganismos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS
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Origem da vida

Ideias
evolucionis
tas

1, 2, 3, 5

Vida e
Evoluçã
o
Preservação
da
biodiversida
de

2, 4, 5, 8

1, 2, 3, 4, 6

1, 2, 3, 4, 6

Composição,
estrutura e
localização do
Sistema Solar
no Universo

Astronomia e
cultura

Terra e
Universo
1, 2, 3, 4, 6

Vida humana
fora da Terra

(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de
Lamarck e Darwin apresentadas em tex- tos
científicos e históricos, identificando se- melhanças
e diferenças entre essas ideias e sua importância
para explicar a diversidade biológica.
(EF09CI11) Discutir a evolução e adiversidade das
espécies com basena atuação da seleção natural
sobre as variantes de uma mesma espécie,resultantesdeprocessoreprodutivo.

(EF09CI12) Justificar a importância das uni- dades
de conservação paraa preservação da
biodiversidade e do patrimônio nacional,
considerando os diferentes tipos de unidades
(parques, reservas e florestas nacionais), as
populaçõeshumanaseasatividadesaelesrelacionadas.
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientaisdacidadeoudacomunidade,combasena análise de
ações de consumo consciente e de
sustentabilidadebem-sucedidas.
(EF09CI14) Descrever a composição e a estru- tura
do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas
gigantes gasosos e corpos menores), assim como a
localização do Sistema Solar na
nossaGaláxia(aViaLáctea)edelanoUniverso (apenas
uma galáxia dentrebilhões).
(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
temporaletc.).
(EF09CI16)SelecionarargumentossobreaviabilidadedasobrevivênciahumanaforadaTerra,combasenascondiçõesnecessáriasàvida, nas
características dos planetas e nas distânciasenostemposenvolvidosemviagensinterplanetárias einterestelares.
(EF09CI04BA) Coletar e interpretar informa- ções
sobre as implicações da exploração do espaço pelo
ser humano.
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1, 2, 3, 4, 5

(EF09CI01BA) Discutir as explicações formuladas em diferentes épocas, culturas e civiliza- ções
sobre a origem da vida no Planeta Terra.
(EF09CI02BA) Produzir evidências para questionar a validade da geração espontânea por
meio da história da ciência.
(EF09CI03BA) Identificar e se posicionarsobre
asdiferentesteoriasqueexplicamaorigemda vida
naTerra.
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504 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
(EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do Sol
(nascimento,vidaemorte)baseadonoconhecimentodasetapasdeevoluçãodeestrelasde diferentes
dimensões e os efeitos desse pro- cesso no
nossoplaneta.

Página503

2, 3, 4, 6

Ordem de
grandeza
astronômica e
evolução estelar
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EJAI – EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS E IDOSOS
Na primeira versão da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), lançada em 2015,
chamou atenção a ausência de qualquer formulação referente à Educação de Jovens,
Adultos e Idosos (EJAI), que é uma modalidade da Educação Básica. O texto limita-se a
informar que determinados eixos e conteúdos se aplicam a crianças, jovens e adultos.
“O lado positivo [de não haver uma base específica para a EJA] é que nos dá a liberdade
de formular, confeccionar, organizar, elaborar nosso currículo”
Êda Luiz, coordenadora geral do Cieja Campo Limpo,
A Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) é uma modalidade da educação básica
designada a pessoas que não iniciaram ou não concluíram seus estudos na idade própria.
Por meio da EJA essas pessoas percebem a oportunidade do retorno à escola com a
expectativa de um futuro melhor. Importante salientar que os estudantes da EJA darão
continuidade aos saberes, adicionando conhecimentos aos já existentes.
A oferta da EJAI é organizada em regime semestral. A modalidade atende a toda a
educação básica, compreendendo os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e
apresenta-se em dois segmentos: Primeiro Segmento Anos Iniciais - (1º ao 5º ano) idade
mínima 15 anos, segundo Segmento Anos Finais - (6º ao 9º ano) e o estudante precisa
ter no mínimo 18 anos de idade e ter concluído o Ensino Fundamental anos iniciais.
Os Primeiros e Segundos Segmentos da EJAI estão regidos pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos. De acordo com o Currículo em
Movimento – EJAI há três eixos que sustentam a modalidade: o currículo, o formato de
oferta e a formação continuada dos profissionais atuantes na modalidade. E também três
eixos integradores: Cultura, trabalho e tecnologias são eixos que se relacionam entre si e
dialogam com os sujeitos estudantes da EJAI (Currículo em Movimento da Educação
Básica EJAI. p.25).
O Currículo em Movimento da Educação Básica – EJAI percebe o processo avaliativo
como algo fundamental na vida escolar, de forma contextualizada com o processo de
ensino-aprendizagem. Valoriza as experiências vividas e ressignifica os conhecimentos
anteriores, estabelecendo uma relação de autonomia do educando. Na perspectiva da
avaliação formativa deverão ser consideradas a avaliação formal (testes/provas,
trabalhos, projetos escolares, e atividades de casa e outros), avaliação informal (auto
avaliação, valores e juízos de encorajamento) e outros formatos que forem definidos no
Projeto Político- Pedagógico das escolas, considerando as Diretrizes de Avaliação
Educacional da SEEDF, de maneira construtiva, colaborativa e não punitiva e
excludente. (Currículo em Movimento da Educação Básica EJA. p.25)

O Princípio da Contextualização
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OS TRÊS PRINCÍPIOS QUE DEVEM NORTEAR O TRABALHO COM A EJAI
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O princípio da contextualização nada mais é que trazer para a sala de aula o cotidiano
do aluno(a), sua realidade de vida, seu meio social, os assuntos que lhe dizem respeito,
que lhe provocam interesse, que se adequam as suas necessidades. Ou seja, inserir no
cotidiano escolar temas, questões e conteúdos que contribuam com sua formação
cidadã, que o ajude a ampliar as leituras de mundo, sua relação com o uso social da
leitura e da escrita, sua situação histórica e sua inserção enquanto sujeito político.
Para contextualizar, deve-se ter como ponto de partida o aluno (a), seus saberes e suas
experiências. É preciso estar aberto para o resgate de suas histórias, suas condições de
vida, o que sonham, o que esperam aprender no processo, as condições em que se dão
sua inserção no mundo do trabalho, o que pensam, o que querem...

Princípio da Especificidade Escolar
O princípio da especificidade escolar diz respeito ao papel específico da escola. Ele se
apresenta nos conteúdos instrumentais, seja da língua portuguesa, matemática ou de
outras áreas do conhecimento humano. É nosso dever oferecer aos alunos (as)
oportunidades de leitura e escrita, é nossa missão ajudá-los a codificar e decodificar, ou
seja, ler e escrever, entender códigos e símbolos, letras e números.
Este princípio diz respeito à necessidade primeira do educando(a), a tão sonhada...
escolarização. Esta deve ser feita através dos inúmeros tipos de texto, conhecidos por
nós como gêneros textuais.
Princípio da Significação Operativa
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Por último e de igual importância, ressaltamos o princípio da significação operativa.
Muitas vezes chovemos no molhado, quando levamos para nossos educandos(as) temas,
atividades ou conteúdos que em nada contribuirão para suas ações diárias. Até
contextualizamos. Trazemos informações que o ajudaram na aquisição da escrita e da
leitura, mas no seu cotidiano, não informaram nada que transformasse sua condição de
vida.Podemos entender o princípio da contextualização como sendo o que traz à tona a
importância de se trabalhar o contexto social, cultural, político e histórico, do
educando(a). O princípio da especificidade escolar como sendo o que convida os
educadores a trabalharem o que é função especifica da escola, ou seja, os conteúdos de
linguagem e matemática necessários ao processo de alfabetização. E o princípio da
significação operativa como sendo aquele que oferece ao aluno(a) subsídio prático para
uso diário, mudança imediata, ações que mudem sua realidade.
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COMPONENTE CURRICULAR: INTEGRADO - CIÊNCIAS, GEOGRAFIA e
HISTÓRIA
INTEGRADO: CIÊNCIAS, GEOGRAFIA e HISTÓRIA
2º ao 5° ANO

UNIDADE TEMÁTICA

OBJETOS DE

HABILIDADES

CONHECIMENTO

✓ (EFO3C108) Observar,

✓ Sistema Solar
meteoroides e planetas-

✓ Constelações

✓ 1,2,3,6

identificar e registrar os

✓ Cometas, asteroides,
anões

COMPETÊNCIAS

✓ Observação do céu

períodos diários (dia e/ou

✓ A cidade e o campo:

noite) em que o Sol,

aproximações e

demais estrelas, Lua e

diferenças

planetas estão visíveis no
céu.
✓ (EFO3C107) Identificar

✓ 1,2,4,5,6,

características da Terra
(como seu formato
esférico, a presença de
água, solo etc.), com base
na observação,
manipulação e comparação
de diferentes formas de

✓ Rochas e solos

representação do planeta

✓ Ameaças ao solo

✓ Características da Terra

✓ Relevo

✓ Usos do solo

✓ Representações da

✓ Paisagens naturais e

(mapas, globos, fotografias
etc.).
✓ (EFO3C109) Comparar

superfície terrestre

antrópicas em

diferentes amostras de solo

✓ Representações do

transformação

do entorno da escola com

planeta Terra (globo
terrestre, planisfério e

base em algumas

✓ Representações

características (cor, textura,

cartográficas

cheiro, tamanho das

imagens de satélite)

partículas, permeabilidade
etc.).
✓

(EFO3GE06) Identificar e
interpretar imagens

tridimensionais em diferentes
tipos de representação
cartográfica.
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✓ (EFO3C104) Identificar

✓ 2,3

características sobre o
modo de vida (o que
comem, como se
reproduzem, como se
deslocam etc.) dos animais
mais comuns no ambiente

✓ Animais vertebrados

próximo.

✓ Grupos de vertebrados

✓ (EFO3C105) Descrever e

✓ (peixes, anfíbios, répteis,

comunicar as alterações

✓ aves, mamíferos)

desde o nascimento que

✓ Animais invertebrados
✓ As mudanças no ser
humano ao longo do

✓ Características e

diferentes meios terrestres

animais

ou aquáticos, inclusive o

✓ A cidade e o campo:

tempo (ao longo da

ocorrem em animais de

desenvolvimento dos

infância, adolescência,

aproximações e

fase adulta e velhice)

diferenças

✓ Transformações durante

homem.
✓ (EFO3C106) Comparar
alguns animais e organizar
grupos com base em

a gestação

características externas

✓ Animais do Brasil

comuns (presença de

ameaçados de extinção

penas, pelos, escamas,
bico, garras, antenas, patas
etc.).
✓ (EFO3GE01) Identificar e
comparar aspectos culturais
dos grupos sociais de seus
lugares de vivência, seja na
cidade, seja no campo.
✓ (EFO3GE05) Identificar

✓ Vegetação no Brasil
✓ Ciclo de vida das

outros produtos cultivados

plantas

e extraídos da natureza,

✓ Fotossíntese
✓ Respiração

✓ Matéria-prima e indústria

✓ Transpiração

✓ Representações

✓ Grupos de plantas

cartográficas

(plantas sem sementes,
plantas com sementes)

sementes
✓ Reprodução sem
sementes

✓ A cidade e o campo:
aproximações e diferenças

comparando as atividades
de trabalho em diferentes
lugares.
✓ (EFO3GE07) Reconhecer
e elaborar legendas com
símbolos de diversos tipos
de representações em
diferentes escalas
cartográficas.
✓ (EFO3GE01) Identificar e
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✓ Reprodução com

✓ 1,2,3,4,5

alimentos, minerais e

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
509 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
comparar aspectos
culturais dos grupos sociais
de seus lugares de
vivência, seja na cidade,
seja no campo.
✓ (EFO3GE03) Reconhecer os
diferentes modos de vida das
populações tradicionais em
distintos lugares.

✓ (EFO3GE01) Identificar e

✓ 1,2,3,5,6

comparar aspectos culturais
dos grupos sociais de seus
✓ Paisagens

lugares de vivência, seja na

✓ Elementos da paisagem
✓ Transformação da

✓ A cidade e o campo:
aproximações e

paisagem

diferenças

✓ Ação humana sobre a

✓ Paisagens naturais e

paisagem
✓ Exploração de recursos
naturais

cidade, seja no campo.

✓ (EFO3GE02) Identificar, em
seus lugares de vivência,
marcas de contribuição

antrópicas em

cultural e econômica de

transformação

grupos de diferentes
origens.

✓ Ação da natureza sobre a

✓ (EFO3GE04) Explicar

paisagem

como os processos
naturais e históricos atuam
na produção e na mudança
das paisagens naturais e
antrópicas nos seus lugares
de vivência, comparandoos a outros lugares.

✓ (EFO3GE06) Identificar e
interpretar imagens
bidimensionais e
tridimensionais em
✓ Orientação espacial

✓ Representações

(pontos cardeais)

cartográficas

✓ Água em diferentes

✓ Impactos das atividades

paisagens
✓ Uso da água para geração

representação cartográfica.

✓ (EFO3GE07) Reconhecer e
elaborar legendas com
símbolos de diversos tipos
de representações em
diferentes escalas
cartográficas.

✓ do provimento de água
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diferentes tipos de
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potável.

✓ (EFO3H101) Identificar os

✓ 1,2,3,4,5,5,7

grupos populacionais que
formam a cidade e o
município, as relações
estabelecidas entre eles e
✓ Os patrimônios históricos

✓ Surgimento das vilas e

formação da cidade, como

que se vive

fenômenos migratórios (vida

✓ A produção dos marcos

capitais

✓ Colonização do

✓ da memória: os lugares de

Nordeste

memória (ruas, praças,

✓ Capitais do Brasil

escolas, monumentos,

✓ Materiais que formam

museus etc.)
✓ A cidade e seus espaços:

vilas, cidades, objetos

✓ Os materiais e a luz

os eventos que marcam a

e culturais da cidade em

espaços públicos e
espaços domésticos

rural/vida urbana),
desmatamentos,
estabelecimento de
grandes empresas etc.

✓ (EFO3C102) Experimentar
e relatar o que ocorre com a
passagem da luz através de
objetos transparentes
(copos, janelas de vidro,

✓ Produção de som

lentes, prismas, água etc.),

✓ Efeitos da luz nos

no contato com superfícies

materiais

polidas (espelhos) e na
intersecção com objetos
opacos (paredes, pratos,
pessoas e outros objetos de
uso cotidiano).

✓ A cidade e o campo:

✓ Os municípios do

aproximações e

Brasil

diferenças

✓ A organização do

✓ Matéria-prima e

município

✓ A cidade

indústria

✓ O campo

✓ Representações

✓ Atividades

✓ (EFO3GE01) Identificar e

✓ 1,2,3,4,5,6,7

comparar aspectos
culturais dos grupos sociais
de seus lugares de
vivência, seja na cidade,
seja no campo.

cartográficas

✓ Impactos das atividades

(agricultura,pecuária,

humanas

extrativismo,

✓ A produção dos marcos

turismo)

da memória: a cidade e o

✓ Uso e cuidados com a

campo, aproximações e

água na agricultura

diferenças

✓ Relações entre campo e

✓ A cidade e suas

✓ (EFO3GE05) Identificar
alimentos, minerais e
outros produtos cultivados
e extraídos da natureza,
comparando as atividades
de trabalho em diferentes
lugares.
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cidade

atividades:

✓ (EFO3GE06) Identificar e

trabalho, cultura e lazer

interpretar imagens
bidimensionais e
tridimensionais em
diferentes tipos de
representação cartográfica.
✓

(EFO3GE10) 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.

✓ (EFO3H108) Identificar
modos de vida na cidade e
no campo no presente,
comparando-os com os do
passado.
✓ (EFO3H109) 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.
✓ (EFO3H111) Identificar
diferenças entre formas de
trabalho realizadas na
cidade e no campo,
considerando também o
uso da tecnologia nesses
diferentes contextos.

comércio

✓ Indústria e ambiente
✓ Consumo e
propaganda

✓ Reduzir, reutilizar,
reciclar

✓ Meios de transporte

✓ Produção, circulação e
consumo
✓ Impactos das atividades
humanas
✓ O "Eu',' o "Outro" e os

✓ (EFO3GE08) Relacionar a

✓ 1,2,3,5

produção de lixo
doméstico ou da escola aos
problemas causados pelo
consumo excessivo e
construir propostas para o

diferentes grupos sociais e

consumo consciente,

étnicos que compõem a

considerando a ampliação
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✓ As cidades e o

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
512 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
urbano (do presente e do

cidade: os desafios sociais,

de hábitos de redução,

passado)

culturais e ambientais da

reuso e reciclagem/

cidade em que se vive

descarte de materiais

✓ A produção dos marcos da

consumidos em casa, na

memória: a cidade e o

escola e/ou no entorno.

campo, aproximações e

✓

diferenças

(EFO3H101) identificar
os grupos populacionais
que formam a cidade e o

✓ A cidade e suas atividades:

município, as relações

trabalho, cultura e lazer

estabelecidas entre eles e

✓ Saúde auditiva e visual

os eventos que marcam a
formação da cidade, como
fenômenos migratórios
(vida rural/vida urbana),
desmatamentos,
estabelecimento de grandes
empresas etc.
✓

(EFO3H105) Identificar
os marcos históricos do
lugar em que vive e
compreender seus
significados.

✓ (EFO3C103 ) Discutir
hábitos necessários para a
manutenção da saúde
auditiva e visual
considerando as condições
do ambiente em termos de
som e luz.

✓ Povos indígenas do

✓ (EFO3GE03) Reconhecer

aproximações e

os diferentes modos de

diferenças

vida das populações

✓ O "Eu',' o "Outro" e os

Brasil

diferentes grupos sociais

✓ A vida dos povos

✓ 1,2,3,4,5

tradicionais em distintos
lugares.

indígenas

quilombolas
✓ A vida nas comunidades

ambientais da cidade em

significativos do local em

que se vive

que vive, aspectos

✓ A produção dos marcos

relacionados a condições

da memória: formação

sociais e à presença de

cultural da população

diferentes grupos sociais e
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e étnicos que compõem a ✓ (EFO3H103) Identificar e
cidade: os desafios
comparar pontos de vista
sociais, culturais e
em relação a eventos

✓ Comunidades

quilombolas

✓ A cidade e o campo:
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culturais, com especial
destaque para as culturas
africanas, indígenas e de
migrantes.
✓ (EFO3H105) Identificar
os marcos históricos do
lugar em que vive e
compreender seus
significados.
✓ (EFO3H107) Identificar
semelhanças e diferenças
existentes entre
comunidades
✓ de sua cidade, e descrever o
papel dos diferentes grupos
sociais que as formam.
✓ (EFO3GE02) Identificar,

✓ 2,3,4,5

em seus lugares de
vivência, marcas de
contribuição cultural e
✓ A cidade e o campo:

✓ Comunidades
extrativistas

econômica de grupos de

aproximações e

diferentes origens.

diferenças

(EFO3GE07) Reconhecer

✓ Matéria-prima e indústria

e elaborar legendas com

✓ Representações

símbolos de diversos tipos

cartográficas
✓ A produção dos marcos
da memória: a cidade e o
campo, aproximações e
diferenças

de representações em
diferentes escalas
cartográficas.
✓ (EFO3H108) Identificar
modos de vida na cidade e
no campo no presente,
comparando-os com os do
passado.

✓ Impactos das

✓ Problemas ambientais do

atividades humanas
✓ O "Eu': o "Outro" e os

campo

✓ (EFO3GE09) Investigar

✓ 1,2,3,5,7

os usos dos recursos
naturais, com destaque

✓ Cooperativas

diferentes grupos

para os usos da água em

✓ Problemas ambientais

sociais e étnicos que

atividades cotidianas

urbanos (poluição do ar e

compõem a cidade: os

(alimentação, higiene,

da água, lixo)

desafios sociais,

cultivo de plantas etc.), e
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✓ Alternativas para

culturais e ambientais

discutir os problemas

melhoria da qualidade de

da cidade em que se

ambientais provocados por

vida nos centros urbanos

vive
✓ A cidade e suas

esses usos.
✓ (EFO3GE10) Identificar

atividades: trabalho,

os cuidados necessários

cultura e lazer

para utilização da água na
agricultura e na geração de
energia de modo a garantir
a manutenção do
provimento de água
potável.
✓ (EFO3H101) Identificar
os grupos populacionais
que formam a cidade e o
município, 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.

✓ (EFO3H101) Identificar os

2,3,5,6

grupos populacionais que
formam a cidade e o
✓ O "Eu': o "Outro" e os
diferentes grupos sociais e

✓ Origens da cultura

étnicos que compõem a

brasileira

cidade: os desafios sociais,

✓ Indígenas e

culturais e ambientais da

portugueses

cidade em que se vive

✓ Povos africanos
✓ Imigrantes (da Europa,
da Ásia, da África e da
América)

✓ A produção dos marcos da
memória: formação
cultural da população
✓ A cidade e o campo:
aproximação e diferenças

município, 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.

✓ (EFO3H107) Identificar
semelhanças e diferenças

comunidades de sua cidade,
e descrever o papel dos
diferentes grupos sociais
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que as formam.

✓ (EFO3GE02) Identificar,
em seus lugares de
vivência, marcas de
contribuição cultural e
econômica de grupos de
diferentes origens.
✓ (EFO3GE03) Reconhecer
os diferentes modos de vida
das populações tradicionais
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em distintos lugares.
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ÁREA DE ENSINO RELIGIOSO
TEXTO INTRODUTÓRIO
A área de Ensino Religioso no currículo reflete transformações socio- culturais, fruto de
mudanças paradigmáticas no campo educacional das últimas décadas, relacionadas às
perspectivas do respeito à diver- sidade, inclusão social e educação integral.
Tem como objeto o conhecimento religioso, o qual é produzido no âm- bito das
diferentes áreas do conhecimento científico das Ciências Humanas e Sociais,
notadamente da(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões). Essas Ciências investigam a
manifestação dos fenômenos religiosos em diferentes culturas e sociedades como um
dos bens simbólicos resultantes da busca humana por respostas aos enigmas do mundo,
da vida e da morte.
De modo singular, complexo e diverso, esses fenômenos alicerçaram distintos sentidos
e significados de vida e diversas ideias de divindade(s), em torno dos quais se
organizaram cosmovisões, linguagens, saberes, crenças, mitologias, narrativas, textos,
símbolos, ritos, dou- trinas, tradições, movimentos, práticas e princípios éticos e morais.
Os fenômenos religiosos em suas múltiplas manifestações são parte integrante do
substrato cultural da humanidade e estão contemplados no presente Currículo Bahia.
Assim sendo, os conhecimentos religiosos devem ser trabalhados a partir de
pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou convicção. Isso
implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas culturas e tradições
religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias seculares de vida, de acordo com
os próprios fundamentos da BNCC.

Desde as últimas décadas do século XX até os dias atuais, a sociedade brasileira vem
passando por diversas transformações que provoca- ram mudanças significativas no
panorama social, político, cultural e educacional, que também impactaram no Ensino
Religioso. Em função dos promulgados ideais de democracia, inclusão social e
educação integral, vários setores da sociedade civil passaram a reivindicar uma nova
abordagem acerca do conhecimento religioso, bem como o reconhecimento da
diversidade religiosa no âmbito dos currículos escolares, imprimindo um grande desafio
ao Ensino Religioso, no senti- do de promover uma realidade plurirreligiosa da
sociedade, em que se exige cada vez mais um diálogo inter-religioso, intercultural e
uma escola plural.
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Ao longo da história da educação brasileira, o Ensino Religioso assumiu diferentes
vertentes teórico-metodológicas, geralmente de caráter confessional-cristão, estando
estreitamente vinculado aos interes- ses do grupo religioso hegemônico. No Brasil,
desde o período colonial até os dias atuais, vem sofrendo constantes alterações. Com a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), recebe uma nova configuração, que busca
afastá-lo de toda forma de confessionalismo e proselitismo religioso.
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A Constituição Federal de 1988 (artigo 210) e a LDB nº 9.394/1996 (ar- tigo 33,
alterado pela Lei nº 9.475/1997) estabeleceram os princípios e os fundamentos que
devem alicerçar epistemologias e pedagogias do Ensino Religioso. Posteriormente, a
Resolução CNE/CEB nº 04/2010 e a Resolução CNE/CEB nº 07/2010 reconheceram o
Ensino Religioso como uma das cinco áreas de conhecimento do Ensino Fundamental
de 09 (nove) anos. Mais recentemente, a BNCC (2017) incluiu novamente orientações
sobre o Ensino Religioso nas escolas, trazendo como competências para esse ensino a
convivência com a diversidade de identidades, crenças, pensamentos, convicções,
modos de ser e viver.
Nesse contexto, o Ensino Religioso aqui proposto busca construir, por meio do estudo
dos conhecimentos religiosos e das filosofias de vida, atitudes de reconhecimento e
respeito às alteridades. Até porque deve ser papel da educação desenvolver um currículo
que trabalhe o trans- cendente, o imanente e a interdisciplinaridade, na perspectiva de
uma educação integral, com vistas ao despertamento, construção e desenvolvimento de
uma compreensão da pluralidade cultural em que o indivíduo se encontra inserido.
Assim, propõe-se um modelo curricular por competência, inter-religioso e plural,
concebido de forma a abranger as mais variadas opções e modalidades de religiosidade
e filosofias de vida. Essa perspectiva não pressupõe que o estudante se identifique com
algum credo ou religião, mas se baseia nas categorias socioantropológicas de
transcendência e alteridade.
Estabelecido como componente curricular de oferta obrigatória nas escolas públicas de
Ensino Fundamental, com matrícula facultativa, o Ensino Religioso traz como função
educacional, enquanto parte in- tegrante da formação básica do cidadão, assegurar a
formação inte- gral do indivíduo numa perspectiva inclusiva, respeitando a diversi- dade
cultural religiosa, sem proselitismos. No Currículo do Estado da Bahia, enquanto
componente curricular, dialoga com os documentos, diretrizes e orientações curriculares
construídos nas últimas décadas, tendo como respaldo legal a própria BNCC.
Considerando os marcos normativos e, em conformidade com as competências gerais
estabelecidas no âmbito da BNCC, o Ensino Religioso deve atender aos seguintes
objetivos:

-Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, a
partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos estudantes.
-Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, no
constante propósito de promoção dos direitos humanos;

-Contribuir para que os estudantes construam seus sentidos pessoais de vida a partir de
valores, princípios éticos e da cidadania.
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-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.
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-Favorecer estudo e práticas de meditação, caracterizados como caminho teórico e
prático do exercício da atenção plena à consciência do momento presente, no sentido de
contribuir para um maior bem-es- tar mental, emocional e físico dos estudantes.
-Despertar, construir e/ou desenvolver a consciência do educando, em prol da sua
formação integral, para compreender o comportamento humano e os desafios das
relações cotidianas.
-Promover o autoconhecimento do educando (conhecer-se), através do despertamento,
conhecimento, desenvolvimento, manutenção e uso do seu potencial humano individual;
a sua autointegração; portanto, o seu autodesenvolvimento e o seu bem ser e estar
social.

O conhecimento religioso, objeto da área de Ensino Religioso, fundamenta-se nas
Ciências da Religião como campo de estudos que garan- te uma base epistemológica,
visto ter o seu objeto fomentado por estudos, pesquisas e ações sistematizadas na
perspectiva de diferentes ciências, a fim de compreender tudo o que integra e
circunscreve o universo religioso. (SENA, 2006).
Essa Ciência investiga a manifestação dos fenômenos religiosos em diferentes tempos,
culturas e sociedades como um dos bens simbólicos resultantes da busca humana por
respostas aos enigmas existen- ciais, do mundo, da vida, da morte e do universo como
um todo, tais como: quem somos, de onde viemos e para onde vamos; e ainda: qual o
Princípio Criador, a Finalidade da Vida e a Razão da Nossa Existên- cia. Deve estar
claro, portanto, que a ênfase do Ensino Religioso é au- xiliar o educando a construir
uma resposta à pergunta pelo sentido da sua vida, o que implica uma reflexão
sistemática e vivências cotidia- nas em torno de um projeto pessoal moral, ético e
cidadão.
Cabe ao Ensino Religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de pressupostos
morais, éticos e científicos, sem privilégio de nenhu- ma crença ou convicção. Isso
implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas culturas e tradições
religiosas, sem desconsi- derar a existência de filosofias seculares de vida.

Muitos preconceitos e discriminações estão relacionados com fatos históricos que, uma
vez analisados, permitiriam construir uma outra imagem dos grupos e pessoas que estão
diretamente relacionados a eles. O ensino religioso deve buscar ainda internalizar nos
alunos uma ética de ação e de comportamento dentro de um mundo plurirre- ligioso.
Uma ética que deve se traduzir em práticas e atitudes apropriadas para uma convivência
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O Ensino Religioso pluralista deve apresentar uma visão positiva da diversidade
religiosa, situando-a como parte de um contexto demo- crático em que a liberdade de
pensamento e de credo pode se expres- sar. Neste sentido, deve estimular o diálogo e a
interação entre os alu- nos de diferentes tradições religiosas, buscando superar os
preconceitos e revelar seus pontos de convergência. Uma perspectiva histórica e
sociológica das religiões pode ser importante para desven- dar as razões de muitos
conflitos que dividem grupos e pessoas.
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humana numa sociedade pluralista. Ou seja: que os impulsionem a comportar-se
responsavelmente no meio cultural democrático que se apresenta em consonância com a
afirmação da liberdade religiosa e respeito a outras religiões diferentes da sua”. (STEIL,
1996, p.50-52).
No presente Currículo do Estado da Bahia, o Ensino Religioso contempla fundamentos
teóricos e metodológicos capazes de tratar a religião com fundamentação teóricoprática, permitindo o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e,
especialmente, da Bahia. Aborda os aspectos religiosos da história da humanidade, suas
diversas culturas e doutrinas religiosas, considerando uma linha cronológica de tempo,
em que se contemplem as tradições e patrimônios orais e imateriais, o respeito às
ancestralidades, a exemplo dos povos indígenas e ciganos, às religiões de matrizes
africanas e orientais, destacando as concepções antropológicas, sociais e culturais de
cada segmento. Aborda ainda a importância do autoconhecimento dos estudantes, com
vistas ao desenvolvimento da oitava competência geral da BNCC que envolve o
conhecer-se, apreciar-se e o cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
A organização didática visa, dessa forma, ao desenvolvimento inte- gral dos estudantes,
a partir de uma visão sistêmica, pautada em prin- cípios morais, éticos e estéticos
elevados. Assim, o Ensino Religioso prevê que a escola seja vista como um lugar
sagrado, onde se alimenta a vida, se pacifica o espírito e se compartilha o amor como a
maior forma de sabedoria, propagando virtudes, tais como amizade, solida- riedade,
caridade, fraternidade, perseverança, fortaleza, temperança, esperança e fé, dentre
outras, contidas nas diversas doutrinas e cultu- ras vivenciadas na Bahia.

Os conteúdos deste componente curricular serão vistos em uma rela- ção transversal, a
partir de uma construção epistemológica fundamentada em diferentes campos de estudo,
como a História, a Filosofia, a Antropologia, a Sociologia, a Política, a Cultura, a
Psicologia, entre outros, com o objetivo de construir uma educação consciente, cidadã,
laica e mais autônoma no que tange às questões da religiosidade. Sem perder de vista
que a finalidade não é a construção de uma neutralidade ou uma visão cética da religião,
mas a compreensão da importância do seu estudo para a formação integral do ser
humano.
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Busca ainda valorizar práticas de ciência de interioridade, a exemplo da Meditação, que
proporciona um estado de ser que, naturalmente, produz nos estudantes e educadores
uma ação potencializadora do desenvolvimento das competências socioemocionais, em
consonân- cia com o indicado nas competências gerais (8ª e 9ª) da BNCC. Tais
competências destacam a importância do exercício da empatia, do diálogo, da resolução
de conflitos e da cooperação, com acolhimento e valorização da diversidade de
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades,
sem preconceitos de qualquer natureza; bem como o processo do agir pessoal e
coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
520 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
A respeito da importância do aporte de conteúdos e disciplinas afins, Cruz, refletindo
sobre cidadania e interdisciplinaridade do Ensino Religioso, afirma que:
“[...] para trabalhar dados específicos da sua área, o Ensino Religioso precisa do socorro
de outras disciplinas. Na questão da cida- dania, a história do povo de Deus vai ser
trabalhada de várias formas para se ver como a Bíblia encara essa questão. Mas vai ser
muito difícil ligar a garotada em fatos de um povo distante, de antes de Cristo, se não
houver consciência histórica. Quem não tem sua sensibilidade poética desenvolvida
também vai ter problemas na interpretação dos textos sagrados de todas as religiões já
que, para falar de Deus e do Transcendente, a melhor linguagem sempre foi aquela em
que as palavras ultrapassam o seu sentido literal, ou seja: a poesia, a alegoria, o mito, a
parábola, a metáfora. Não se faz reflexão religiosa sobre a cidadania sem certa dose de
boa Sociologia, de interpretação libertadora da História, de visão adequada da
Economia, da Política, do comportamento das massas e das pessoas individualmente
nos tempos de hoje. Sem esse apoio, corremos o risco de discursos vazios, por melhores que sejam as intenções.” (CRUZ, 1996a, p. 40)
Nesta perspectiva, o Ensino Religioso adota a pesquisa e o diálogo como princípios
mediadores e articuladores dos processos de observação, identificação, análise,
apropriação e ressignificação de saberes, visando ao desenvolvimento de competências
específicas. Por isso, a interculturalidade e a ética da alteridade constituem fundamentos
teóricos e pedagógicos, porque favorecem o reconhecimento e respeito às histórias,
memórias, crenças, convicções e valores de diferentes culturas, tradições religiosas e
filosofias de vida.

A unidade temática Identidades e Alteridades viabiliza 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, que está mediada por linguagens específicas, tais como o
símbolo, o mito e o rito.
Outro conjunto de elementos (símbolos, ritos, espaços, territórios e lideranças) integra a
unidade temática Manifestações Religiosas, em que se pretende proporcionar o
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Destaca-se a importância do componente Ensino Religioso para a formação do
educando na etapa fundamental do seu processo educacional, especialmente nos anos
iniciais, cabendo aos pedagogos uma abordagem sistêmica dos aspectos da religião para
a formação do in- divíduo enquanto cidadão (sem proselitismo), possibilitando a esses
sujeitos uma vivência responsável e harmoniosa em sociedade. Para os anos finais, cuja
formação do educando está sob a responsabilida- de de docente especialista, com
formação na área de Filosofia ou Teologia, espera-se que o componente curricular esteja
fundamentado na concepção de que a religiosidade é uma forma, entre tantas outras, de
explicar a existência humana, considerando que o seu objeto de estu- do é a análise dos
elementos comuns e específicos às diversas religiões, isto é, o fenômeno religioso em si
e nas suas múltiplas expres- sões. De todo modo, no que se refere à linguagem, o
professor de Ensino Religioso deve falar a partir dos estudantes, de suas possibilidades
e necessidades.

Segunda-feira
12 de Setembro de 2022
521 - Ano XVIII - Nº 1683

Itagimirim

NOMES
conhecimento, a valorização e o respeito às distintas experiências e manifestações
religiosas e a com- preensão das relações estabelecidas entre as lideranças e
denominações religiosas e as distintas esferas sociais. Essa unidade temática
contemplará ainda as Crenças Religiosas e Filosofias de Vida, em que serão trabalhados
aspectos estruturantes das diferentes tradições/ movimentos religiosos e filosofias de
vida, particularmente sobre mitos, ideia(s) de divindade(s), crenças e doutrinas
religiosas, tradições orais e escritas, ideias de imortalidade, princípios e valores morais,
éticos e estéticos.
A unidade temática Meditação tem por objetivo ampliar o autoconhe- cimento,
desenvolver a autoconsciência, o autocontrole físico, mental e emocional do educando,
bem como ampliar a sua competência so- cioemocional. Através de parábolas, fábulas,
mitologias e histórias, o estudante buscará identificar a importância da Meditação para
sua formação humana. Será oportunizado ao estudante identificar a di- mensão da
atemporalidade, da espiritualidade e da transcendentalidade, através de práticas
cotidianas de exercícios de interioridade.
A unidade temática Consciência objetiva auxiliar os educadores/estudantes/pais/
comunidade no que concerne à construção do caráter, na medida em que desperta seus
sentimentos e organiza seus pensamentos, a fim de que seus atos reflitam o todo dessa
construção de forma significativa; além de oferecer uma base sólida para a construção
do pensamento, segundo a noção de virtude e tudo que equivalha. Tem ainda como
finalidade viabilizar ao educando identificar que no Universo tudo são Leis Naturais e
que a partir delas o ser humano cria as leis materiais; que as relações humanas devem
estar pautadas em valores universais e princípios racionais. Visa também identificar a
impor- tância da religiosidade para o despertamento, construção e desenvolvimento da
Consciência do ser humano; bem como identificar o papel da Consciência para a ação
integral (sentir, pensar e agir) do indivíduo.
A última unidade temática trata dos elementos básicos religiosos que se fundamentam
na dialética em prol do Autoconhecimento dos estudantes. Nesse momento, é
importante a experiência pessoal/individual de liberdade para inserção no pluralismo, e
é necessário que sejam trabalhados valores universais (amizade, amor, solidariedade,
equanimidade etc.) e virtudes para a superação do eu pessoal.
Evidencia-se que, em todos os ciclos e unidades temáticas, é necessária a atenção do
educador quanto às práticas religiosas de cada estudante.

No âmbito educacional, gostaria de concentrar o olhar na educação religiosa ou no
ensino religioso e perguntar por sua possível contri- buição para a construção de uma
sociedade mais igualitária. Penso num ensino religioso que superou o ranço apologético
e proselitista e situa-se num horizonte macroecumênico. A palavra religiosa, ao oferecer
olhos novos às pessoas, possibilita um crescimento por dentro, uma transformação
interna, uma experiência de liberdade – valor supremo do ser humano –, liberdade que
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF: 13.634.969/0001-66 | FONE (73) 3289-2140
Rua: São João, 01, Centro - Itagimirim – BA - CEP: 45850-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJU3MDQ1MTJBNEQ1QJVFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página520

As demais, também contribui para o entendimento da concepção do Ensino Religioso,
no Currículo do Estado da Bahia, a reflexão de Brito (1998), quando aborda o tema da
educação em tempos de globalização:
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se manifesta de modo pleno no dom do outro, no reconhecimento do outro...
heterogêneo, plural e contraditório. A palavra religiosa, por sua natureza interrogante,
mantém vivas as perguntas sobre a vida, sobre o destino humano e sobre o futuro. A
palavra religiosa, por ser operativa, convida a passar das ideias ao agir, agir que é
desafiado a construir a base de uma convivência humana mais harmônica. (BRITO,
1998, p. 34-35)
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Por fim, cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na BNCC
(com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais se relacionam e do
agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível
(dentre outros). Portanto, adapta-se esta proposta de Ensino Religioso à necessária
pluralidade do campo religioso brasileiro e baiano, visto que a sua finalidade não é
catequizar as novas gerações, mas estudar o fenômeno religioso em si, considerando a
importância da religiosidade para a formação integral do ser humano.
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ORGANIZADOR CURRICULAR

ÁREA DE ENSINO RELIGIOSO
ENSINO RELIGIOSO

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO COMPONENTE CURRICULAR
Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e
filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e
éticos.losofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e
territórios.
Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas
experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.
Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão
de valor da vida. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções,
modos de ser e viver.
Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da
economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente.
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Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância,
discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos
no constante exercício da cidadania e da cultura de paz.
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1º ANO
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

EIXOS

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
(EF01ER01) Identificar e acolher as
semelhanças e diferenças entre o eu, o outro e
o nós.

3, 4

O eu, o outro e o nós

(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome e o
das demais pessoas os identificam e os
diferenciam.
(EF01ER03) Reconhecer e respeitar as
características físicas e subjetivas de cada um.

Identidades e
alteridades
1, 2, 3, 4, 6

Manifesta ções
religiosas

3, 4, 5

Imanência e
transcendência

Sentimentos,
lembranças,
memórias e saberes

(EF01ER04) Valorizar a diversidade de
formas de vida.
(EF01ER05) 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.
(EF01ER01BA) Experimentar a atenção ao
momento presente, pela respiração, de
maneira a descansar e acalmar os
pensamentos.

Meditação

2, 3, 4

Foco, Atenção e
Concentração

(EF01ER02BA) Experimentar a prática do
silêncio interior e exterior.
(EF01ER03BA)Reconhecer o valor da oração
e meditação na centração individual e grupal.
(EF01ER04BA) Refletir sobre crenças
fundamentais, valores importantes para si
próprio e aqueles que têm em comum com
outras pessoas com as quais convive no
cotidiano, tais como valores de leis naturais e
o universo religioso.

2, 3

3
Autoconhecimento

Origem, identidade
pessoal e virtudes
humanas

(EF01ER05BA) Interagir com questões,
oportunidades, desafios e problemas do
mundo real.
(EF03ER06BA) Identificar a importância da
origem do ser humano para a compreensão
das questões existenciais, tais como: Quem
sou? De onde vim? Para onde vou?.
(EF01ER07BA) Reconhecer sua identidade e
diferenças a partir de suas características e
seus interesses.(EF01ER08BA) Reconhecer em
si as virtudes religiosas predominantes.
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Consciência

Valores importantes
para si e para o
coletivo
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2º ANO

EIXOS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
(EF02ER01) Reconhecer os diferentes espaços
de convivência.

1, 2, 4, 5

O eu, a família e o
ambiente de
convivência

(EF02ER02) Identificar costumes, crenças e
formas diversas de viver em variados
ambientes de convivência.
(EF02ER03) Identificar as diferentes formas
de registro das memórias pessoais, familiares
e escolares (fotos, músicas, narrativas,
álbuns...).

Memórias e símbolos

Identidades e
alteridades

1, 2
Símbolos religiosos

Manifestações
religiosas

2, 4, 5

Alimentos sagrados

(EF02ER04) Identificar os símbolos presentes
nos variados espaços de convivência.
(EF02ER05) Identificar, distinguir e respeitar
símbolos religiosos de distintas manifestações,
tradições e instituições religiosas.
(EF02ER06) Exemplificar alimentos
considerados sagrados por diferentes culturas,
tradições e expressões religiosas. (EF02ER07)
Identificar significados atribuídos a alimentos
em diferentes manifestações e tradições
religiosas.
(EF02ER01BA) Reconhecer o significado e
valor da meditação.
(EF02ER02BA) Aprender a conviver e a
respeitar uns aos outros, para além do
universo das crenças.

Meditação

1, 2, 4

Atenção e
convivência

(EF02ER03BA) Experimentar e reconhecer
melhorias na capacidade de comunicação e
relacionamentos inter-religioso.
(EF02ER04BA) Reconhecer valores
importantes para si e para os demais em
situações multiculturais.

1, 2

(EF02ER06BA) Expressar o interesse pela
comunidade e pelo meio ambiente local.
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Consciência

Valores, coletividade
e meio ambiente

(EF02ER05BA) Reconhecer o impacto das
ações de cada um sobre o coletivo e o meio
ambiente.
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(EF02ER07BA) Identificar-se como parte
integrante e relevante do meio em que vive.
(EF02ER08BA) Conceber as dimensões
intrapessoal e interpessoal e cuidar da saúde
física e emocional.

Autoconhecimento

3

Interações sociais e
desenvolvimento
pessoal

Identidades e2, 4
alteridades

Espaços e territórios
religiosos

(EF02ER09BA) Reconhecer pontos fortes e
fragilidades e identificar habilidades que
deseja desenvolver.
(EF03ER01) Identificar e respeitar os
diferentes espaços e territórios religiosos de
diferentes tradições e movimentos religiosos.
(EF03ER02) Caracterizar e distinguir os
espaços e territórios religiosos como locais de
realização das práticas celebrativas.
(EF03ER03) Identificar e respeitar práticas
celebrativas (cerimônias, orações, festividades,
peregrinações, entre outras) de diferentes
tradições religiosas.

Práticas celebrativas

Manifestações
religiosas
Indumentárias
religiosas
1, 2, 4

(EF03ER04) Caracterizar e distinguir as
práticas celebrativas como parte integrante do
conjunto das manifestações religiosas de
diferentes culturas e sociedades.
(EF03ER05) 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.

O pensar e estratégias
de pensamento

(EF03ER01BA) Reconhecer os desafios das
concepções religiosas e suas crenças com
clareza mental e tranquilidade.
(EF03ER02BA) Identificar o pensar e suas
manifestações.

Consciência 3, 4, 6

Valores, direitos
humanos, dilemas
morais e tomada de
decisões

(EF03ER03BA) Identificar iniciativas
voltadas à promoção dos direitos humanos e à
sustentabilidade social e ambiental.
(EF03ER04BA) Identificar o senso do que é
certo e errado, pelo reconhecimento das
questões éticas, morais e estéticas.
(EF03ER05BA) Exercitar dilemas morais
vinculados às diversas situações do cotidiano.

Autoconhecimento
3, 4

Conhecimentos,
habilidades, atitudes
e estratégias para
desafios presentes e
futuros

(EF03ER06BA) Reconhecer conhecimentos,
habilidades e atitudes, de maneira a
demonstrar confiança para realizar novas
tarefas, identificando desafios e facilidades
mediante o universo das religiões.

Meditação1 3, 4
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2, 4
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3º ANO
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

EIXOS

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO

Identidades e 2, 4
Espaços e territórios
religiosos

alteridades

HABILIDADES
(EF03ER01) Identificar e respeitar os
diferentes espaços e territórios religiosos de
diferentes tradições e movimentos religiosos.
(EF03ER02) Caracterizar e distinguir os
espaços e territórios religiosos como locais de
realização das práticas celebrativas.
(EF03ER03) Identificar e respeitar práticas
celebrativas (cerimônias, orações, festividades,
peregrinações, entre outras) de diferentes
tradições religiosas.

2, 4

Práticas celebrativas

Manifestações
religiosas
1, 2, 4

Meditação1, 3, 4

Consciência3, 4, 6

O pensar e estratégias
de pensamento

(EF03ER05) 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.
(EF03ER01BA) Reconhecer os desafios das
concepções religiosas e suas crenças com
clareza mental e tranquilidade.
(EF03ER02BA) Identificar o pensar e suas
manifestações.

Valores, direitos
humanos, dilemas
morais e tomada de
decisões

(EF03ER03BA) Identificar iniciativas
voltadas à promoção dos direitos humanos e à
sustentabilidade social e ambiental.
(EF03ER04BA) Identificar o senso do que é
certo e errado, pelo reconhecimento das
questões éticas, morais e estéticas.
(EF03ER05BA) Exercitar dilemas morais
vinculados às diversas situações do cotidiano.

Conhecimentos,
habilidades, atitudes
e estratégias para
desafios presentes e
futuros

(EF03ER06BA) Reconhecer conhecimentos,
habilidades e atitudes, de maneira a
demonstrar confiança para realizar novas
tarefas, identificando desafios e facilidades
mediante o universo das religiões.
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Autoconhecimento3, 4

Indumentárias
religiosas

(EF03ER04) Caracterizar e distinguir as
práticas celebrativas como parte integrante do
conjunto das manifestações religiosas de
diferentes culturas e sociedades.
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4º ANO
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

EIXOS

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
(EF04ER01) Identificar ritos presentes no
cotidiano pessoal, familiar, escolar e
comunitário.
(EF04ER02) Identificar e respeitar ritos e suas
funções em diferentes manifestações e
tradições religiosas.

Ritos religiosos

Manifestações
religiosas

(EF04ER03) Caracterizar e distinguir 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.

1, 2

Representações
religiosas na arte

(EF04ER05) 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) Identificar nomes, significados e
representações de divindades nos contextos
familiar e comunitário.

Crenças Religiosas e
filosofias de Vida

1, 2, 4

Ideia(s) de
divindade(s)

(EF04ER07) Reconhecer e respeitar as ideias
de divindades de diferentes manifestações e
tradições religiosas.
(EF04ER01BA) Experimentar a meditação
concentrativa.

Consciência

3, 4

1, 2, 4, 6

Direitos e Deveres
Leis naturais
Consciência
socioambiental e
sustentabilidade

(EF04ER03BA) Reconhecer as habilidades
socioemocionais como base para a educação
emocional.
(EF04ER04BA) Identificar, respeitar e
promover os direitos humanos, os deveres, a
consciência socioambiental e o consumo
sustentável.
(EF04ER05BA) Reconhecer interesse pelas
questões globais e compreender causas e
consequências.
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Meditação

Inteligência e
habilidades
socioemocionais.

(EF04ER02BA) Identificar a importância da
atenção constante durante atividades
contínuas e repetitivas.
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NOMES

Autossustentabilidade
1, 3
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Autoconhecimento

(EF04ER06BA) Identificar a
autossustentabilidade humana nas dimensões
do corpo, das emoções, da cognição, da
cultura, das relações sociais, inter-religiosa e
da espiritualidade.
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5º ANO

EIXOS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO

Narrativas religiosas

1, 2
Mito nas tradições
religiosas

HABILIDADES
(EF05ER01) Identificar e respeitar
acontecimentos sagrados de
diferentes culturas e tradições
religiosas como recurso para
preservar a memória.
(EF05ER02) 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) Reconhecer a
importância da tradição oral para
preservar memórias e
acontecimentos religiosos.

Crenças Religiosas e
filosofias de Vida

Ancestralidade e
tradição oral
1, 2, 4

(EF05ER05) Identificar elementos
da tradição oral nas culturas e
religiosidades indígenas, afrobrasileiras, 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.

Pensar, pensamento e
cérebro
Meditação

3

(EF05ER02BA) Reconhecer
pontos fortes e fracos da própria
forma de pensar, mediante
símbolos e narrativas interreligiosas. (EF05ER03BA)
Identificar e reconhecer o bemestar mental, emocional e físico.
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(EF05ER01BA) Identificar na
meditação a possibilidade de
redução de pensamentos
distrativos e análise de novas
formas de pensar, se necessário.
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NOMES
(EF05ER04BA) Exercitar o
posicionamento ético em relação
ao cuidado de si mesmo, dos
outros e do planeta.

Consciência

1, 2, 3, 4

Ética, moral e cuidado

(EF05ER05BA) Identificar os
níveis de desenvolvimento moral e
sua relação com o comportamento
humano.
(EF04ER06BA) Reconhecer
questões éticas básicas e
compreender as suas interrelações, comparando situações
mais positivas ou negativas do
ponto de vista ético e moral.

1, 2, 4

Dimensão humana e
religiosa
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Autoconhecimento

(EF05ER07BA) Compreender a
importância da religiosidade para a
formação do ser humano.
(EF05ER08BA) Reconhecer a
identidade humana, suas emoções
e as dos outros no universo de
diversidades, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
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6º ANO

EIXOS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1, 2

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO

Tradição escrita:
registro dos
ensinamentos sagrados

HABILIDADES
(EF06ER01) 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).
(EF06ER03) Reconhecer, em textos
escritos, ensinamentos relacionados
a modos de ser e viver.

1, 2, 4, 6

Ensinamentos da
tradição escrita

Crenças Religiosas e
filosofias de Vida

(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.

Símbolos, ritos e mitos
religiosos
1, 2

(EF06ER07) Exemplificar a relação
entre mito, rito e símbolo nas
práticas celebrativas de diferentes
tradições religiosas.

3, 4

Valores e
comportamento humano
Consciência

5, 6

(EF06ER01BA) Identificar a
importância dos diferentes tipos de
meditação. (EF06ER02BA)
Reconhecer o aumento da satisfação
e produtividade para melhor
compreensão da realidade
(EF06ER03BA) Exercitar a
empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos e a cooperação.
(EF06ER04BA) Identificar e
reconhecer valores de leis naturais
importantes para si e para o
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Concentração mental e
o desenvolvimento da
mente emocional
Meditação

(EF06ER06) Reconhecer a
importância dos mitos, ritos,
símbolos e textos na estruturação
das diferentes crenças, tradições e
movimentos religiosos.
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Itagimirim

NOMES
coletivo.

3, 6

humano possui e suas respectivas
condutas. (EF06ER06BA)
Reconhecer o impacto das emoções
e sentimentos no contexto escolar e
social.
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Autoconhecimento

Virtudes e vícios
humanos, emoções e
contexto social

(EF06ER05BA) Correlacionar as
virtudes e os vícios na perspectiva
religiosa que o ser
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7º ANO
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

EIXOS

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO

Místicas e
espiritualidades
1, 2, 3, 4

HABILIDADES
(EF07ER01) Reconhecer e respeitar as práticas
de comunicação com as divindades em distintas
manifestações e tradições religiosas. (EF07ER02)
Identificar e respeitar práticas de espiritualidade
utilizadas pelas pessoas em determinadas
situações (acidentes, doenças, fenômenos
climáticos).
(EF07ER03) Reconhecer os papéis atribuídos às
lideranças de diferentes tradições religiosas.

Manifestações
religiosas

Lideranças religiosas

(EF07ER05) Discutir estratégias que promovam
a convivência ética e respeitosa entre as religiões.

1, 2, 3, 4, 6

Crenças religiosas e
filosofias de vida
1, 4, 6

Meditação

1, 3, 4

(EF07ER04) Exemplificar líderes religiosos que
se destacaram por suas contribuições à
sociedade.

Princípios éticos e
valores religiosos

(EF07ER06) Identificar princípios éticos em
diferentes tradições religiosas e filosofias de vida,
discutindo como podem influenciar condutas
pessoais e práticas sociais.

Liderança e direitos
humanos

(EF07ER07) 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.

Atenção, memória e
inteligência

(EF07ER01BA) Reconhecer as contribuições das
práticas meditativas para aprimoramento da
atenção, memória e desenvolvimento da
inteligência.
(EF07ER02BA) Exercitar práticas de atenção
plena e capacidade de reflexão, mediante
símbolos e narrativas inter-religiosa.
(EF07ER03BA) Exercitar o acolhimento de si e
do outro nas ações cotidianas.

1, 2, 4, 6

Valores e ação

(EF07ER04BA) Reconhecer os valores essenciais
sobre o que é o certo a se fazer antes de agir e,
em seguida, agir de acordo com essa reflexão.
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Consciência
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(EF07ER05BA) Reconhecer a importância da
auto-obervação para identificação da autonomia
com vistas ao alcance da liberdade.
Auto-observação,
autonomia e liber- tação
3, 4
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Autoconhecimento
Consciência

(EF07ER06BA) Reconhecer, acolher e lidar com
mudanças relativas à adolescência e aos fatores
que afetam o crescimento pessoal, físico, social e
espiritual.
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NOMES
8º ANO
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

EIXOS

1, 2, 3, 4

1, 4, 6

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Crenças, convicções e
atitudes

(EF08ER01) Discutir como as crenças e
convicções podem influenciar escolhas e
atitudes pessoais e coletivas. (EF08ER02)
Analisar filosofias de vida, manifestações e
tradições religiosas, destacando seus
princípios éticos.

Doutrinas religiosas

(EF08ER03) Analisar doutrinas das diferentes
tradições religiosas e suas concepções de
mundo, vida e morte.
(EF08ER04) Discutir como filosofias de vida,
tradições e instituições religiosas podem
influenciar diferentes campos da esfera
pública (política, saúde, educação, economia).

Crenças, filosofias de
vida e esfera pública
Crenças religiosas e
filosofias de vida

1, 2, 4, 5, 6

Tradições religiosas,
mídias e tecnologias
1, 2, 4, 6

(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) Analisar as formas de uso das
mídias e tecnologias pelas diferentes
denominações religiosas.
(EF08ER01BA) Identificar o valor da
reflexão, da imaginação e da criatividade para
a solução de situações cotidianas.

Criatividade e
resiliência
Meditação

3, 4

(EF08ER02BA) Reconhecer o aumento da
tolerância nas relações interpessoais.
(EF08ER03BA) Reconhecer maiores níveis de
resiliência e criatividade nos diálogos interreligiosos
(EF08ER04BA) Reconhecer a importância dos
grupos sociais, seus saberes, identidades

Sociedade e saberes
2, 3, 4

Página535

Consciência

e culturas, com vistas a comportamentos
humanos cada vez mais equilibrados.
(EF08ER05BA) Identificar a importância dos
valores, da generosidade e da compaixão para
consigo e com o outro.
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NOMES
(EF08ER06BA) Identificar o
autoconhecimento como processo do ser
humano que o
Identidade, limites e
potencialidades
individuais e coletivas

Autoconhecimento
Consciência
2, 3, 4

leva a reconhecer seus limites e suas
potencialidades.
(EF08ER07BA) Identificar os pontos fortes e
fragilidades de maneira consciente e
respeitosa, enfrentando pressões sociais e
investindo no aprimoramento do diálogo,
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com vistas ao equilíbrio individual e coletivo.
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NOMES

8º ANO
COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

EIXOS

OBJETIVOS DE
CONHECIMENTO

Imanência e
transcendência

HABILIDADES
(EF09ER01) 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 nas
diversas modalidades de crenças, por meio da
análise de matérias nas diferentes mídias.
(EF09ER03) Identificar sentidos do viver e do
morrer em diferentes tradições religiosas,
através do estudo de mitos fundantes.
(EF09ER04) Identificar concepções de vida e
morte em diferentes tradições religiosas e
filosofias de vida, por meio da análise de
diferentes ritos fúnebres.

1, 2, 3, 4, 6

Vida e morte

(EF09ER05) Analisar as diferentes ideias de
imortalidade elaboradas pelas tradições
religiosas (ancestralidade, reencarnação,
transmigração, ressurreição, metempsicose e
hereditariedade.
(EF09ER06) Reconhecer a coexistência como
uma atitude ética de respeito à vida e à
dignidade humana.

Crenças
religiosas e
filosofias de vida
Princípios e valores
éticos

(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.
(EF09ER01BA) Identificar e reconhecer a
redução de afetos negativos, menor
responsividade ao estresse e a percepção de
maior autoeficácia. (EF09ER02BA)
Reconhecer potencialidades e melhores
maneiras de se relacionar com o mundo.

Meditação

Afetos positivos,
redução de estresse e
melhoria de eficácia

(EF09ER03BA) Reconhecer a atenção plena
na respiração e nos sentimentos e
pensamentos. (EF09ER04BA) Reconhecer
possibilidades de viver em paz, de forma
autossustentável e transcendente.
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(EF09ER05BA) Identificar valores
importantes para si e para o coletivo.
1, 2, 4
Consciência

Comportamento
humano, ação integral e
responsabilidade social

(EF09ER07BA) Identificar o
autoconhecimento como o processo do Ser
Humano, que o leva a emancipação e
autonomia.

3, 4
Autonomia e transcendência

(EF09ER08BA) Identificar o
autoconhecimento como meio para o ser
humano buscar a transcendência.
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Autoconhecimen
toConsciência

(EF09ER06BA) Reconhecer o papel da
consciência para a ação integral (sentir,
pensar e agir) do ser humano, no dia a dia das
relações individuais, sociais e ambientais.
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Decretos

DECRETO Nº 115/2022
Dispõe sobre a nomeação de servidor para
Cargo Público de Provimento em
Comissão da Prefeitura Municipal de
Itagimirim e dá outras providências.

Luiz Carlos Júnior Silva de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA

No uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal nº 315, de 1/04/2019 que dispõe sobre a
Organização Administrativa Municipal;
DECRETA:
Art. 1º – Fica nomeado o Senhor DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA, portadora do CPF nº
077.553.385-84, para o cargo de Setor de Recebimento e Análise, Encaminhamento e Providências
e Avaliação, lotado na Ouvidoria Geral do Município.
Art. 2º – Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições
em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Itagimirim – Bahia, 12 de Setembro de 2022.
60º aniversário de Emancipação Político-Administrativa
2º ano do Governo ‘Itagimirim, UMA NOVA HISTÓRIA

Luiz Carlos Júnior Silva de Oliveira
Prefeito Municipal

Fone (73) 3289.2140 | CNPJ. 13.634.969/0001-66 | Rua São João, nº 1, centro – Itagimirim / BA. CEP: 45.850-000
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DECRETO Nº 116/2022
Dispõe sobre a nomeação de servidora
para Cargo Público de Provimento em
Comissão da Prefeitura Municipal de
Itagimirim e dá outras providências.

Luiz Carlos Júnior Silva de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM – ESTADO DA BAHIA

No uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal nº 315, de 1/04/2019 que dispõe sobre a
Organização Administrativa Municipal;
DECRETA:
Art. 1º – Fica nomeação a Senhora DANIELA ALVES DE ARAÚJO, portadora do CPF nº
037.980.755-65, para o cargo de Coordenadora de Fiscalização e Auditoria, lotado na
Controladoria Geral do Município.
Art. 2º – Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Itagimirim – Bahia, 12 de Setembro de 2022.
60º aniversário de Emancipação Político-Administrativa
2º ano do Governo ‘Itagimirim, UMA NOVA HISTÓRIA

Luiz Carlos Júnior Silva de Oliveira
Prefeito Municipal

Fone (73) 3289.2140 | CNPJ. 13.634.969/0001-66 | Rua São João, nº 1, centro – Itagimirim / BA. CEP: 45.850-000
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